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ATENÇÃO!
Você está recebendo um caderno de provas contendo 60 questões, cada qual com 05 alternativas de
respostas (A, B, C, D, E). Portanto, verifique se seu caderno está correto e completo. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS
• Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas;
b) este caderno de prova, com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha.
• Não será permitida a permanência de candidato em sala de prova portando aparelhos eletrônicos como
pager, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e/ou similares. Tal infração pode acarretar
eliminação sumária do candidato.
• Verifique se o material está em ordem, se seu nome e número de inscrição são os que aparecem na
folha de respostas.
• Ao receber a folha de respostas, é sua obrigação:
a) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.
• Você deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento
válido para a correção da prova.
• O preenchimento da folha de respostas, de inteira responsabilidade do candidato, dar-se-á mediante
utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul.
• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
• O tempo disponível para esta prova será de 04 (quatro) horas.
• Você somente poderá sair do local de prova 90 (noventa) minutos após o seu início.
• Você somente poderá levar consigo o caderno de provas nos últimos 30 (trinta) minutos de prova.
• Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe o local
de prova.
Assistente Técnico – Técnica (Construção Civil)
Página 1

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I:

A Carta de Pero Vaz de Caminha

De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande,
porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora,
não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro; nem as vimos. Mas, a terra
em si é muito boa de ares, tão frios e temperados, como os de Entre-Douro e Minho, porque, neste tempo de agora,
assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas. De tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la
dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem.
(In: Cronistas e viajantes. São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 12-23. Literatura Comentada. Com adaptações)

01) A respeito do trecho da Carta de Caminha e de suas características textuais, é correto afirmar que:
A) No texto, predominam características argumentativas e descritivas.
B) O principal objetivo do texto é ilustrar experiências vividas através de uma narrativa fictícia.
C) O relato das experiências vividas é feito com aspectos descritivos.
D) A intenção principal do autor é fazer oposição aos fatos mencionados.
E) O texto procura despertar a atenção do leitor para a mensagem através do uso predominante de uma linguagem
figurada.
02) Em todos os trechos a seguir podemos comprovar a participação do narrador nos fatos mencionados,
EXCETO:
A) “Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande,...”
B) “... Porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos,...”
C) “... Parecendo-nos terra muito longa.”
D) “Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro...”
E) “Mas, a terra em si é muito boa de ares,...”
Considere o período a seguir para as questões 03 e 04:
“Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro;
nem as vimos.”
03) Sobre as estruturas linguísticas do trecho em destaque, assinale a afirmativa correta:
A) Os pronomes “nela” e “as” se referem à nova terra.
B) Uma opção correta de acordo com a norma culta seria substituir “nem as vimos” por “nem vimos elas”.
C) É possível trocar a expressão “nem as vimos” por “nela” na ordem em que aparecem no período preservando a
coerência do texto.
D) O pronome “nela” tem como referência a “terra”.
E) Neste trecho, a palavra “nem” pode ser suprimida a partir do 2º registro sem que haja prejuízo de coesão ou
coerência textual.
04) É correto afirmar a partir das informações relatadas no trecho em destaque que:
A) Não há preocupação dos colonizadores com a possibilidade de haver riquezas na terra.
B) Os colonizadores puderam constatar que, definitivamente, não havia riquezas na terra descoberta que pudesse
lhes interessar.
C) A expressão “até agora” indica haver esperança por parte dos colonizadores de que ainda pudessem encontrar
as riquezas procuradas.
D) Os colonizadores esperavam encontrar riquezas rapidamente na nova terra, assim que lá chegassem.
E) Havia um sentimento pessimista por parte dos colonizadores em relação à nova terra.
TEXTO II:
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de
fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com
outros acho que nem se misturam (...) Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem
horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de
velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma
coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim, mas como um
álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de
escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem...
(Guimarães Rosa. Apud Rubem Alves. Na morada das palavras. Campinas: Papirus, 2003. p. 139)

05) Pelo sentido do texto, a palavra “lembrança” em “A lembrança da vida da gente...” pode ser substituída, sem
alteração do sentido, por:
A) Memória.
B) Inspiração.
C) Recomendação.
D) Direção.
E) Meta.
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06) Considerando as ideias expressas no texto pode-se inferir que:
A) A dificuldade de “contar” é mencionada como uma consequência dos “anos que já se passaram”.
B) O ato de “contar” mencionado no texto não é o seu tema central, mas sim uma introdução para tratar do assunto
“velhice”.
C) De acordo com o texto, a velhice impede, muitas vezes, a lembrança dos melhores momentos da infância.
D) Em “Talvez seja esse o jeito...” o “talvez” pode ser substituído, sem alteração do sentido, por “ainda que”.
E) O uso do termo “talvez”, em “Talvez, então,...”, indica que a afirmação a seguir não é considerada uma verdade
absoluta, mas sim um ponto de vista.
07) “Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas
passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.” NÃO está de acordo com o trecho em destaque
ou parte dele:
A) Contar é algo difícil por causa da astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos
lugares.
B) A dificuldade de contar não é por causa dos anos que já se passaram.
C) Embora os anos tenham se passado, contar não é muito dificultoso.
D) A dificuldade de contar existe e está ligada a certos tipos de lembranças.
E) Certas coisas passadas têm a astúcia de fazer balancê, ou seja, de mexerem com a gente.
08) Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque concorda com a expressão indicada entre
parênteses:
A) “Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê...” – (astúcia)
B) “... uns com outros acho que nem se misturam (...)” – (uns com outros)
C) “Toda saudade é uma espécie de velhice.” – (velhice)
D) “... não como um filme em que a vida acontece no tempo,...” – (filme)
E) “... em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem...” – (memória)
TEXTO III:

Após duas semanas, mineradores chilenos são encontrados vivos

Um total de 33 mineradores presos há mais de duas semanas em uma mina no Chile, após um desmoronamento,
disseram estar todos vivos em uma mensagem enviada por meio de uma sonda de perfuração, afirmaram neste
domingo autoridades chilenas.
O presidente chileno Sebastián Piñera disse que um pedaço de papel foi amarrado a uma sonda usada pelas
equipes de resgate para perfurar até o local onde os mineradores estão localizados. Mas o governante ressaltou que
levará meses para tirá-los de lá.
“Os 33 de nós na câmara estão bem,” informou a mensagem, segurada por Piñera na televisão. “Levará meses
(para tirá-los de lá). Demorará, mas não importa o quanto demore para termos um final feliz,” afirmou Piñera.
Parentes se abraçaram e se beijaram quando a notícia da mensagem se espalhou pelo lado de fora da entrada da
mina, onde eles estão acampados desde o acidente, em 5 de agosto.
(Santiago (Reuters) http://br.reuters.com – 22/08/2010. Com adaptações)

09) Quanto às estruturas linguísticas e informações expressas no 1º§, pode-se afirmar que:
A) As formas verbais “disseram” e “afirmaram” dizem respeito a informações trazidas por diferentes grupos.
B) A forma verbal “disseram” tem como sujeito “autoridades chilenas”.
C) As autoridades chilenas foram responsáveis pelo envio da mensagem que dizia que os 33 mineradores estavam
vivos.
D) A afirmação feita por autoridades chilenas dá ao texto uma característica argumentativa.
E) A expressão “após um desmoronamento” indica imprecisão quanto ao tempo em que o fato ocorreu.
10) No período: “Demorará, mas não importa o quanto demore para termos um final feliz,” “mas” e “para”
estabelecem relações de sentido que indicam, respectivamente:
A) Conclusão, explicação.
B) Explicação, consequência.
C) Oposição, finalidade.
D) Causa, consequência.
E) Causa, explicação.
TEXTO IV:

Painel do leitor (Carta do leitor)
Resgate no Chile

Assisti ao maior espetáculo da Terra numa operação de salvamento de vidas, após 69 dias de permanência no
fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile.
Um a um os mineiros soterrados foram içados com sucesso, mostrando muita calma, saúde, sorrindo e
cumprimentando seus companheiros de trabalho. Não se pode esquecer a ajuda técnica e material que os Estados
Unidos, Canadá e China ofereceram à equipe chilena de salvamento, num gesto humanitário que só enobrece esses
países. E, também, dos dois médicos e dois “socorristas” que, demonstrando coragem e desprendimento, desceram na
mina para ajudar no salvamento.
(Douglas Jorge; São Paulo, SP; www.folha.com.br – painel do leitor – 17/10/2010)
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11) No 2º§, em “ofereceram à equipe chilena de salvamento,...”, o emprego do acento grave:
A) É justificado pela regência de “ofereceram” e pela presença de artigo definido feminino antes de “equipe”.
B) É considerado facultativo por estar diante de substantivo coletivo.
C) Tem a mesma função em: “Eu não ia perder tempo com quem ganhou muito dinheiro à custa de mentiras”.
D) Antecede uma locução adverbial que expressa uma circunstância.
E) Não se manteria caso “ofereceram” fosse substituído por “deram”.
12) Considerando o tipo textual apresentado, algumas expressões demonstram o posicionamento pessoal do
leitor diante do fato por ele narrado. Tais marcas textuais podem ser encontradas nos trechos a seguir,
EXCETO:
A) “Assisti ao maior espetáculo da Terra...”
B) “... após 69 dias de permanência no fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile.”
C) “Não se pode esquecer a ajuda técnica e material...”
D) “... gesto humanitário que só enobrece esses países.”
E) “... demonstrando coragem e desprendimento, desceram na mina...”
INFORMÁTICA
13) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), as teclas de atalho para acesso ao recurso
“Imprimir” são:
A) Ctrl + I
B) Alt + I
C) Alt + L
D) Shift + S
E) Ctrl + P
14) Com relação à utilização do Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), analise o fragmento de
planilha a seguir:

Ao ser aplicado à célula E1, a fórmula =SE(MÉDIA(A1:D1)>2,5;4443;5000), obtém-se como resultado o
seguinte valor:
A) 2,5
B) 4443
C) 5000
D) 2500
E) 10000
15) No Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), as funções das ferramentas componentes da barra
padrão a seguir, a opção que descreve corretamente as funções de todas as ferramentas é:
1.

2.

3.

4.

A) 1. Pesquisar 2. Pintar 3. Assistente de gráfico 4. Internet
B) 1. Localizar e substituir 2. Colorir 3. Autoformas 4. Internet
C) 1. Visualizar página 2. Pintar 3. Formatar texto 4. Idiomas
D) 1. Visualizar impressão 2. Pincel 3. Desenho 4. Inserir hiperlink
E) 1. Localizar 2. Pincel 3. Autoformas 4. Idiomas
16) Sobre o Sistema Operacional Windows XP Professional (configuração padrão), analise:
I. O Microsoft Outlook é um programa componente da instalação do Windows utilizado para gerenciar contas de
correio eletrônico, controlando envio e recebimento de mensagens eletrônicas.
II. Data e hora, Mouse, Sons e dispositivos de áudio e Fontes são itens que podem ser configurados no Painel de
controle.
III. O Windows XP possui ferramenta de sistema específica para realização de backups, em que se pode programar a
realização de cópias de segurança.
IV. Calculadora, WordPad, Paint e PowerPoint são acessórios da instalação padrão do Windows XP.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II
C) I, II, IV
D) II, III, IV
E) II, III
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17) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), são componentes do menu Formatar, EXCETO:
A) Fonte.
B) Marcadores e numeração.
C) Temas.
D) Cabeçalho e rodapé.
E) Capitular.
18) Sobre a organização de arquivos com a utilização do Windows Explorer (Windows XP Professional), analise:
I. Ao pressionar as teclas Shift + delete com um arquivo selecionado, o mesmo é enviado para a lixeira.
II. Miniaturas, Lado a lado, Ícones, Lista e Detalhes são opções válidas de modo de exibição.
III. A combinação das teclas CTRL + A seleciona todos os arquivos e pastas do diretório atual.
IV. O limite de sub-pastas em um diretório é de 256 pastas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II, III
C) I, II
D) II, III
E) II, III, IV
QUESTÕES TÉCNICAS
19) Nos levantamentos “in loco” de ruas ou avenidas para sinalização, sempre é imprescindível apontar:
A) Relevo local, largura da caixa de rua e interseções.
B) Via com dimensões e angulares com toponímia relativa aos elementos componentes.
C) Perfis longitudinais e transversais de todas as vias, praças e logradouros.
D) Dimensões da via, articulações e passeios com toponímia relativa aos elementos existentes, localidades e
aparelhos públicos próximos.
E) Largura da rua ou avenida e suas interseções com toponímia relativa aos elementos componentes.
20) No caso da eventual necessidade da utilização de um concreto que atinja uma resistência mais imediata,
assinale o tipo de cimento mais recomendado no preparo deste concreto:
A) CP III – Cimento Portland de Alto Forno.
B) CP IV – Cimento Portland Pozolâmico.
C) CP V – Cimento Portland ARI.
D) CP I – Cimento Portland Comum.
E) Ao reagir com a água, os tipos de cimento citados anteriormente adquirem resistência na mesma velocidade.
21) Sobre a estocagem do cimento na obra, NÃO é medida recomendável:
A) Empilhado até dez sacos, se estocados por mais de quinze dias; sobre tablado de madeira a pelo menos 30cm do
chão ou piso.
B) É recomendável utilizar primeiro o cimento que chegar por último na obra, garantindo a boa qualidade do produto.
C) Deve-se estar atento quanto ao seu uso por três meses, no máximo, a partir da data de sua fabricação.
D) Se ainda quente, devem ser estocados em pilhas de cinco sacos com espaço entre elas para que se resfriem
mais rapidamente.
E) Devem ser estocados em local seco, coberto e fechado de modo a protegê-los da chuva.
22) Podem prejudicar a qualidade das argamassas e concretos, EXCETO:
A) Aumento da quantidade de água face ao cimento na mistura.
B) Desconhecimento das características de agregados na mistura como areia, pedra britada, pó de pedra etc.
C) Presença de matérias orgânicas na mistura.
D) Uso de aditivos químicos na mistura para reduzir certas influências ou aumentar o efeito de outras.
E) Negligência no adensamento e cura de argamassas e concretos.
23) São verificações e recomendações usuais a serem adotadas na boa prática da aplicação de azulejos e
cerâmicas, EXCETO:
A) Verificar a planeza da base com régua plana de +/– 2m de comprimento, salvo um desvio pontual a ser corrigido.
Os desvios não devem ultrapassar 3mm em relação à régua e caso excedam, a melhor recomendação é refazer o
emboço.
B) Caso a base apresente som de oco ao ser percutida, deverá ser refeita a área solta.
C) Caso a água não escorra e for rapidamente absorvida pela base, ela é muito absorvente. Deve-se molhar a base
antes de iniciar a aplicação, deixando-a previamente umedecida, não a saturando momentos antes da aplicação.
D) Verificar o prumo da base com nível de prumo. Não deverá exceder à medida em metro da altura do painel a
revestir dividida por 90.
E) Caso apresente pó, óleo, tinta ou qualquer outra substância que impeça a boa aderência da argamassa, a base
deverá ser lixada ou escovada e depois lavada com água em alta pressão para remoção do que possa prejudicar
a aderência.
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24) “Confira seu tamanho com a medida da abertura; monte-o fixando réguas de madeira em seus extremos e
ângulos para que fique no esquadro não deixando de conferir os rebaixos; com pregos ou parafusos, fixe-o
em três tacos de 10 x 20 x 3,5cm chumbados na alvenaria, um em cada lateral e um em cima, utilizando
prumo e nível para que fique na posição exata sem diferenças; fixe-o em todos os tacos...” Este
procedimento se refere à forma convencional da seguinte instalação:
A) Portas.
B) Barrotes para piso de táboas.
C) Táboas de piso.
D) Batentes de portas.
E) Forros de madeira.
25) Um pintor consome cerca de 0,938 litro de tinta em 2,5 horas numa certa pintura. Aproximadamente, quantas
latas de 3.600 mililitros deverão ser providenciadas para suprir três pintores na jornada diária de 8 horas de
trabalho?
A) 1 lata.
B) 2 latas.
C) 1,5 lata.
D) 2,5 latas.
E) 3 latas.
26) Acerca do ferramental básico de precisão de um pedreiro ou construtor numa construção, relacione as
colunas a seguir:
Ferramentas
Verifica
1. Esquadro.
I. Planicidade.
2. Nível de bolha.
II. Transferência de nível.
3. Prumo de fio.
III. Nivelamento de superfícies.
4. Régua plana.
IV. Ângulo.
5. Nível de mangueira ou nível alemão.
V. Verticalidade.
Assinale a associação correta:
A) 1 IV 2 I
3V
4 III
5 II
B) 1 II
2I
3V
4 III
5 IV
C) 1 V
2 IV 3 III 4 I
5 III
D) 1 IV 2 II
3 IV 4 V
5 III
E) 1 IV 2 III
3V
4I
5 II
27) Em relação às partes assinaladas na tesoura ao lado, marque a alternativa correta:
A) As peças B e A tendem a se esticar sob o peso.
B) Apenas as peças A tendem a se esticar sob o peso.
C) Apenas a peça B tende a se esticar sob o peso.
D) As peças C e A tendem a se esticar sob o peso.
E) Somente a peça C tende a se comprimir sob o peso.
28) Analise as figuras 1 e 2 para implantação de paredes perpendiculares numa construção. Este procedimento
pretende marcar uma parede na direção de B perpendicular à parede na direção de A. Marcou-se A = 60cm e
foi medido C = 100cm.
Figura 1
Figura 2

Para que as paredes A e B sejam realmente perpendiculares, qual seria a medida marcada para B?
A) 50cm
B) 60cm
C) 70cm
D) 80cm
E) 90cm
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29) Analisando o croqui, marque a alternativa correta e segura na eliminação de odores e funcionalidade da
instalação sanitária:

A) A tubulação da pia da cozinha deveria estar interligada ao ralo sifonado (RS) na cozinha.
B) É dispensável o sifão no ralo na cozinha (RS) por se acoplar à caixa de sabão (CS).
C) Todas as saídas do banheiro, cozinha e tanque estão protegidas por um tipo de sifão, exceto vaso sanitário.
D) A caixa de sabão (CS) poderia ser a mesma da gordura (CG).
E) Os esgotos provenientes da caixa de sabão (CS) e da caixa de gordura (CG) deveriam ser lançados
individualmente na caixa de inspeção (CI).
30) As ferramentas manuais têm função de levar precisão técnica à construção:

Estão corretas de acordo com enunciado apenas as ferramentas:
A) 4, 5, 6, 7, 8
B) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
C) 1, 4, 6, 7, 8,
D) 3, 4, 5, 6, 7, 8
E) 1, 3, 5, 6, 8
31) O croqui a seguir é a representação gráfica do levantamento de um logradouro da cidade. Observe:
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Com base nas informações, pode-se concluir como correto, EXCETO:
A) A extensão da rua B até a rua C é de 86,5m.
B) A rua B tem um aclive até a rua C.
C) O local da passarela de travessia de pedestres na rua B antes da rua C é uma lombada.
D) A passarela de travessia de pedestres na rua B à frente do acesso à escola está 8,1m acima da rua A.
E) Após a rua C, a rua B é um declive.
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32) Considerando o esquema e as recomendações técnicas no caso de se efetuar a ligação elétrica de uma
lâmpada, marque a alternativa INCORRETA:

A) A fase (7) deverá sempre estar diretamente ligada a qualquer contato da lâmpada (1 ou 2).
B) O retorno (8) sempre deverá estar ligado ao disco central da lâmpada (1).
C) O neutro (5) sempre deverá estar ligado ao contato com a base rosqueada da lâmpada (2).
D) O fio terra (6) sempre deverá estar ligado à luminária metálica (3).
E) As ligações de fase (7) e neutro (5) estão corretas.
33) Observe a planta de uma área a aterrar para drenagem superficial. Um ponto “A” fora desta área ao nível do
piso natural, foi usado como referencial dos níveis projetados nos pontos constantes da planta. Devido ao
cumprimento da mangueira, transferiu-se o nível “A” para o “B” dentro da área que apresentou o mesmo
nível de “A”. Assim, os níveis “C” a “H” existentes passaram a ter como referencial, o nível existente “B”.
Daí, obtida a diferença entre níveis de projeto (“B” ao “H”) e os existentes (“B” ao “H”) montou-se os perfis
destes níveis:
NÍVEIS (em metros)
PLANTA DA ÁREA A REGULARIZAR
“D”

5,0m

“C”

“E ”

5,0m

“B”

“G”

“F”
10,0m

“H”
10,0m

PROJETADOS

“A”

De
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"

Para
P.N.
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"

Medida
0,00
+ 0,10
+ 0,20
+ 0,10
0,00
+ 0,20
+ 0,10
0,00

EXISTENTES

De
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"

Para Medida
0,00
P.N.
0,00
"A"
"B" - 0,20
0,00
"B"
0,00
"B"
"B" - 0,20
0,00
"B"
0,00
"B"

DIFERENÇAS

De
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"

Para
P.N.
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"G"
"H"

Medida
0,00
- 0,10
- 0,40
- 0,10
0,00
- 0,40
- 0,10
0,00

Obs.: "A" a "H" (negrito) = niveis de projeto e "A " a "H " (itálico) = niveis existentes.

Com base nos dados apurados, avalie o volume de solos necessários para atender os níveis de projeto:
A) 15,0m3
B) 20,0m3
C) 25,0m3
D) 30,0m3
E) 35,0m3
34) Um levantamento técnico de campo representado em folha formato A4 deverá ser desenhado em papel no
formato A2 na escala 1:100, observando-se que os formatos A4 = 210mm x 297mm e A2 = 420mm x 594mm,
segundo a NBR 10068. Resguardadas as proporções, qual seria a escala utilizada no desenho do
levantamento de campo?
A) 1:50
B) 1:100
C) 1:200
D) 1:400
E) 1:25
35) Nos desenhos de projeto a nível executivo com detalhes executivos, é recomendável que conste:
A) Escalas maiores, cotas e prescrições técnicas.
B) Apenas escalas maiores e cotas.
C) Uma vez cotados e prescrições técnicas não há necessidade de escalas maiores.
D) Na escala e detalhes técnicos, as cotas não são necessárias.
E) Apenas a escala correta dispensa o restante.
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36) Um vaso cerâmico para plantas tem a base quadrada de 50cm em cada lado que se prolonga neste formato
até a altura de 60cm, assumindo no 1/3 restante da sua altura total, a forma cilíndrica de diâmetro idêntico ao
lado do quadrado de sua base. Quantos litros da mistura de terra e húmus serão necessários para encher
este vaso até sua borda? (Despreze a espessura do vaso e a 3ª casa decimal. Use π (Pi) = 3,14)
A) 200
B) 620
C) 180
D) 260
E) 380
37) “É assentado e fixado sobre o piso ou laje depois da marcação das linhas nas direções das paredes nos
chamados ‘encontros de paredes’ com a primeira marca nivelada do piso ou laje em relação ao ponto mais
alto onde passarão as fiadas de alvenaria, facilitando o alinhamento e o nivelamento das demais fiadas. É
composto de uma haste vertical com cursor graduado a cada 20cm e duas hastes telescópicas de +/– 1,20m
que se articula para apoio sobre o piso.” Tal afirmativa refere-se ao seguinte equipamento de funcionalidade:
A) Meia-cana metálica.
B) Escantilhão.
C) Régua prumo-nível.
D) Esquadro.
E) Esticador de linha.
38) Entre as ferramentas e equipamentos típicos de uma construção de boa qualidade, analise:
I. Colher de pedreiro.
VIII. Trenas.
II. Palheta.
IX. Nível (alemão ou laser).
III. Bisnaga.
X. Régua prumo-nível de 1,20m.
IV. Brocha.
XI. Esquadro (60 x 80 x 100cm).
V. Esticador de linha.
XII. Escantilhão.
XIII. Andaime.
VI. Fio traçador de linha.
VII. Caixote para argamassa e suporte.
XIV. Equipamento de proteção no andar.
NÃO são utilizados nos serviços de marcação numa construção apenas as ferramentas ou equipamentos:
A) I, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII
B) II, III, IV, VII, XIII
C) I, II, III, IV, VII, XIII
D) II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
E) I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV
39) Analisando os parafusos das fixações da cobertura superior nos pontos 1 e 2 entre a haste (A) e o apoio da
cobertura (B), assinale os esforços que atuam na região junto aos parafusos 1 e 2 no contato entre a haste
(A) e o apoio da cobertura (B):
1

A)
2

1

1

Apoio da cobertura (B)

B)
2

2

Haste (A)

1

C)
2

1

D)
2

1

E)
2
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40) Todos os materiais para instalação de água fria (AF-PVC–25mm) foram adquiridos, exceto “joelhos” (90º),
“Tês” e varas de cano de 6 metros para a construção a seguir. Com base nos projetos, avalie
respectivamente, a quantidade dos materiais a adquirir para execução da instalação de água fria. (Considere
um joelho para cada ponto de água):
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA FRIA

0,40

PVC AF 25mm

QUARTO
CASAL

2,56

2,30

1,30

Chuveiro

Descarga
sanitário

390

Lavatório

2,70

Ducha
higienica

PVC AF 25mm

BANHEIRO

0,70 x 2,10

QUARTO
SALA

Tubos
0,70 x 2,10

Até o banho

0,70 x 2,10

210

2,70

Joelhos 90º

2,30
SERVIÇOS
Maq la var roupa s

Tanque

0,
8
2, 0 x
10

Pia de
cozinha

COZINHA

Filtro

Tanque

GARAGEM

Torneira
Jardim

500

230

CALÇADA

JARDIM
ACESSO

ESPESSURA DAS PAREDES: 13cm

BANHEIRO
256
65

120

PISO
Vai p/ s erviço

Isométricos - Água Fria

COZINHA

210 SERVIÇO

390

13

QUARTO CASAL

80

40

Maq. Lav ar
Roupa

Tanque

50 1030
Tanque

Vem do
abast ecimento

PIS O

PIS O

25 10 70

Pia cozinha

Torneira jardim

40
70
25 50

13
240
Filt ro

50

210

25

10
25

Ducha
higienica

Vem da c aixa
s erviço
já realizado

10

50

Regist ro
Lavatório

180

10 40 25
15
10

Chuveiro

13

270

Descarga
sanitário

13

Vai p/banheiro

Isométricos - Água Fria

A) 18; 9; 5
B) 17; 8; 5
C) 18; 8; 6
D) 18; 9; 6
E) 17; 7; 5
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Tês

Até o Até a coz Até o Até a coz
banho
jardim banho jardim

Até a coz
jardim

41) Avalie quantos blocos de concreto de 15 x 19 x 39cm são suficientes para construir um muro na altura total
de 2,0m em um terreno de 12,30m x 24,0m reforçado com uma cinta inferior e outra de topo em bloco
canaleta de mesmo tamanho na forma abaixo (Considere: a situação de maior aproveitamento possível de blocos inteiros, a
espessura média de 1cm da argamassa de assentamento entre tijolos; não haverá perdas e terá a abertura de um portão de 3,20 metros
à frente do terreno, conforme croqui):
39

1
5

1
19

Bloco cheio
de concreto

Bloco canaleta

Bloco cheio de concreto

1

Bloco 15x19x39cm

Cantos

15x19x39cm

A cada +/- 3,0 metros

3,2 metros

TERRENO A MURAR

5,75 metros
3,35 metrosPORTÃO
FRENTE

12,30 metros

24,00 metros

24,00 metros

A) 1700
B) 1720
C) 1740
D) 1760
E) 1780
42) Um certo tipo e marca de tinta cobre com uma demão, a área de 1,0m2 de parede com 125,0ml de tinta.
Necessitando de duas demãos numa área de 400m2 em pintura, quantos baldes de 18 litros devem ser
providenciados para o serviço?
A) 3,5
B) 4
C) 4,5
D) 5,0
E) 5,5
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
43) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo destinado à condução de escolares
deve satisfazer alguns requisitos. Marque o requisito INCORRETO:
A) Ter idade superior a vinte e um anos.
B) Ser habilitado na categoria D.
C) Ser julgado apto em exame de avaliação psicológica e formação superior.
D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze
últimos meses.
E) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
44) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do
CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do
condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
( ) A Carteira Nacional de Habilitação somente terá validade para a condução de veículo quando apresentada em
original.
( ) A Permissão para Dirigir terá validade para a condução de veículo quando apresentada fotocópia autenticada
em cartório.
( ) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada à data de aprovação na prova escrita de
legislação de trânsito e realização de curso de direção ofensiva.
A sequência está correta em:
A) V, F, V, V
B) F, V, F, V
C) V, V, F, F
D) V, V, V, F
E) F, F, F, V
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45) Marque a afirmativa INCORRETA:
A) As praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades
autônomas não são consideradas vias terrestres, sendo regulamentadas por estatutos privados.
B) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais efetuar levantamento dos
locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas.
C) Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua
circunscrição estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito.
D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou
se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
E) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.
46) Analise as afirmativas:
I. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias poderá ser feita livremente, ou
seja, independente de prévia aprovação do órgão com circunscrição sobre a via.
II. O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência.
III. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais
apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a
pista com segurança.
IV. Quando o condutor que estiver circulando pela faixa da esquerda, perceber que outro que o segue tem o propósito
de ultrapassá-lo, deverá acelerar a marcha para dar fluidez ao tráfego.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) II, III
C) I, III
D) I, II, III
E) III, IV
47) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a forma correta de agir ao se aproximar de um cruzamento,
é:
A) Parar o veículo em todas as situações.
B) Demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
C) Aumentar a velocidade.
D) Manter a mesma velocidade e acionar o pisca-alerta.
E) Acionar a buzina sucessivamente.
48) Com relação ao transporte de carga, marque a alternativa INCORRETA:
A) Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos
limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com
circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas
as medidas de segurança consideradas necessárias.
B) A autorização especial de trânsito no transporte de carga indivisível será concedida mediante requerimento que
especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário
do deslocamento inicial.
C) A autorização especial de trânsito no transporte de carga indivisível exime o beneficiário da responsabilidade por
eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.
D) O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da
carga sobre a via.
E) O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com
as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
49) Analise as afirmativas:
I. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos
em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.
II. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua
estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
III. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro,
sendo permitido seu reaproveitamento.
IV. Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I
B) I, II
C) IV
D) I, II, IV
E) II, III
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50) Marque a afirmativa INCORRETA:
A) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, se imporá prisão em flagrante e
se exigirá fiança, nos casos em que couber, mesmo quando houver pronto e integral socorro à vítima.
B) Utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas constitui circunstâncias que sempre agravam as
penalidades dos crimes de trânsito.
C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem constitui uma das penalidades estabelecidas pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
D) As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções
regulamentadas pelo CONTRAN.
E) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
51) Constitui infração gravíssima no trânsito:
A) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública.
B) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
C) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro.
D) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores
de pista de rolamento e marcas de canalização.
E) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente do veículo
que esteja conduzindo.
52) Sobre conceitos e definições utilizados pelo Código de Trânsito Brasileiro, analise:
I. Luz de freio: luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que
o condutor está aplicando o freio de serviço.
II. Luz indicadora de direção (pisca-pisca): luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada
a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.
III. Luz de marcha a ré: luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que
o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
IV. Pisca-alerta: luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de
mudar de direção para a direita ou para a esquerda.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III
B) I, IV
C) I, II
D) I, III
E) II, IV
53) Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade em: gravíssima, grave, média e
leve.
( ) Não é motivo para cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator
conduzir qualquer veículo.
( ) O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN quando condenado
judicialmente por delito de trânsito.
( ) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora constitui infração de trânsito gravíssima.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V
B) F, V, V, F
C) F, V, F, V
D) V, F, V, F
E) V, F, V, V
54) Em relação à condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas
vias, marque a alternativa correta:
A) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela esquerda da pista, sempre que não houver faixa especial a
eles destinada.
B) Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, e para facilitar os
deslocamentos os rebanhos não deverão ser divididos em grupos, sendo a condução unitária a regra, ainda que
grande o rebanho.
C) O registro e o licenciamento dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em
legislação estadual.
D) Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de
animais na pista não constitui infração de trânsito.
E) Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.
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CONHECIMENTOS GERAIS
55) A formação de blocos econômicos internacionais converteu-se numa tendência no planeta com o término da
Guerra Fria, tornando-se importante instrumento de defesa e desenvolvimento no mundo globalizado. Entre
as opções apresentadas, marque a alternativa que apresenta uma tentativa de associação econômica NÃO
efetivada:
A) Mercosul.
B) Área de Livre Comércio das Américas – ALCA.
C) União Europeia.
D) Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC.
E) Acordo de Livre Comércio Norte-Americano – Nafta.
56) O povo basco, cujas língua e cultura têm origens ainda não claramente definidas, mantém sua identidade
apesar de centenas de anos sob domínio da Espanha e da França, localizando-se em regiões destas nações,
onde se autodenominam de País Basco e, criando um grupo terrorista com o objetivo de lutar por sua
independência e autonomia. Trata-se do:
A) Hamas.
B) Fatah.
C) Hezbollah.
D) Eta.
E) Irã.
57) Há alguns meses se falou muito no Brasil sobre a Organização Mundial do Comércio que autorizou nosso
país a interpor sanções contra os Estados Unidos por causa dos subsídios que o governo americano
concedeu a seus produtores de algodão. Sobre esta importante organização internacional, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Criado nos primeiros anos da Organização das Nações Unidas, ou seja, na década de 1950, é uma das
instituições vinculadas a esta entidade com sede em Nova York, como a Unesco.
( ) Tem entre suas funções administrar e aplicar os acordos comerciais multilaterais e plurilaterais, que de um
modo geral, configuram às normas e procedimentos que regulam as soluções de controvérsias.
( ) Entre seus objetivos estão a elevação dos níveis de vida, a expansão da produção e do comércio de bens e
serviços, além do pleno emprego.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, V, V
C) V, F, V
D) F, V, V
E) F, V, F
58) “No ano de 1947, a assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a criação de um
Estado judeu na Palestina. Os dois países que concentravam a bipolaridade de forças na época, EUA e
URSS, eram favoráveis, assim como a opinião pública internacional após o genocídio nazista ocorrido na 2ª
Guerra Mundial.” O enunciado está se referindo à criação de que país (ES) ou organização?
A) Israel.
B) Cisjordânia.
C) Jordânia.
D) Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental.
E) Organização de Libertação da Palestina (OLP).
59) Analise as afirmativas correlatas:
I. “O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma das riquezas produzidas por um país, levando em consideração a
indústria, a agropecuária e os serviços.”
II. “O PIB pode ser analisado também a partir do consumo, sendo dividido pelo consumo das famílias, do governo,
pelos investimentos realizados pelo governo, empresas privadas e pelas exportações.”
Assinale a alternativa correspondente:
A) Ambas as afirmativas estão incorretas.
B) Apenas a afirmativa I está correta.
C) As duas afirmativas estão parcialmente corretas.
D) Apenas a afirmativa II está correta.
E) Ambas as afirmativas estão corretas.
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60) “Inspiradas no espírito contestador dos anos 1960, elas surgiram na Europa com a ideia de que as pessoas
devem se unir e se organizar de forma independente para realizar ações públicas, defendendo a autogestão,
sendo que no Brasil começaram a aparecer na década de 1980, ganhando destaque e se expandindo de
forma acelerada na década de 1990.” Tal afirmativa se refere:
A) Cruz Vermelha.
B) Movimento Sem Terra – MST.
C) Organizações Não Governamentais – ONG’s.
D) Neoliberalismo.
E) Movimento Hippie.
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