CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO

PROVAS OBJETIVAS – ARQUITETO

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!
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PROVAS OBJETIVAS – ARQUITETO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a tirinha abaixo com atenção para responder às questões que seguem:

Di sponível em: http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=com ics/tirinhas/tira297 (acesso: 10 maio de 2010)

01. A “ força diferenciadora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir das línguas” a que Evanildo
Bechara se refere (2000, p.51), é observada:
a) Na fala dos personagens da tirinha.
b) Na norma padrão.
c) Na língua normatizada.
d) Apenas na fala de pessoas não escolarizadas.
02. De acordo com a definição de Cunha e Cintra (1985, p.1), está correto afirmar que a fala de Chico
Bento representa:
a) A língua.
b) A linguagem.
c) O discurso.
d) A norma.
03. Cereja e Magalhães definem as variedades linguísticas como variações que uma língua apresenta em
razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Assim, a variação linguística
expressa na tirinha deve ser considerada:
a) Gíria.
b) Regional.
c) Estilística.
d) Sociológica.
04. Na tirinha, aparecem acentuadas apenas:
a) Monossílabas tônicas.
b) Monossílabas átonas.
c) Monossílabas e oxítonas tônicas.
d) Monossílabas e oxítonas átonas.
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Compare os textos abaixo:
No meio do caminho tinha
uma pedra...
E uma ponta de cigarro,
e uma lata de lixo,
e até cacos de vidro.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse
acontecimento
na vida de minhas retinas tão
fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

05. Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. Há, contudo, entre eles,
o que Ingedore Koch chama de:
a) Alusão referencial.
b) Intertextualidade.
c) Dialogismo.
d) Paráfrase.
06. Em relação ao enunciado: “ No meio do caminho tinha uma pedra...” que aparece tanto no anúncio
como no poema, está CORRETO afirmar que há o uso da linguagem:
a) Metafórica em ambos.
b) Referencial em ambos.
c) Denotativa e conotativa, respectivamente.
d) Conotativa e denotativa, respectivamente.
07. A coesão, segundo Ingedore Koch, ocorre quando há ligação, relação entre as palavras, expressões
ou frases do texto, evitando a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões e contribuindo
assim para a coerência textual. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não há coesão no anúncio do Ibama, pois há a repetição desnecessária de “e”.
b) Embora haja repetição do “e”, esta é estilística e contribui para a coerência do texto.
c) A repetição desnecessária de “e” acaba prejudicando a compreensão textual, neste caso.
d) Não houve coesão, porém, a coerência não foi prejudicada.
08. “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” A flexão do verbo destacado no trecho está
corretamente analisada na alternativa:
a) 1ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
b) 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
c) 3ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
d) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
09. Observe atentamente o enunciado: “ Nunca me esquecerei que no meio do caminho” . De acordo com
a norma culta, seguindo o rigor da gramática tradicional, a regência correta do verbo destacado neste
contexto seria:
a) “Nunca me esquecerei que no meio do caminho”, como no texto.
b) “Nunca esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
c) “Nunca me esquecerei no meio do caminho”, diferentemente do texto.
d) “Nunca me esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
10. Compare: “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” e “ Nunca me esquecerei que no meio do
caminho tinha uma pedra” . Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados:
I. Ambos são períodos compostos por coordenação.
II. Ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação.
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III. O primeiro é um período simples e o segundo é um período composto.
IV. “ desse acontecimento” é apenas objeto do verbo, ao passo que “ que no meio do caminho tinha uma
pedra” constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal.
V. Ambos têm apenas objetos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e V estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas III e V estão corretas.
d) Apenas II e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Considerando que o traçado urbano é formado pela definição de avenidas, ruas e caminho para
pedestre e que podem assumir desenhos muito diferentes. Entre as alternativas abaixo marcar apenas as
que apresentam exemplos de malhas urbanas fechadas:
I. Malha Urbana não ortogonal;
II. Malha Urbana conhecida como espinha de peixe;
II. Malha Urbana triangular;
IV. Malha Urbana fechada ortogonal;
V. Malha Urbana com ruas sem saída em T.
a) I; II; IV.
b) II; III; V.
c) III; IV; V.
d) I; III; IV.
12. Sabese que existem diferenças topográficas variadas de acordo com cada região ou espaço onde
possivelmente possa ser implantada uma malha urbana. Para que não ocorram dificuldades no tráfego
de veículos são recomendadas declividades máximas para cada tipo de Via. Marque a alternativa que
indica, respectivamente, as declividades máximas recomendáveis das Vias Arteriais, Vias Coletoras e
Vias Locais.
a) 5,5% ; 8% ; 15%
b) 5% ; 7% ; 15%
c) 6% ; 8% ; 14%
d) 7% ; 15% ; 20%
13. Toda cidade e bairro necessitam e deveriam possuir no mínimo os quatro sistemas de infraestrutura
urbana básicos, porém ainda existem regiões onde não se dispõe de toda essa infraestrutura. A exemplo
de uma cidade ou bairro qualquer que seja abastecido pelos quatro sistemas de infraestrutura urbana
básicos. Identifique o sistema que possui o custo de implantação mais elevado dentre os quatro
sistemas essenciais.
a) Sistema Sanitário.
b) Sistema Viário.
c) Sistema Energético.
d) Sistema de Comunicações.
14. A vegetação quando utilizada de maneira adequada como objeto de composição, pode oferecer
vantagens na paisagem urbana, delimitando espaços e amenizando o clima entre outras. Das alternativas
abaixo a que, apresenta de forma CORRETA, resp ectivamente, vegetação do tipo Arbusto, Trepadeira e
Palmeira:
a) Açaí (Euterpe olcracca) ; Cipódesino (Mansoa dificilis) ; Palmeira Butiá (Butia capitata).
b) Hera (Hedera canariensis) ; Seteléguas ( Podrana ricasoliana) ; Palmiteiro Juçara (Euterpe edulia).
c) Jasmimestrela (Jasminum nitidum); Magnólia (Magnólia grandiflora); Palmeira Real (Roystonea oleraceae).
d) Hibisco (Hibiscus rosa sinensis) ; Primavera ( Baugainvillea spectabilis) ; Babaçu (Orbignya speciosa).
15. As Ordens Arquitetônicas foram empregadas pelos Gregos, sendo as principais denominadas de
Dórica, Jônica e Coríntia. As duas primeiras sendo as preferidas e mais utilizadas pelos gregos. A Ordem
Coríntia, pouco usada, coube aos romanos aperfeiçoála elevando a categoria de ordem nacional. Surge
também a Ordem Composta formada pela combinação de duas outras ordens. Quais são as duas ordens
que combinadas dão origem a Ordem Composta?
a) Ordem Coríntia e Ordem Dórica.
b) Ordem Dórica e Ordem Jônica.
c) Ordem Toscana e Ordem Jônica.
d) Ordem Jônica e Ordem Coríntia.
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16. Em conformidade com o projeto de Lei Complementar n° 25/2001, que dispõe sobre a Política
Urbana do Município, instituindo o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Art. 13, as áreas
de restrição à ocupação urbana apresentam algumas características especificas. Das características
abaixo, identificar aquela (as) INCORRETA (s):
I. Objeto de proteção ambiental
II. Com condições físicas adversas a ocupação
III. Áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades agrícolas
IV. De transição entre áreas de proteção ambiental e as áreas com ocupação urbana
a) III.
b) I.
c) II.
d) II e IV.
17. O Art. 23 Do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro institui que: ‘São instrumentos de aplicação da
política urbana, sem prejuízo de outros previstos na legislação Municipal, Estadual e Federal e
especialmente daqueles relacionados no Estatuto da Cidade e no Art. 430 da Lei Orgânica do Município’.
Marque dentre as alternativas aquela que apresenta respectivamente, instrumento de regulação
urbanística e instrumento de planejamento urbano.
a) Plano Regional; Legislação de Obras e Edificações.
b) Projeto Urbano; Legislação de Uso e Ocupação do Solo.
c) Legislação de Parcelamento do Solo; Projeto Urbano.
d) Plano de Estruturação Urbana; Plano e Programa Setorial.
18. Dos instrumentos de Gestão de uso e Ocupação do Solo qual permite que o Poder Público exerça o
direito de preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares:
a) Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios.
b) Do IPTU Progressivo no Tempo.
c) Da Desapropriação com Pagamento em Títulos.
d) Do Direito de Preempção.
19. Existem diversos tamanhos normatizados de pranchas utilizadas por diversos profissionais, inclusive
os arquitetos, para facilitar tanto na diagramação, apresentação e visualização do projeto a ser
apresentado. Das alternativas abaixo qual apresenta respectivamente as dimensões da pranchas A3; A2;
A1 e A0.
a) 424 x 300 mm; 590 x 424 mm; 840 x 592 mm; 1189 x 840 mm
b) 1189 x 840 mm; 840 x 592 mm; 590 x 424 mm; 424 x 300 mm
c) 420 x 297 mm; 594 x 420 mm; 841 x 594 mm; 1189 x 841 mm
d) 840 x 592 mm; 594 x 424 mm; 420 x 297 mm; 297 x 210 mm
20. O autor Juan Luis Mascaró em seu livro, Loteamentos Urbanos, descreve as características físicas
das Vias Urbanas, demonstrando seus dimensionamentos mínimos e ideais. Dentre as alternativas
abaixo marque a que determina respectivamente as dimensões de uma Via local com calçada mínima e
Via local com calçada ideal.
a) 15,00 m e 18,00 m
b) 9,50 m e 12,50 m
c) 10,00 m e 13,00 m
d) 9,00 m e 12,00 m
21. Utilizando como base normativa a NBR 9050, assinale a opção CORRETA. Os alarmes sonoros devem
atender a quais condições das citadas abaixo:
I. Ter intensidade e frequência entre 100 Hz e 1000 Hz;
II. Frequência invariável contínua entre som grave e agudo, se o ambiente tiver muitos obstáculos
sonoros (colunas ou vedos);
III. Intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;
IV. Intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do local ou 5 dBa acima do ruído máximo
do loca.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II, III e IV.
22. Com relação ao item 6.4 da NBR 9050, que trata das áreas de descanso, assinale a opção
INCORRETA.
a) Prever uma área de descanso, fora da faixa de circulação, a cada 50 m, para piso com até 3% de inclinação.
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b) Para piso com inclinação de 3% a 5% prever uma área de descanso a cada 30 m.
c) As áreas de descanso devem estar dimensionadas para permitir também a manobra de cadeiras de roda.
d) Faixa de circulação acima de 50 m deve ser previstos dois pontos de paradas com inclinação de 3% cada.
23. Com base na NBR 9050, assinale a alternativa CORRETA sobre sinalização tátil de alerta:
a) Diâmetro de base de relevo, mínimo 22 mm e máximo 30 mm.
b) Distância horizontal entre centros de relevo, mínimo 10 mm e máximo 20 mm.
c) Distância diagonal entre centros de relevo, mínimo 20 mm e máximo 40 mm.
d) Altura do relevo entre 20 e 25 mm.
24. A sinalização tátil direcional deve:
a) Ter textura com seção circular, qualquer que seja o piso adjacente.
b) Ser instalada no sentido oposto ao deslocamento.
c) Ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente.
d) Ter largura entre 10 cm e 40 cm.
25. O valor de “ x” nas Figuras I e II está, conforme a NBR 9050, respectivamente CORRETO na
alternativa:

Figura I

Figura II

a) 125° > x ≤ 165° e 160° < x ≤ 270°
b) 165° < x ≤ 150° e 165° < x ≤ 180°
c) 90° ≤ x ≤ 185° e 125° > x ≤ 180°
d) x = 135° e x = 160°
26. A Lei Complementar n° 25/2001 institui em seu Art. 93 instrumentos básicos para proteção do
Patrimônio Cultural além de outros previstos tanto nessa Lei Complementar como na Legislação federal,
Estadual e Municipal. Dos instrumentos relacionados abaixo qual NÃO está previsto como instrumento
básico para proteção do patrimônio cultural.
I. O tombamento e a instituição de Área de Entorno do Bem Tombado;
II. A criação de Área de Proteção do Ambiente Cultural – APAC;
III. A declaração de Sitio Cultural;
IV. Edificações, conceituação, parâmetros externos para a sua construção e parâmetros internos
restritos às condições de segurança e salubridade.
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
27. Segundo a NBR 9050, é CORRETO afirmar que, vagas para veículos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiência devem:
a) Quando afastadas da faixa de travessia de pedestre, conter espaço adicional para circulação de cadeira de
rodas sem estar associadas à rampa de acesso à calçada.
b) Estar localizada de forma a evitar a circulação entre veículos.
c) Contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 0,80 m de largura, quando afastada da faixa de
travessia de pedestre.
d) Pode se optar pela sinalização vertical e horizontal para identificar a existência dessa vaga.
28. A NBR 9050 em seu item 9 que trata sobre Mobiliário, a respeito dos telefones é CORRETO afirmar:
a) Em espaços externos, pelo menos 5% dos telefones, com no mínimo um do total de telefones, devem ser
acessíveis para P.C.R.
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b) Em edificações, deve haver pelo menos um telefone acessível para P.C.R. por pavimento. Quando houver
instalação de conjuntos de telefones, o telefone acessível para P.C.R. devem estar localizados separadamente.
c) Em espaços externos, pelo menos 1% do total de telefones, com o mínimo um, deve dispor de amplificador de
sinal.
d) Em edificações, deve haver pelo menos um telefone com amplificador de sinal por pavimento. Quando houver
instalação de conjuntos de telefones, o telefone com amplificador de sinais deve estar localizado separadamente
dos demais para que o ruído não atrapalhe o usuário.
29. A respeito da área para manobra de cadeiras sem deslocamento é INCORRETO afirmar:
a) Para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m.
b) Para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m.
c) Para rotação de 270° = 1,80 m x 1,50 m.
d) Para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m.
30. O símbolo internacional de acesso ilustrado na figura I deve indicar a acessibilidade aos serviços e
identificar espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos onde existem elementos acessíveis
ou utilizáveis por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, segundo a NBR 9050.
Sobre sua aplicação, essa sinalização deve ser fixada em local visível ao público, sendo utilizadas
principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis. Identificar e marcar todas as CORRETAS.

I. Entradas;
II. Áreas e vagas de estacionamento de veículos;
III. Áreas acessíveis de embarque/desembarque;
IV. Sanitários.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II, III e IV.
31. Segundo o Art. 81° da Lei de REGULAMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTOS E FISCALIZAÇÃO, a
demolição de qualquer construção, exceto os muros de fechamento até 3 m de altura, só poderá ser
executada mediante licença expedida pelo órgão estadual competente. Marque a alternativa que se
encontre INCORRETA:
I. Tratandose de edifício com mais de dois pavimentos ou de qualquer construção que tenha mais de 8
m de altura, no alinhamento dos logradouros públicos ou afastados deles, a demolição dependerá
sempre de licença e só poderá ser efetuada sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
II. No requerimento em que for pedida a licença para uma demolição compreendida no parágrafo
precedente, será declarado o nome do profissional responsável, o qual deverá assinar o mesmo
requerimento juntamente com o proprietário ou seu representante legal.
III. Em qualquer demolição, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso porá em
prática todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários, do público, das
benfeitorias dos logradouros e das propriedades vizinhas e, bem assim, para impedir o levantamento de
pó, molhando o entulho e fazendo a irrigação do logradouro público; além disso, o responsável pelas
demolições fará varrer, sem levantamento de pó, toda a parte do logradouro público que ficar com a
limpeza prejudicada pelos seus serviços.
IV. O órgão estadual competente não poderá estabelecer as horas, mesmo à noite, dentro das quais uma
demolição deva ou possa ser feita.
a) I.
b) II.
c) III.
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d) IV.
32. Nos projetos relativos às alterações, deve ser utilizada uma convenção, assinale a opção CORRETA:
a) Traço interrompido para as partes existentes.
b) Traço cheio para as partes novas ou a renovar.
c) Pontilhado para as partes a demolir ou retirar.
d) Traço cheio para as partes a demolir ou retirar.
33. O projeto, quando de arquitetura, pode ser complementado com indicação em cores; de acordo com a
convenção, identificar a convenção CORRETA.
a) Preto, para as partes existentes.
b) Amarelo, para as partes novas ou a renovar.
c) Vermelho, para as partes a demolir ou retirar.
d) Azul, para as partes existentes.
34. A vistoria administrativa terá lugar de acordo com o estabelecido no artigo 8 :, e seu parágrafo único,
da Lei n.' 1.574, de 11 de dezembro de 1967.A vistoria, em regra geral, deverá ser realizada na presença
do proprietário ou de quem legalmente prove representálo, intimado previamente pelo chefe de
circunscrição fiscal, e terá lugar em dia e hora previamente marcados, salvo nos casos julgados de ruína
iminente. Assinale a opção INCORRETA.
I. Não sendo conhecido ou encontrado o proprietário ou o seu representante legal, o chefe de
circunscrição fiscal fará a intimação por meio de edital publicado no " Diário Oficial" do Estado.
II. Imediatamente depois de efetivada a intimação ou de publicado o edital, o chefe de circunscrição fiscal
fará, a respeito, uma comunicação escrita, diretamente encaminhada à dependência da Secretaria de
Obras Públicas, de onde tiver partido o pedido de intimação.
III. Além da intimação ao proprietário, direta ou por edital, o chefe de circunscrição fiscal fará afixar um
edital no local onde a vistoria deve ser realizada, consignando no mesmo o dia e a hora da vistoria.
IV. Caso após as tentativas acima citadas, o aparecimento do proprietário ou seu representante legal não
ocorrer, a obra em hipótese alguma poderá mais receber ou agendar outra vistoria.
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
35. É INCORRETO afirmar que a expedição da licença será condicionada:
I. Ao atendimento no projeto de adequação do uso, dos índices e parâmetros urbanísticos;
II. À expedição de licença de construção quando se tratar de lotes anteriormente edificados;
III. À audiência dos órgãos públicos estaduais, municipais e federais, quando necessária;
IV. À análise do impacto no sistema viário e no meio ambiente natural e cultural, conforme legislação
vigente;
a) I
b) II
c) III
d) IV
36. São instrumentos básicos para a proteção do meio ambiente do Município, além de outros previstos
na legislação federal, estadual e municipal:
a) Instituição de Unidades de Conservação da Natureza.
b) Declaração de Área de Preservação Provisória.
c) Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental.
d) Fundo Municipal de Conservação Ambiental.
37. Serão consideradas de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público,
as áreas cobertas por formas de vegetação natural, EXCETO as destinadas a:
a) Atenuar a erosão das terras, podendo ser removidas quando comprovada a necessidade.
b) Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico.
c) Asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção.
d) Assegurar condições de bemestar público.
38. Os programas prioritários para a execução da Política de Saneamento e Serviços
Públicos compõem os itens abaixo, sendo INCORRETO afirmar o item:
I. Esgotamento Sanitário;
II. Drenagem;
II. Podas da vegetação urbana;

8

IV. Manejo de Resíduos Sólidos;
V. Abastecimento de Água.
a) I e V.
b) II.
c) III.
d) IV.
39. As figuras 1,2 e 3 devem ser utilizadas para a sinalização da rota acessível, respectivamente sua
simbologia tem como significado CORRETO:

Figura 1
Figura 2
Figura 3
a) Escada rolante com degrau para cadeira de rodas; Escada com plataforma móvel; Balcão de atendimento
prioritário.
b) Escada rolante com elevador lateral para cadeira de rodas; Escada com plataforma móvel; Balcão de
atendimento prioritário.
c) Escada rolante com degrau para cadeira de rodas; Escada com plataforma móvel; Esteira rolante.
d) Escada rolante com elevador lateral para cadeira de rodas; Escada com elevador lateral; Esteira rolante.
40. Os textos, figuras e pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão, para pessoas
que ficaram cegas recentemente ou que ainda estão sendo alfabetizadas em Braille. Devem estar
associados ao texto em Braille. As figuras em relevo devem atender às algumas condições, assinale a
INCORRETA:
a) Contornos fortes e bem definidos.
b) Simplicidade nas formas e poucos detalhes.
c) Estabilidade da forma.
d) Assimetria.
RASCUNHO:
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