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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8,
considere o texto abaixo.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

1.

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,

Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto
o que se afirma em:
(A)

Jorge Amado, num discurso de caráter didático,
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias
convicções sobre a atuação de jovens − que podem
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa − que participam da luta em
defesa de seus ideais.

(B)

Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma "canção sentida", como se lê de início, se
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso
defensor de seus ideais humanitários, procedimento
peculiar da juventude, que pode ser observado em
todo lugar.

(C)

Tomando como exemplo a vida de Castro Alves,
Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques
de rua, tema que já havia abordado anteriormente.

(D)

Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram
e impulsionam a juventude − com o exemplo de
Castro Alves, que começou muito moço e muito moço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras
impetuosas ou de amor.

(E)

Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que,
embora surja dos desejos do povo, das necessidades
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que
durou um instante na medida do tempo, tal como um
forte vento que tudo destrói à sua passagem.

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que

_________________________________________________________

2.

É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá
o
atrás também. (4 parágrafo)
Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:
(A)

A população mais pobre de uma cidade, que vive em
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem
voz para defender seus direitos.

(B)

Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo
aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem
melhor nas cidades.

(C)

É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios
da camada mais rica se equivalem aos dos mais
necessitados.

(D)

Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.

(E)

Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos
de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribulações da vida citadina.

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
2
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3.

... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se
respira é mais puro. (2º parágrafo)

7.

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.

(C)

detalhamento do cenário que vem sendo descrito,
numa associação direta com o ímpeto versificador
de Castro Alves nos temas tratados por ele.

(D)

enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida
nos poemas libertários de Castro Alves.

(E)

A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão
grifada acima está em:

justificativa dos resultados da destruição provocada
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro
Alves, em sua época, com seus poemas.

(B)

(A)

Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genialidade e precocidade.

(B)

Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se
encontram ideais caros à juventude, tais como o
amor e a liberdade.

(C)

Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas,
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem
sentimentos de caráter universal.

(D)

Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de
todas as idades são capazes de alcançar grande
força expressiva.

(E)

Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores
autores brasileiros.

comentário auxiliar que, assim como ocorre com os
fenômenos naturais, se propõe a minimizar os
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.

_________________________________________________________

4.

Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam...

o

O segmento que, no contexto do 2 parágrafo, expressa
noção de consequência é:
(A)

E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

(B)

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...

(C)

Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a
calmaria...

(D)

Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência.

(E)

É rápido, inquietante, belo, quase irreal.

_________________________________________________________

8.

Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras,
as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva
tem um nome lindo, negra: liberdade.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo
e pessoa estão grifados em:
(A)

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os
músicos...

(B)

São homens valentes que morreram.

(C)

Faz tempo que não te conto uma história na beira
deste cais.

(D)

Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do
cais o vento noroeste...

(E)

Vê no céu... ouve o ABC do poeta.

A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo,
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
(A)

Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!

(B)

Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.

(C)

Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
− Eu sonho a tua voz −

(D)

Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...

(E)

Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.

_________________________________________________________

6.

Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que
se mantém corretamente no singular, com as propostas
entre parênteses no final da frase para o segmento nela
grifado, é:
(A)

... como nenhum de nós falaria.
dentre os poetas)

(B)

... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)

(C)

... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e
outra situação)

(D)

... que sua voz ficou soando para sempre...
ecos de sua voz)

(E)

... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente
belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
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Atenção:

Para responder às questões de números 9 a 12,
considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou
enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de
Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra,
capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando
associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a
majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas
ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os
parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta
função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos
fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos
atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua
comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa,
mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás,
quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.
Cada país, cada raça, cada estado social, cada época
tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para
cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência,
para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz,
ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações
coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu
jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das
especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o
desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua
ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações
do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da
ignorância, a da mentira, a da torpeza.
Obs.:

10.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproo
duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
parágrafo, com clareza e lógica, em:

Está correto o que se afirma em:

(B)

4

A função que a imprensa tem no mundo moderno,
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente
grande, por ser de uso de governos.

(B)

No mundo moderno atualmente, a imprensa tem
função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.

(C)

A imprensa, palco de disseminação de ideias e de
conhecimentos, assume extraordinária relevância no
mundo moderno.

(D)

O palco que se encontra como meio da imprensa, no
mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.

(E)

Nessa função de governo e de ensino, a imprensa,
vem aparecendo como vulto sem comparação, no
mundo moderno.

11.

Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:
No 1 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da
tribuna pode ser substituída, sem outra alteração,
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna.

(B)

No 2 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o
Proteu reveste está empregado sem necessidade de
complemento diretamente ligado a ele.

(C)

No 1 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa
apresenta sentido de Porém tocou a ela por
quinhão a imprensa, respeitada a regência do
verbo que substitui o original.

(D)

O pronome nos, subordinado aos verbos do 1
parágrafo grifados em que a sua beleza nos
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser
substituído por a nós, com alteração apenas de sua
colocação em cada uma das frases.

(E)

O verbo grifado na frase transcrita do 1 parágrafo,
que a consideramos, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome a.

(C)

Somente o respeito à verdadeira palavra, associado
intrinsecamente aos governantes, de modo geral,
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.

(D)

O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do
hábito de ouvir os discursos de governantes de
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente,
em razão de nem sempre manter-se imparcial em
relação aos fatos noticiados.

(E)

A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à
palavra falada, tem máxima importância atualmente
em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

o

o

o

o

_________________________________________________________

12.

Como meio de propagação de ideias, a imprensa
livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da
ordem social.
Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora
substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos
desígnios das respectivas sociedades.

o

(A)

Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou
quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo:
Edigraf, 1972. p. 138-139)

(A)

(A)

_________________________________________________________

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

9.

Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

... quando associada à misteriosa onipotência da verdade.
o
(1 parágrafo)
Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de
crase − se o segmento grifado for substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma característica que a identifica.
cada tendência de pensamento.
valores dispersos na sociedade.
defesa dos direitos sociais.
qualquer ação esclarecedora dos fatos.

_________________________________________________________

Raciocínio Lógico-Matemático
13.

Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata)
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço.
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso,
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do
carro prata na fila. Apenas com essas informações, podese concluir que o carro mais barato do grupo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser o azul ou o preto.
certamente é o branco.
pode ser o branco ou o azul.
certamente é o preto.
pode ser o branco ou o preto.
TRT5R-Conhecimentos Gerais3
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14.

17.

Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total,
12 palitos.

Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo
padrão, deverão ser usados, no total,
(A)

64 palitos.

(B)

72 palitos.

(C)

84 palitos.

(D)

96 palitos.

(E)

108 palitos.

18.

Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso
sistema de numeração foram substituídos por letras. No
código criado, cada dígito foi substituído por uma única
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras
diferentes representam dígitos diferentes.
P+P=S

H+H=U

S+S=H

M + M = PS

P.

(B)

M.

(C)

U.

(D)

PH.

(E)

SM.

19.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União − Lei no 8.112/90
Processo Administrativo − Lei no 9.784/99
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da
a
5 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de
desempenho do servidor será submetida à homologação
da autoridade competente
(A)

quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório.

(B)

dois meses antes de findo o período do estágio probatório.

(C)

três meses antes de findo o período do estágio probatório.

(D)

um mês antes de findo o período do estágio probatório.

(E)

seis meses antes de findo o período do estágio probatório.
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(B)

a pena de suspensão não pode ser convertida em
multa.

(C)

o cancelamento das penalidades de advertência e
de suspensão surte efeitos retroativos.

(D)

ao caso de conduta escandalosa na repartição é
aplicada a suspensão de 30 dias.

(E)

os antecedentes funcionais são considerados na
aplicação das penalidades.
o

Nos termos da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco
processos. No processo A figura como parte um homem
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos
B, C, D e E.
C, D e E.
A, B, C, D e E.
A, C, D e E.
B, C e D.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

a suspensão será aplicada no caso de violação das
proibições que não tipifiquem infração sujeita à
penalidade de destituição de cargo em comissão.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o
resultado da soma S + H é igual a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

o

A Lei n 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,
(A)

cônjuges.

(B)

cônjuges e companheiros.

(C)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1 grau.

(D)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2 grau.

(E)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3 grau.

_________________________________________________________

20.

O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele
será substituído, na forma da lei, pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente, de forma cumulativa.
Corregedor Regional.
Vice-Corregedor Regional.
Desembargador mais antigo.
Presidente do Órgão Especial.
5
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

22.

23.

24.

O espaço com acesso direto para uma saída, destinado a manter em segurança pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, enquanto aguardam socorro em situação de sinistro, de acordo com a NBR-9050:2004, é chamado de área
(A)

de descanso.

(B)

de transferência.

(C)

de aproximação.

(D)

de resgate.

(E)

para manobra.

A respeito do uso do texto no programa AutoCAD, é correto afirmar que
(A)

Height (altura) e Font (fonte) são as únicas opções da caixa de diálogo do comando Text Style.

(B)

são oito os tipos de alinhamento possíveis a partir do ponto de justificação.

(C)

o comando Text Style insere o texto no desenho.

(D)

Height (altura), Style (estilo) e Rotation (fonte) são as únicas opções do comando Multiline Style.

(E)

para editar um texto utiliza-se o comando Ddedit.

No que se refere aos vãos, iluminação e ventilação de novas edificações, o Código de Obras do Município de Salvador
estabelece:
(A)

Quando qualquer compartimento dispuser de uma só abertura de iluminação para o exterior, sua profundidade medida a
partir desta abertura não poderá exceder de 05 vezes seu pé direito, para que seja considerada como dispositivo de
iluminação e ventilação.

(B)

Nenhuma abertura de iluminação e ventilação de edificação poderá distar menos de 1,20 m das divisas do terreno,
medido na perpendicular a qualquer de seus pontos.

(C)

Os vãos de iluminação dos compartimentos deverão atender a uma área mínima de 1/6 da área do piso para
compartimento de permanência prolongada, apresentando, no mínimo, uma área de 1,00 m2.

(D)

As circulações horizontais com extensão superior a 30,00 m deverão dispor de abertura para o exterior.

(E)

Os poços de ventilação e iluminação devem ter área mínima de 1,50 m2.

Em relação a um novo empreendimento que venha a ser implantado na Área de Preservação da Paisagem do Conjunto do
Mosteiro de São Bento de Salvador,
(A)

25.

(B)

o índice de utilização máximo deverá ser 1,0.

(C)

o recuo mínimo da edificação deverá ser de 4,0 m em relação à Rua do Paraíso.

(D)

o índice de ocupação máximo deverá ser 0,7.

(E)

o índice de permeabilidade mínimo deverá ser 0,15.

A respeito das patologias das edificações, é correto afirmar:
(A)

26.

6

se houver corte e/ou aterro, estes poderão ultrapassar 4,0 m de altura.

A fluência ou fadiga do concreto é causada pela ferrugem.

(B)

Fungos são responsáveis por eflorescências nas alvenarias.

(C)

Abaulamento é um tipo genérico de patologia em peça metálica.

(D)

O problema mais comum nas fundações é o recalque diferencial.

(E)

Para resolver o problema de ferrugem, deve-se pintar a superfície oxidada.

O cobrimento de qualquer barra da armadura numa estrutura de concreto armado revestida com argamassa deve ser de, no
mínimo, 10 mm no caso de
(A)

paredes no interior do edifício.

(B)

lajes no interior do edifício.

(C)

lajes e paredes ao ar livre.

(D)

vigas e pilares no interior do edifício.

(E)

vigas e pilares ao ar livre.
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27.

28.

29.

30.

Segundo a Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de Salvador, em vigor, as varandas ficam isentas do
cômputo do coeficiente de aproveitamento da edificação até o seguinte limite de porcentagem, em relação à área útil da
unidade:
(A)

30%.

(B)

10%.

(C)

20%.

(D)

15%.

(E)

25%.

No hospital da Rede Sarah, inaugurado em 1994, o arquiteto João Filgueiras Lima utilizou pela primeira vez a treliça metálica
para o desenho dos sheds de cobertura, sendo este elemento, que age basicamente através de compressão e de tração, um
típico sistema estrutural de
(A)

forma-ativa.

(B)

vetor-ativo.

(C)

seção-ativa.

(D)

superfície-ativa.

(E)

altura-ativa.

Considerando a sistematização de orçamento para a construção de uma edificação, dentre os chamados “serviços iniciais”, são
classificados como “serviços preliminares” os seguintes itens:
(A)

tapumes e plotagens.

(B)

maquetes e despesas legais.

(C)

impostos e sinalização.

(D)

fotografias e locação da obra.

(E)

demolições e seguros.

Considere o perfil topográfico abaixo.
64 m
50 m
25 m
1m
0m

2,5 km

5 km

7,5 km

9,13 km

Corresponde a um corte esquemático que liga os seguintes bairros da capital baiana, da esquerda para a direita:

31.

(A)

Parque Bela Vista a Canela.

(B)

Ondina a Pernambués.

(C)

Comércio a Itaigara.

(D)

Pituba a Nazaré.

(E)

Rio Vermelho a Vila Laura.

No programa Revit, o comando que permite criar áreas planas em topografias acidentadas é chamado de
(A)

building pad.

(B)

toposurface.

(C)

align.

(D)

split surface.

(E)

section.

TRT5R-An.Jud.-Arquitetura-D04

7

Caderno de Prova ’D04’, Tipo 001
Considere o corte abaixo.

40

32.

O detalhe apresentado representa uma seção típica de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
33.

34.

Conforme o Manual de Escopos de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo desenvolvido pela AsBEA − Associação
Brasileira de Escritórios de Arquitetura, a pesquisa do potencial de infraestrutura nas localidades disponíveis e suas afinidades
com o produto pretendido caracteriza-se como serviço
(A)

opcional da fase Definição do Produto, subfase Cálculo de Taxas e Emolumentos.

(B)

específico da fase Concepção do Produto, subfase Levantamento e Análise Física dos Condicionantes do Entorno.

(C)

essencial da fase Concepção do Produto, subfase Concepção e Análise de Viabilidade da Implantação do
Empreendimento.

(D)

opcional da fase Concepção do Produto, subfase Análise e Seleção do Local do Empreendimento.

(E)

essencial da fase Definição do Produto, subfase Consolidação da Qualificação do Potencial Construtivo das Áreas e
Número Total de Unidades.

O programa Verde Perto da Prefeitura Municipal de Salvador, que tem por objetivo valorizar a paisagem urbana através da
oferta de espaços diferenciados voltados ao lazer, ao bem-estar e ao convívio social, é coordenado pela Secretaria
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35.

adotar um partido que tenha inércia térmica elevada.
proteger as aberturas da radiação solar direta.
adotar a vegetação como barreira aos ventos.
prever aberturas pequenas para controle de insolação.
evitar espaços de ar ventilados sob as coberturas.

Considerando as siglas das etapas de projeto de arquitetura descritas na NBR-13531:1995, devem ser desenvolvidos em
ordem crescente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

o responsável técnico se responsabiliza, parcialmente, pelo custo de determinado setor da obra.
o responsável técnico é remunerado com uma porcentagem sobre a despesa total da obra.
o orçamento prévio, feito pelo responsável técnico, tem apenas valor informativo.
as partes acordam um prêmio para o responsável técnico, caso este consiga uma economia no custo total da obra.
o responsável técnico se obriga a construir determinada obra por um preço também determinado.

Para maior conforto ambiental da cidade de Salvador e região, deve-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37.

Cidade Sustentável − SECIS.
de Desenvolvimento, Turismo e Cultura − SEDES.
Municipal de Gestão − SEMGE.
Municipal de Urbanismo e Transporte − SEMUT.
da Infraestrutura e Defesa Civil − SINDEC.

O contrato de obra por empreitada é aquele em que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36.

peitoril em concreto armado.
banco em alvenaria de tijolo aparente.
guarda-corpo em bloco de concreto.
mureta em alvenaria estrutural.
jardineira sobre muro de arrimo.

EV / PB / PL
PR / PN / PE
LV / EP / PB
EP / EV / AP
PB / AP / PE
TRT5R-An.Jud.-Arquitetura-D04
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38.

39.

Sobre a circulação e segurança das edificações em Salvador, conforme estabelece a legislação pertinente (Lei Municipal
o
n 3.903/1988),
(A)

as rampas deverão apresentar capacidade de escoamento superior a 10% à das escadas.

(B)

no interior da caixa da escada ou da antecâmara, poderá ser colocado qualquer tipo de duto de instalação predial.

(C)

áreas que correspondam às circulações horizontal e vertical entram no cômputo da área útil dos pavimentos, para efeito
de cálculo de população.

(D)

quando as escadas principais de uso coletivo tiverem largura entre 2,40 m e 3,60 m, estas deverão ter corrimão
intermediário.

(E)

os halls de elevadores deverão apresentar largura mínima de 2,00 m para os empreendimentos não residenciais.

A estaca executada por perfuração do terreno com trado e, posteriormente, concretada é chamada de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.

o

O Decreto Federal n 5.296/2004 estabelece que, em um prazo de trinta meses a contar de sua publicação, as edificações de
uso público já existentes devem garantir, ao menos,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um banheiro acessível por pavimento.
dois banheiros acessíveis por pavimento.
um banheiro acessível no piso térreo da edificação.
dois banheiros acessíveis por toda a edificação.
três banheiros acessíveis por toda a edificação.

O gráfico abaixo representa a variação do custo da parte vertical da estrutura resistente de um edifício, em função do seu
número de andares.

Custo da estrut ura resistente por
unidade de superfí cie construída

41.

estaca-broca.
estaca tipo Strauss.
estaca injetada.
estaca tipo Franki.
estaca escavada.

III
II
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Número de andares

As curvas que correspondem a uma estrutura sem pilares, com paredes portantes numa só direção; estrutura convencional de
lajes, vigas e pilares; e estrutura com paredes portantes em duas direções ortogonais são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42.

II, I e III.
I, II e III.
II, III e I.
III, I e II.
I, III e II.

Um funcionário recebeu um relatório em forma de planilha eletrônica do Microsoft Excel em português contendo 151 linhas,
onde na coluna "A", entre as linhas 2 e 151, constam os itens a serem comprados para cada departamento e na coluna "B",
entre as linhas 2 e 151, a quantidade do respectivo item. Os itens da coluna "A" se repetem diversas vezes e é preciso obter a
quantidade total do item denominado "Grampos". Para tanto, pode-se utilizar uma função cuja sintaxe correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMASE(B2:B151; "Grampos"; A2:A151)
=SOMA(A2:A151; "Grampos"; B2:B151)
=SOMASE(A2:A151; "Grampos"; B2:B151)
=SOMA(B2:B151; "Grampos"; A2:A151)
=SOMASE(A2:A151; B2:B151; "Grampos")

TRT5R-An.Jud.-Arquitetura-D04
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43.

44.

45.

46.

47.

10

Resolução do CNJ estabelece que A célula básica de uma sede jurisdicional para funcionamento de cada vara, salvo quanto às
Secretarias e Cartórios Judiciais que adotem os processos virtuais, é estruturada por um conjunto mínimo de ambientes de
trabalho composto por:
(A)

Gabinete para cada magistrado, Defensoria Pública, Sala de audiências e Secretaria ou Cartório Judicial.

(B)

Gabinete de desembargador, Gabinete de Juiz, Sala de advogados e Defensoria Pública.

(C)

Gabinete de desembargador, Gabinete de Juiz, Sala de audiências e Secretaria ou Cartório Judicial.

(D)

Gabinete para cada magistrado, Sala de audiências, Sala para assessoria e Secretaria ou Cartório Judicial.

(E)

Gabinete para cada magistrado, Sala para assessoria, Sala de audiências e Defensoria Pública.

A hipotética reforma e ampliação do fórum de Camaçari é uma obra prioritária prevista no Plano de Obras do Tribunal Regional
a
do Trabalho da 5 Região e teve custo total estimado em R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). A modalidade de
o
licitação determinada pela Lei n 8.666/1993 e o grupo de obras prioritárias previsto em Resolução do CNJ para esta obra
correspondem a, respectivamente,
(A)

concorrência e Grupo 2 − obras de médio porte.

(B)

concorrência e Grupo 3 − obras de grande porte.

(C)

convite e Grupo 1 − obras de pequeno porte.

(D)

tomada de preços e Grupo 3 − obras de grande porte.

(E)

tomada de preços e Grupo 2 − obras de médio porte.

São exemplos de manutenção preventiva em edificações:
(A)

Reparo emergencial em bomba de recalque de água fria; aplicação de produtos químicos para desinsetização e
desratização anual; lubrificação programada de dobradiças e maçanetas das portas corta-fogo.

(B)

Lubrificação programada de dobradiças e maçanetas das portas corta-fogo; aplicação de produtos químicos para
desinsetização e desratização anual; recarga periódica de extintores.

(C)

Lavagem diária de áreas comuns; recarga periódica de extintores; reparo emergencial em bomba de recalque de água
fria.

(D)

Aplicação de produtos químicos para desinsetização e desratização anual; lavagem diária de áreas comuns; lubrificação
programada de dobradiças e maçanetas das portas corta-fogo.

(E)

Recarga periódica de extintores; lavagem diária de áreas comuns; lubrificação programada de dobradiças e maçanetas
das portas corta-fogo.

Segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego relativas à ergonomia, a designação de trabalhador do sexo
masculino com idade de 16 anos para transporte manual de cargas é
(A)

permitida, devendo o peso máximo carregado ser equivalente ao de trabalhadoras mulheres adultas.

(B)

vedada sob quaisquer circunstâncias.

(C)

permitida, devendo o peso máximo carregado ser equivalente ao de trabalhadores homens adultos.

(D)

vedada, exceto quando o peso máximo carregado seja equivalente ao de trabalhadores homens adultos.

(E)

permitida somente se o trabalho de levantamento de material seja feito com equipamento mecânico de ação manual.

Em uma minuta de cerca de 80 páginas redigida com a utilização do editor de textos Microsoft Word em português, o termo
"Senhores João e Ricardo" foi digitado repetidas vezes e necessita ser alterado para "Doutores Antônio e Marcos". O
procedimento para realizar a alteração rapidamente é
(A)

selecionar no texto o termo "Senhores João e Ricardo", acionar o comando Substituir, preencher o campo Substituir por
com "Doutores Antônio e Marcos" e, em seguida, clicar em Substituir Tudo.

(B)

acionar o comando Alterar, preencher o campo Localizar com "Senhores João e Ricardo" e o campo Alterar por com
"Doutores Antônio e Marcos" e, em seguida, clicar em Alterar Tudo.

(C)

acionar o comando Substituir, preencher o campo Localizar com "Senhores João e Ricardo" e o campo Substituir por com
"Doutores Antônio e Marcos" e, em seguida, clicar em Substituir Tudo.

(D)

selecionar no texto o termo "Senhores João e Ricardo", acionar o comando Alterar, preencher o campo Alterar por com
"Doutores Antônio e Marcos" e, em seguida, clicar em Alterar Tudo.

(E)

acionar o comando Localizar, preencher o campo Localizar com "Senhores João e Ricardo" e o campo Substituir por com
"Doutores Antônio e Marcos" e, em seguida, clicar em Substituir Tudo.
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48.

49.

50.

51.

52.

São sistemas contemplados pela NBR-15575:2013 Edificações habitacionais − Desempenho:
(A)

Coberturas, hidrossanitários, elétricos e estruturais.

(B)

Estruturais, pisos, elétricos e hidrossanitários.

(C)

Vedações verticais, estruturais, coberturas e elétricos.

(D)

Elétricos, pisos, vedações verticais e coberturas.

(E)

Pisos, vedações verticais, estruturais e coberturas.

Com relação aos serviços de manutenção de edificações, são exemplos de registros de execução e de contratação,
respectivamente:
(A)

laudos e termos de garantia.

(B)

propostas e laudos.

(C)

ordens de serviços e termos de garantia.

(D)

laudos e contratos.

(E)

contratos e propostas.

Com relação à NBR-15575:2013, Edificações habitacionais − Desempenho, a capacidade da edificação ou de seus sistemas
de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas, corresponde ao
conceito de
(A)

durabilidade.

(B)

vida útil.

(C)

prazo de garantia certificada.

(D)

resistência.

(E)

manutenibilidade.

No dimensionamento de fundações diretas de uma edificação, é correto afirmar:
(A)

As sapatas isoladas devem ser evitadas sempre que existir a possibilidade de solução com sapata associada. Regra
geral: uma sapata associada é mais econômica e mais fácil de executar do que duas sapatas isoladas.

(B)

A sapata associada deve ser evitada sempre que existir a possibilidade de solução com sapatas isoladas. Regra geral:
duas sapatas isoladas serão mais econômicas e mais fáceis de executar do que uma sapata associada.

(C)

A sapata associada deve ser evitada sempre que existir a possibilidade de solução com sapatas isoladas. Regra geral:
uma sapata associada é mais econômica e mais fácil de executar do que duas sapatas isoladas.

(D)

As sapatas isoladas devem ser evitadas sempre que existir a possibilidade de solução com sapata associada. Regra
geral: duas sapatas isoladas serão mais econômicas e mais fáceis de executar do que uma sapata associada.

(E)

As sapatas isoladas e associadas são soluções equivalentes e não apresentam diferença significativa tanto do ponto de
vista econômico, quanto da facilidade de execução.

Na hipotética elaboração do cronograma para a construção da nova sede do Judiciário Estadual, se faz necessário estimar o
tempo para a execução da etapa de terraplenagem. A empresa contratada forneceu uma previsão otimista, uma pessimista e
uma, mais provável, para a conclusão da atividade, respectivamente, 15, 35 e 22 dias.
Utilizando a técnica de avaliação e análise de programas (PERT), é correto afirmar que a duração esperada da atividade (Valor
Esperado) é de
(A)

25 dias.

(B)

24 dias.

(C)

22 dias.

(D)

21 dias.

(E)

23 dias.
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53.

54.

55.

Os espaços para telecomunicações destinados a acomodar os equipamentos que servem a um andar ou área; os equipamentos da rede de telecomunicações; e os equipamentos protetores e de interface com redes externas em um edifício são
denominados, respectivamente,
(A)

sala de telecomunicações (telecommunications room), sala de entrada (entrance facility) e sala de equipamentos
(equipment room).

(B)

sala de equipamentos (equipment room), sala de telecomunicações (telecommunications room) e sala de entrada
(entrance facility).

(C)

sala de telecomunicações (telecommunications room), sala de equipamentos (equipment room) e sala de entrada (entrance
facility).

(D)

sala de entrada (entrance facility), sala de equipamentos (equipment room) e sala de telecomunicações
(telecommunications room).

(E)

sala de equipamentos (equipment room), sala de entrada (entrance facility) e sala de telecomunicações
(telecommunications room).

No projeto de arquitetura de interiores em edifícios públicos, com relação à utilização de sistemas de construção a seco do tipo
Drywall nas paredes em áreas molháveis, é correto afirmar que
(A)

a sua utilização é desaconselhada em todas as situações.

(B)

se deve aplicar um sistema de impermeabilização flexível conforme projeto.

(C)

as chapas de gesso do tipo Resistente à Umidade podem ser expostas à umidade por tempo ilimitado.

(D)

é indispensável o tratamento com rodapé metálico.

(E)

não é admissível folga entre a chapa de gesso e o piso, em qualquer situação.

Considere a ilustração abaixo.

I

III
IV
II

V

(Adaptado de: IBAPE-SP: Inspeção predial. São Paulo: Liv. e Ed.
Universitária de Direito, 2005. p. 118)

Os itens I, II, III, IV e V correspondem, respectivamente, a ramal de

56.

12

(A)

descarga, ramal de ventilação, coluna de ventilação, tubo de queda, ramal de esgoto.

(B)

esgoto, ramal de descarga, tubo de queda, coluna de ventilação, ramal de ventilação.

(C)

esgoto, ramal de ventilação, tubo de queda, coluna de ventilação, ramal de descarga.

(D)

descarga, coluna de ventilação, ramal de ventilação, tubo de queda, ramal de esgoto.

(E)

descarga, ramal de ventilação, coluna de ventilação, ramal de esgoto, tubo de queda.

Com relação à elaboração de orçamento de projetos e obras, compõem o Custo Indireto:
(A)

mobilização, administração local e encargos financeiros.

(B)

impostos sobre o preço de venda, desmobilização e administração central.

(C)

lucro, mobilização e desmobilização.

(D)

impostos sobre o preço de venda, administração local e encargos financeiros.

(E)

administração local, administração central e lucro.
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57.

58.

São exemplos de Projeto:
(A)

implementar sistema de controle de estoque computadorizado e administrar a rotina de estoque.

(B)

implantar um sistema informatizado de controle de ponto e construir um edifício anexo.

(C)

produzir lucrativamente petróleo e derivados e fornecer atendimento médico à população em um programa contínuo.

(D)

operar um terminal ferroviário e construir um viaduto.

(E)

fornecer suprimento constante de energia elétrica e administrar um negócio consolidado.

Em um estudo hipotético para a construção do novo fórum de Brumado, foram elencadas, entre outras, as seguintes diretrizes
para a elaboração do programa arquitetônico: Gabinete de desembargador com área de 30 m2; Gabinete de juiz com área de
30 m2; somatório das áreas de circulação e áreas técnicas igual a 35% da área total da edificação; arquivos permanentes
instalados separadamente em edifício anexo.
De acordo com Resolução do CSJT, aplicável à matéria, estas diretrizes

59.

60.

(A)

não atendem aos requisitos, pois o Gabinete de juiz deve possuir área maior do que o Gabinete de desembargador.

(B)

não atendem aos requisitos, pois o Gabinete de desembargador deve possuir área maior do que o Gabinete de juiz.

(C)

atendem integralmente aos requisitos da Resolução.

(D)

não atendem aos requisitos, pois os arquivos permanentes devem sempre ser instalados no mesmo edifício dos
Gabinetes de juiz e de desembargador.

(E)

não atendem aos requisitos, pois o somatório das áreas de circulação e áreas técnicas é superior ao permitido.

Os fatores que podem conduzir aos recalques diferenciados em edifícios uniformemente carregados são:
(A)

falta de homogeneidade do solo e rebaixamento do lençol freático.

(B)

fissuras de flexão na alvenaria e trincas de cisalhamento em painel de vedação.

(C)

fissuras de flexão na alvenaria e rebaixamento do lençol freático.

(D)

trincas de cisalhamento em painel de vedação e falta de homogeneidade do solo.

(E)

rebaixamento do lençol freático e trincas de cisalhamento em painel de vedação.

O gráfico abaixo demonstra a variação do custo de construção em função da forma do edifício.

(Adaptado de: Mascaró, Juan Luis. O Custo das Decisões
Arquitetônicas. São Paulo: Nobel, 1985. p. 14)

Considerando o gráfico acima, o custo
(A)

dos planos verticais é sempre proporcional ao custo dos planos horizontais.

(B)

total de construção por m2 de um edifício de planta retangular será sempre menor do que a de um edifício equivalente de
planta quadrada.

(C)

total de construção por m2 de um edifício de planta retangular será idêntico ao de um edifício equivalente de planta
quadrada.

(D)

total de construção por m2 de um edifício de planta quadrada será sempre menor do que a de um edifício equivalente de
planta retangular.

(E)

das instalações é sempre proporcional ao custo total de construção por m2.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
−
−
−
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora
do campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem
como transformar essa energia em ação fecunda”.
(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção.
Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do
crescimento econômico.”
(Adaptado de: law. harvard. edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do
seguinte tema:
Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.
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