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“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”
Charles Chaplin
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1. O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.
3. A prova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
5. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
8. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões e no Cartão de
Respostas . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
13. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA

CONHECIMENTOS GERAIS
2. O título do texto “O Cântico da Terra” é mais bem reforçado
pelo eu poético (a 1ª pessoa que fala no poema) no verso:

- Língua Portuguesa

A)
B)
C)
D)
E)

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 1
O Cântico da Terra
Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

3. O texto 1 é construído a partir de várias metáforas que
formam imagens poéticas. Na sétima estrofe, é possível
reconhecer que se faz referência à(ao):

Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
Sou a razão de tua vida.
De mim vieste pela mão do Criador,
e a mim tu voltarás no fim da lida.
Só em mim acharás descanso e Paz.

A)
B)
C)
D)
E)

vida.
morte.
nascimento.
meio ambiente.
desmatamento.

4. Assinale a alternativa correta quanto à análise gramatical
dos verbos em destaque nos versos seguintes: “De mim
vieste pela mão do Criador,/e a mim tu voltarás no fim da
lida.”

Eu sou a grande Mãe Universal.
Tua filha, tua noiva e desposada.
A mulher e o ventre que fecundas.
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.

A) Os verbos estão, respectivamente, no pretérito imperfeito
do indicativo e no futuro do pretérito do indicativo.
B) Há correspondência entre os verbos quanto ao número e
a pessoa, isto é, ambos estão na segunda pessoa do
plural.
C) O tempo verbal é o mesmo para os verbos VIR e VOLTAR,
embora, quanto à significação sejam antônimos entre si.
D) Os tempos verbais no modo indicativo em que as formas
VIR e VOLTAR se encontram - pretérito perfeito e futuro
do presente, respectivamente – reforçam a significação
dos versos.
E) O modo subjuntivo em que os verbos se encontram
assinala a incerteza dos fatos expressos nos versos.

A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.
Teu arado, tua foice, teu machado.
O berço pequenino de teu filho.
O algodão de tua veste
e o pão de tua casa.
E um dia bem distante
a mim tu voltarás.
E no canteiro materno de meu seio
tranquilo dormirás.
Plantemos a roça.
Lavremos a gleba.
Cuidemos do ninho,
do gado e da tulha.
Fartura teremos
e donos de sítio
felizes seremos.

5. A opção em que se destacou o termo com a mesma função
sintática de “o homem”, no 2º verso do poema, é:

(Cora Coralina/in www.releituras.com/coracoralina_cantico.asp)

A)
B)
C)
D)
E)

Vocabulário: 1. Gleba: terreno próprio para cultura
2. Tulha: monte de feno, de trigo

1. Cora Coralina, autora do poema O Cântico da Terra, é a
grande poetisa do estado de Goiás, e utilizou, em suas obras,
imagens rurais. Assinale a alternativa em que todas as
palavras retiradas do texto, e que formam um campo
semântico, remetem à zona rural:
A)
B)
C)
D)
E)

“A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.”
“Plantemos a roça.”
“Eu sou a grande Mãe Universal.”
“Teu arado, tua foice, teu machado.”
“De mim vieste pela mão do Criador.”

espiga – roça – gado.
ventre – materno – seio.
berço – filho – pão.
homem – mulher – amor.
lavrador – fartura – lida.
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“Sou o chão que se prende à tua casa.” (v. 7).
“Fartura teremos” (v. 33).
“Plantemos a roça.” (v. 29).
“A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.” (v. 20).
“Vem o fruto e vem a flor.” (v. 5).

6. Sobre o verso “Sou o chão que se prende à tua casa.”, são
feitas afirmações no que diz respeito à construção sintática do
período:

7. No trecho “Em 2009, 30,4% da população com mais de
18 anos optaram por esses alimentos cinco ou mais vezes por
semana.”, o verbo OPTAR se apresenta no plural, por que:

I.

A)
B)
C)
D)
E)

o período é composto por subordinação e a segunda
oração traduz uma informação que se refere ao
substantivo “chão” da primeira oração.
II. o período é composto por subordinação e a segunda
oração está ligada à primeira por um pronome relativo.
III. o período é composto por coordenação e subordinação
ao mesmo tempo, já que apresenta verbos flexionados
em diferentes pessoas.
IV. o período é composto por subordinação e a segunda
oração exprime uma circunstância de lugar em relação à
primeira.

8. Assinale a opção em que se justificou corretamente o
emprego das vírgulas no fragmento “Para o ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, os dados são preocupantes e
mostram uma mudança no padrão alimentar do brasileiro”.

Estão corretas as afirmações sobre o período que constitui o
verso:
A)
B)
C)
D)
E)

concorda com o numeral 18 (anos).
ideologicamente, concorda com a palavra “população”.
refere-se à expressão de porcentagem - 30,4%.
o sujeito com o qual o verbo concorda é “alimentos”.
apresenta sujeito indeterminado.

A)
B)
C)
D)
E)

apenas I e II.
apenas I, II e III.
apenas II e III.
apenas III e IV.
apenas I, III e IV.

separa um aposto explicativo.
marca um adjunto adverbial deslocado.
representa a elipse de verbos.
destaca uma oração intercalada.
enumera elementos de mesma função sintática.

9. Em “Vivemos uma transição demográfica importantíssima
e também uma transição alimentar bastante negativa” as
palavras em negrito pertencem à mesma classe gramatical. A
opção em que está correta a classe gramatical a que
pertencem essas palavras é:

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 2

A)
B)
C)
D)
E)

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo
Ministério da Saúde indica que os brasileiros estão
consumindo mais frutas e hortaliças. Em 2009, 30,4% da
população com mais de 18 anos optaram por esses alimentos
cinco ou mais vezes por semana. Entretanto, apenas 18,9%
consumiram as cinco porções diárias recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).
O levantamento alerta também para o aumento do
consumo de alimentos com alto teor de gordura e de açúcar.
Em 2009, 33% dos adultos comiam carnes com excesso de
gordura. Refrigerantes e sucos artificiais, de acordo com a
pesquisa, também tinham destaque na dieta dos brasileiros –
76% dos adultos beberam esses produtos pelo menos uma
vez por semana e 27,9%, cinco vezes por semana ou mais.
O leite com alto teor de gordura chegou a ser
consumido cinco vezes por semana por 58,4% dos
brasileiros, um aumento de quase 2 pontos percentuais em
três anos. Já o consumo do feijão apresentou queda: em
2009, esteve presente na mesa de 65,8% da população,
contra 71,9% em 2006.
Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
os dados são preocupantes e mostram uma mudança no
padrão alimentar do brasileiro. “Vivemos uma transição
demográfica importantíssima e também uma transição
alimentar bastante negativa”, disse. Ele destacou que o feijão
é fonte de proteína e fibras e lembrou que consumir as
versões diet e light dos refrigerantes nem sempre é a melhor
saída, por causa do alto teor de sódio.

substantivo.
adjetivo.
advérbio.
pronome:
conjunção.

10. Assinale a opção em que se pode completar corretamente
a lacuna com a mesma palavra, na mesma classe
gramatical e significação, que a destacada em:
“Pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da
Saúde indica que os brasileiros estão consumindo MAIS
frutas e hortaliças.” (1º parágrafo).
A) Nunca __________ quero comer gordura!
B) Você quer ser saudável, ________ não faz a alimentação
adequada.
C) Quanto ________ exercícios físicos, melhor será a
qualidade de vida.
D) Consumir leite faz bem, ___________ também pode
alterar seu colesterol.
E) Se você comer __________, irá passar mal.

(in www.redebomdia.com.br/Noticias/Dia-a-dia, 7/04/2010)
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- Noções de Informática

15. Como mover-se entre células em uma planilha Excel, uma
linha para baixo, utilizando a barra de rolagem?

11. Qual o ícone do Windows Explorer que permite selecionar
o modo de exibição dos arquivos e pastas?

A) Clicando na seta à esquerda da barra de rolagem
horizontal.
B) Clicando na seta inferior da barra de rolagem vertical.
C) Clicando abaixo da caixa de rolagem na barra de rolagem
vertical.
D) Clicando acima da caixa de rolagem na barra de rolagem
vertical.
E) Arrastando a caixa de rolagem até o fim, com a tecla
SHIFT pressionada.

A)

B)

C)
16. Para criar o seguinte cabeçalho do documento Word
“Concursos FUNCAB.doc”, sendo “Concursos FUNCAB.doc”
o nome do arquivo, “1” o número da página corrente e
“11/04/2010” a data de hoje. Quais recursos da formatação de
cabeçalho do Word podem ter sido utilizados para criar o
cabeçalho com essa formatação?

D)

E)

A) Inserir AutoTexto: nome do arquivo,

12. As informações exibidas a seguir, são utilizadas pelo
Windows para identificar seu computador na rede. Qual
opção do Windows permite definir essas informações?

.

B) Inserir AutoTexto: nome do arquivo e caminho,
C) Inserir AutoTexto: nome do arquivo,

Descrição do computador: Alice Frantelli
Nome completo do computador: xp.
Grupo de Trabalho: equipe de Saúde
A)
B)
C)
D)
E)

e

D) “Concursos FUNCAB.doc”,

e

E) Inserir AutoTexto: nome do arquivo,

Sistema.
Conexões de rede.
Contas de Usuário.
Firewall do Windows.
Ferramentas administrativas.

e

e

.

.

.
e

.

17. Qual o comportamento esperado ao pressionar a tecla
DELETE, com uma tabela selecionada num documento
Microsoft Word?
A)
B)
C)
D)

A tabela será removida do documento.
O conteúdo da tabela será apagado.
A formatação da tabela será removida.
As linhas serão removidas, mas as colunas serão
mantidas.
E) Essa tecla não tem ação para o objeto “Tabela”.

13. Sobre a configuração do número de cores exibidas em um
monitor, é INCORRETO afirmar que:
A) pode ser configurado na opção Vídeo do Painel de
Controle.
B) quando você escolhe mais cores, a qualidade da exibição
na tela é superior.
C) as configurações que exibem um grande número de cores
normalmente exigem mais memória do computador e
podem afetar o desempenho.
D) as capacidades da CPU e da memória do computador
determinam as configurações de cor que estão
disponíveis na tela.
E) as alterações nas configurações de cor afetam todos os
usuários que fazem logon no computador.

18. No Internet Explorer, qual(is) tecla(s) de atalho
permite(m) ampliar o zoom?
A)
B)
C)
D)
E)

SHIFT e “+”.
CTRL e “+”.
PAGE UP.
F7.
F8.

14. Suponha que ao criar uma planilha de controle de
despesas, você queira fixar as linhas do cabeçalho ao rolar a
planilha. Qual opção do Excel permite esse tipo de
comportamento?

19. O Internet Explorer permite ao usuário atribuir cada site a
uma determinada zona de segurança e, dessa forma, auxiliar
no controle do nível de segurança desse site. Quais as zonas
em que o Internet Explorer permite o usuário adicionar sites?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Proteger planilha.
Proteger pasta de trabalho.
Congelar painéis.
Ocultar.
Exibir Marcação.
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Internet, Intranet e Lan.
Intranet local, Firewall e Wan.
Intranet local, Sites confiáveis ou Sites restritos.
Internet, Intranet e Extranet.
Intranet, Web Sites e Lan.

20. Considere que você seja responsável por realizar
pesquisas na área de Saúde e divulgar via email o resultado
para um mesmo grupo de contatos cadastrados no seu
catálogo de endereços. Qual recurso do Microsoft Outlook
que facilita essa tarefa?
A)
B)
C)
D)
E)

24. Segundo o Artigo 37 do Capítulo VII da Constituição
Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende
de:
A) aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as
exceções.
B) notória competência do candidato.
C) nomeação ou indicação de autoridade política.
D) aprovação por serviços anteriormente prestados à
administração pública.
E) capacitação comprovada por diploma de escolaridade.

Tarefa.
Gerenciamento de Dados.
Contato.
Lista de Distribuição.
Arquivo de Dados do Outlook.

- Conhecimentos de Administração Pública e Realidade Ética, Social,
Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de
Goiás e do Brasil

25. O Artigo 43 da Constituição Federal determina que, para
efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social visando a:

21. Entre as afirmações seguintes, só não é considerado ato
de indisciplina do funcionário público:

A) garantir o privilégio de uma região sobre a outra.
B) promover o seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades sociais.
C) manter as diferenças de desenvolvimento decorrentes da
evolução histórica de cada região.
D) garantir a prioridade do Governo Federal na exploração
da economia de cada região.
E) impedir a oferta ou concessão de incentivos regionais,
como isenções tributárias.

A) criticar, em documento assinado, a organização do
serviço.
B) fazer circular ou subscrever lista de donativo no recinto da
repartição.
C) revender mercadorias na repartição pública.
D) permutar tarefa sob sua responsabilidade, por sua
decisão.
E) conquistar ou convidar subordinados para apoio
partidário.

26. A Lei n° 8.666/1993 estabelece, no Artigo 2º, que as
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras
alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratados por terceiros
necessariamente serão:

22. O Artigo 303 da Lei n°10.460 de 1998 faculta ao
funcionário:
A) promover manifestações de apreço ou desapreço no
recinto da repartição.
B) promover, na administração pública, interesses
econômicos de terceiros
C) promover “caixinha” de empréstimo na repartição pública.
D) receber prêmios ou gratificações de reconhecimento do
público por bom cumprimento de seus serviços.
E) faltar ou chegar atrasado ao serviço por motivo justo,
desde que comunicando com antecedência à autoridade
competente.

A) precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses
previstas nessa mesma lei.
B) admitidos se sua idoneidade moral for atestada por
funcionário público.
C) dispensados de licitação se sua competência técnica for
notória.
D) dispensados de licitação dependendo de sua capacidade
financeira.
E) executadas por empresas estabelecidas no local da obra
ou tarefa.

23. De acordo com a Lei n° 10.460/1998, é permitido
funcionário público:

27. O Artigo 2º da Lei n° 16.272/2008 define como órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo:

A) participar da gerência de empresas industriais e
comerciais.
B) participar de sociedade comercial, como cotista e
acionista.
C) pleitear como procurador ou intermediário, junto às
repartições públicas, percepção de vencimentos ou
vantagens de parentes até o 2º. Grau.
D) desobedecer a decisão judicial sobre pagamento de
pensões.
E) deixar de comunicar à autoridade competente queixas ou
denúncias que não sejam de sua alçada resolver.

A) os integrantes da governadoria do Estado, como o
Gabinete Militar e as Secretarias de Estado.
B) a Assembleia Legislativa Estadual.
C) os Tribunais de Justiça.
D) o Tribunal Regional Eleitoral.
E) as universidades federais localizadas no território do
Estado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

28. A cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, situada
no Planalto Central brasileiro é uma das mais populosas do
Brasil, fica a 209 quilômetros de Brasília e:

31. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
tem o objetivo de efetivar os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS) no cotidiano de suas práticas, assim como
estimular trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários para a produção de saúde e a produção de sujeitos.
São resultados esperados do desenvolvimento da Política de
Humanização, EXCETO:

A) foi fundada o período colonial com a mineração do ouro.
B) foi fundada durante a expansão bandeirante de
apresamento de índios.
C) foi fundada em 1933, planejada e construída para ser o
centro político e administrativo do estado de Goiás.
D) teve o crescimento planejado e controlado durante o
século XIX.
E) é patrimônio cultural da humanidade por suas
construções do período colonial.

A)
B)
C)
D)
E)

29. A Ferrovia Norte-Sul é ainda uma expectativa de que
possa transportar anualmente 12,4 milhões de toneladas de
carga. Os principais produtos a serem transportados serão
minérios, produtos agrícolas e florestais – no sentido NorteSul – e combustíveis, fertilizantes e carga geral no sentido
Sul-Norte proporcionando:

32. Será necessária a construção de um prédio anexo ao
prédio comercial onde existe um setor de manutenção
predial, a empresa proprietária do prédio contratará uma
empresa de engenharia para executar a obra, sendo que a
equipe técnica do setor de manutenção será responsável em
fiscalizar a obra. Quanto ao dimensionamento do canteiro de
obras e as disposições de suas instalações provisórias, que
NR (norma regulamentadora) deverá ser consultada?

A) a integração econômica do Norte e do Nordeste ao Sul e
ao Sudeste do Brasil.
B) benefícios apenas para a área da pecuária.
C) a satisfação de interesses econômicos exteriores ao
Centro-Oeste.
D) o início da exploração econômica do cerrado.
E) o atual aumento de custos e a menor competitividade da
economia regional.

A)
B)
C)
D)
E)

30. Composição étnica de Goiás
Etnias
Amarela ou indígena
Parda
Branca
Preta

a gestão participativa nos serviços.
a redução da carga horária dos profissionais de saúde.
a garantia dos direitos dos usuários.
a valorização do trabalho na saúde.
a implantação de modelo de atenção com
responsabilização e vínculo.

6.
8.
15.
18.
23.

33. Principal modelo de gestão de pessoas seguido
atualmente, utilizado por departamento de recursos humanos
e gestores de empresas para realizar gestão e
desenvolvimento de pessoas, com foco, critério e clareza,
identificando capacidades, habilidades, aptidões e
idoneidade:

%
0,2
50,9
43,6
5,3

A)
B)
C)
D)
E)

Examinando a tabela concluímos:
A) os índios são maioria.
B) não há população de origem oriental.
C) os brancos são maioria porque os pardos têm ancestrais
indígenas.
D) pode-se deduzir que não há origem portuguesa, árabe ou
italiana.
E) os pardos são maioria.

gestão de interesses.
gestão de influências.
gestão de graduações.
gestão de competências.
gestão administrativa.

34. O sistema de recolhimento de materiais recicláveis
previamente separados na fonte geradora e que podem ser
reutilizados ou reciclados, chama-se coleta seletiva. Os
coletores de lixo são padronizados pelas cores azul, amarelo,
verde, vermelho e marrom, cada cor refere-se a um tipo de
material, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)
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plástico, papel, metal, vidro e orgânico.
papel, metal, vidro, plástico e orgânico.
orgânico, plástico, vidro, metal e papel.
vidro, orgânico, papel, metal e plástico.
metal, vidro, orgânico, plástico e papel.

35. Um colega de trabalho acidentou-se, sofrendo
queimaduras em várias partes do corpo, A atitude frente a
essa situação é:
A)
B)
C)
D)
E)

40. Um estacionamento sem cobertura necessita de pintura
do piso, com tinta que permita uma longa vida útil com
intervalos maiores de manutenção, que seja resistente aos
raios UV, à abrasão e facilidade de limpeza. A tinta que
contempla as propriedades mencionadas é de base:

passar gelo.
aplicar substâncias gordurosas, como manteiga e óleo.
aplicar pasta de dentes.
aplicar hidratantes à base de leite.
lavar com água corrente na temperatura ambiente por
tempo prolongado.

A)
B)
C)
D)
E)

36. Em que circunstâncias a empresa é obrigada a fornecer
EPI's aos seus trabalhadores?

41. O setor de manutenção identificou a necessidade de
pintura em uma sala comercial com dimensões de 3m de
largura, 5m de comprimento e 3m de altura (desconsiderar
vãos). Considerando que a quantidade de tinta acrílica
disponibilizada pelo setor para o serviço em questão foram
12 litros e a pintura será realizada nas paredes e teto,
determine o rendimento da tinta em litro por m², sabendo que
a aplicação dar-se-á em 2 demãos:

A) quando o ambiente não dispuser de EPC's.
B) quando o trabalhador se sentir inseguro em uma
atividade que ofereça risco.
C) logo depois de acidentado, o trabalhador é obrigado a
utilizar o EPI.
D) independente das circunstâncias, o EPI deve ser
utilizado, mesmo que o ambiente não ofereça riscos à
integridade do trabalhador.
E) quando as medidas de proteção coletiva forem
tecnicamente inviáveis, ou não ofereçam completa
proteção contra riscos de acidentes de trabalho e/ou
doenças profissionais e do trabalho.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

canalizações de ar comprimido.
canalizações de água.
canalizações contendo ácidos.
mangueira de acetileno.
mangueira de oxigênio.

A)
B)
C)
D)
E)

4.
6.
9.
12.
18.

poliuretano.
silicone.
acrílico.
asfalto.
epóxi.

44. O responsável pela manutenção de uma edificação
comercial precisa identificar as especificações de um sistema
de impermeabilização para uma laje de cobertura que se
encontram com vazamentos em vários pontos. A premissa
básica para a especificação é a utilização de membrana
moldada in loco. Considerando que a impermeabilização em
questão ficará exposta a intempéries, foi identificado o
sistema:

39. Documento disponibilizado por fabricantes de produtos
para construção, responsável por esclarecer dados
referentes a um produto específico, suas características,
propriedades, campos de aplicação, modo de emprego e
outras informações relevantes para sua correta utilização:
A)
B)
C)
D)
E)

hidrorrepelência.
absorção.
permeabilidade.
resistência mecânica.
realce na cor.

43. Para tratamento em fissuras em emboço, que
posteriormente será pintado com tinta acrílica, utiliza-se
selantes de:

38. Período em meses recomendado para limpeza de
reservatórios de água potável:
A)
B)
C)
D)
E)

0,190.
0,095.
0,250.
0,125.
0,077.

42. Em fachadas revestidas de pastilhas, são aplicados
produtos de base silicone, com a finalidade de não alterar as
características naturais do revestimento. O principal efeito
obtido por este tipo de produto é de:

37. As cores são utilizadas em diversas áreas de trabalho
para identificação de equipamentos de segurança,
delimitação de áreas, identificação de canalizações, com
objetivos de prevenir acidentes. Com base nestes assuntos, a
cor azul é utilizada para identificar:
A)
B)
C)
D)
E)

acrílica.
PVA.
água.
epóxi.
poliuretano.

manual técnico.
ficha técnica.
planilha de acompanhamento.
cartilha.
relatório de utilização.

A)
B)
C)
D)
E)
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rígido, com argamassa impermeável com hidrofugante.
flexível, com membrana asfáltica.
rígido, com argamassa polimérica.
flexível, com membrana acrílica.
flexível, com manta asfáltica.

45. De acordo com a NBR 13749/96, a espessura mínima
para revestimento em argamassa (emboço) externo é:
A)
B)
C)
D)
E)

50. Os revestimentos cerâmicos são classificados de acordo
com suas diversas resistências,O PEI (Porcelain Enamel
Institute) refere-se à resistência:

0,5cm.
1,0cm.
2,0cm.
2,5cm.
3,0cm.

A)
B)
C)
D)
E)

46. Qual o tipo de argamassa para assentamento de
revestimentos cerâmicos em ambientes internos e externos?
A)
B)
C)
D)
E)

51. Em alvenarias de blocos de concreto ou blocos cerâmicos
com furos verticais, são utilizadas ferramentas para aplicação
de argamassa de assentamento que diminuem o desperdício
e aumentam a produtividade, são elas:

AC I.
AC II.
AC III.
AC III E.
AC IV.

A)
B)
C)
D)
E)

47. A tendência da construção civil é a utilização de produtos e
sistemas que racionalizem o processo construtivo. Um dos
sistemas bastante utilizado atualmente é a construção com
blocos de concretos estruturais, compondo a alvenaria
estrutural com blocos de concreto. Qual o nome do
equipamento responsável em manter o prumo, nível, e
alinhamento das alvenarias?
A)
B)
C)
D)
E)

ao manchamento.
ao ataque químico.
ao impacto.
à abrasão.
ao risco.

colher de pedreiro e desempenadeira de PVC.
bisnaga e colher de pedreiro.
régua e desempenadeira de PVC.
colher de pedreiro e palheta.
palheta e bisnaga.

52. No banheiro de uma residência é preciso trocar o registro
do chuveiro. O tipo de registro recomendado para instalação é
de:

Prumo de face.
Escantilhão.
Régua técnica.
Linha de pedreiro.
Nível de bolha.

A)
B)
C)
D)
E)

pressão.
gaveta.
esfera.
globo.
fecho.

48. A determinação do abatimento do concreto é dada pelo
slump. O nome deste ensaio é:

53. É fenômeno causado pela rápida interrupção da
passagem d'água na tubulação:

A) determinação do slump.
B) determinação da consistência pelo abatimento do cone
de abrans.
C) determinação da consistência pelo abatimento do tronco
de cone.
D) determinação da quantidade de água.
E) determinação do abatimento pela absorção capilar.

A)
B)
C)
D)
E)

precipitações em tubulações.
turbulência.
trepidação.
golpe de ariete.
fecho hídrico.

54. As tubulações de PVC soldáveis e roscáveis de água fria
resistem a pressões de serviço máximas de até:
49. De acordo com a NBR n° 6.118/2003, a resistência
mínima característica da compressão do concreto é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

10 MPa.
15 MPa.
18 MPa.
20 MPa.
25 MPa.

7,5 KPa.
75 KPa.
750 KPa.
4,0 KPa.
40 KPa.

55. Em instalações hidráulicas com sistema PPR, o
equipamento para realizar a solda de tubos em conexões faz
o efeito da:
A)
B)
C)
D)
E)
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eletro fusão.
termo fusão.
soldagem a frio.
soldagem elétrica.
colagem a frio.

56. De acordo com a NBR n° 5.410/2004, as seções mínimas
de condutores destinados a ligações de tomadas e
iluminação, respectivamente são:
A)
B)
C)
D)
E)

4,0 mm² e 2,5 mm².
2,5 mm² e 4,0 mm².
1,5 mm² e 2,5 mm².
2,5 mm² e 1,5 mm².
1,0 mm² e 2,0 mm².

57. Os tipos de condutores localizados na caixa de luz do teto
de uma edificação, necessários para ligação de uma lâmpada
incandescente em 127 V, são:
A)
B)
C)
D)
E)

fase e retorno.
fase 1 e fase 2.
fase 1, fase 2 e retorno.
neutro, fase e retorno.
retorno e neutro.

58. Para instalação de tomadas em 220 V, os condutores
necessários para sua ligação, são:
A)
B)
C)
D)
E)

fase, neutro e terra.
fase 1 e fase 2.
fase 1, fase 2 e terra.
neutro 1, neutro 2, e terra.
neutro 1 e neutro 2.

59. De acordo com a NBR 5410/2004, o número mínimo de
tomadas de uso geral para instalação em uma sala de 16 m de
perímetro, é:
A)
B)
C)
D)
E)

2.
3.
4.
5.
7.

60. O intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas
partes constituintes atendem aos requisitos funcionais para
os quais foram projetadas, obedecidos os planos de
operação, uso e manutenção previstos, chama-se:
A)
B)
C)
D)
E)

desempenho.
vida útil.
tempo de utilização.
durabilidade.
estado limite de utilização.
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