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ARQUITETURA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Conhecimentos Gerais (05 questões) e 
Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova! tbfc
INSTITUTO BRASILEIRO DE F0RMAÇA0 ECAPACITADO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO tbfe
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO EUPAOTAÇÃO
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu 
sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito 
que foi um pouco mais difícil do que você imagina.

Para início de conversa, para você estar aqui agora, 
trilhões de átomos agitados tiveram de se reunir de uma 
maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de 
criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que 
nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. Nos próximos 
anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão 
totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos 
necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o 
estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor, 
conhecido como existência.

Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma. 
Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico. 
Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade 
nem ligam para você -  eles nem sequer sabem que você 
existe. Não sabem nem que eles existem. São partículas 
insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você 
se desintegrasse, arrancando com uma pinça um átomo de 
cada vez, produziria um montículo de poeira atômica fina, 
sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio 
sinistra.) No entanto, durante sua existência, eles responderão 
a um só impulso dominante: fazer com que você seja você.

(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11)

1) Uma leitura atenta do texto permite concluir que o 
autor:
a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida 

humana.
b) destaca uma explicação mítica para caracterizar a 

origem da vida.
c) emprega termos científicos para descrever a existência.
d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte.

2) O texto é destinado a interlocutores específicos, no 
caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, assinale o 
único recurso gramatical que NÃO é empregado para 
fazer referência ao leitor como interlocutor.
a) o adjetivo “Bem-vindo” (1°§) que introduz o texto.
b) o verbo “suspeito” (1o §) em “suspeito que foi”.
c) o pronome possessivo “seu” em “seu sucesso”(1°§).
d) o pronome de tratamento “você” em “para você estar 

aqui“(2°§)

3) No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo 
experimentar” (2°§), o autor faz uso de um recurso 
coesivo por meio dos elementos em destaque. 
Considerando o contexto em que esse fragmento 
está inserido, pode-se concluir que esses termos 
destacados fazem referência:
a) ao interlocutor
b) ao autor
c) ao assunto
d) aos átomos

4) A expressão “No entanto”, que introduz a última frase 
do texto, introduz um sentido de:
a) conclusão
b) adição
c) oposição
d) explicação

5) No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus 
átomos na verdade nem ligam para você” (3°§), a 
pontuação não está de acordo com o que prescreve 
a norma padrão da Língua. Nesse sentido, assinale a 
reescritura que corrija o problema de pontuação.
a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na 

verdade, nem ligam para você”
b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na 

verdade nem ligam, para você”
c) 'Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na 

verdade, nem ligam, para você”
d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na 

verdade, nem ligam para você”

_____________ CONHECIMENTOS GERAIS_____________

6) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa 
correta. Os jornais publicam que a Europa enfrenta a 
maior crise de migração desde a 2a. guerra mundial. 
Muitos estão se arriscando em seguir uma rota perigosa
através_________________ (rota através da Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro, 
República da Macedônia, Grécia) para chegar à 
Alemanha e a outros países do norte da Europa.
a) do estreito de Gibraltar.
b) dos Bálcãs.
c) do Golfo Pérsico.
d) do estreito de Ormuz.

7) A cidade de Uberlândia possui cerca de 662 mil 
habitantes (2015), e junto com Contagem que possui 648 
mil, habitantes (2015) representam aproximadamente 
6,3% da população do estado. Em posse dessa 
informação consegue-se determinar a população total 
do estado, que gira em torno do descrito na alternativa:
a) 19,0 milhões.
b) 20,5 milhões.
c) 22,0 milhões.
d) 22,5 milhões.

8) O rio Paraíba do Sul nasce na____________________ ,
sendo o principal curso d'água da bacia Paraíba do Sul.
a) Serra do Andaime.
b) Serra Nacional da Canastra.
c) Serra do Caparaó.
d) Serra da Mantiqueira.

9) A cidade de Belo Horizonte situa-se no entroncamento 
de várias rodovias, permitindo uma boa integração 
do estado com as maiores cidades do país. Um bom 
exemplo disso são as distâncias curtas para São Paulo 
e Rio de Janeiro, que respectivamente possuem a 
quilometragem descrita na alternativa:
a) 434 km; 586 km.
b) 716 km; 586 km.
c) 586 km; 434 km.
d) 891 km; 716 km.

10) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa 
correta. A gruta de Maquiné, localizada na cidade
mineira d e________________, foi descoberta em 1825
pelo fazendeiro Joaquim Maria do Maquiné, então 
proprietário das terras. Foi pesquisada a partir de 1834 
pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, chamado de 
o pai da paleontologia brasileira.
a) Cordisburgo.
b) Sabará.
c) Diamantina.
d) Serro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna. Ao instalar uma obra 
há necessidade de realizar alguns procedimentos como 
a limpeza do terreno. Há algumas modalidades para essa 
limpeza do terreno, que devemos levar em consideração
e sabermos defini-las. __________________ quando
além da vegetação rasteira, houver árvores de pequeno 
porte, que poderão ser cortadas com foice.
a) Roçar.
b) Carpir.
c) Destacar.
d) Nivelar

12) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O levantamento topográfico é geralmente apresentado 

através de desenhos de planta com curvas de nível e de 
perfis.

II. O levantamento topográfico deve retratar a conformação 
da superfície do terreno, bem como as dimensões 
dos lotes, com a precisão necessária e suficiente 
proporcionando dados confiáveis que, interpretados 
e manipulados corretamente, podem contribuir 
no desenvolvimento do projeto arquitetônico e de 
implantação.

a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Nenhuma das afirmações está correta.
d) Todas as afirmações estão corretas.

13) Os principais tipos de fundações podem ser reunidos 
em dois grandes grupos: fundações diretas ou rasas 
e fundações indiretas ou profundas. Assinale abaixo a 
alternativa que contém um tipo de fundação profunda.
a) Sapata Corrida.
b) Sapata Isolada.
c) Estaca.
d) Radier.

14) Leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Os serviços de impermeabilização representam uma 

grande parcela do custo e do volume de uma obra, 
quando anteriormente planejada.

II. A impermeabilização das edificações não é uma prática 
moderna. Os romanos empregavam, clara de ovos, 
sangue, óleos, etc. para impermeabilizar saunas, 
aquedutos. Já no Brasil, nas cidades históricas, existem 
igrejas e pontes onde a argamassa das pedras foi 
aditivada com óleo de baleia.

a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Nenhuma das afirmações está correta.
d) Todas as afirmações estão corretas.

15) A impermeabilização de uma obra é importante, 
principalmente dependendo do que estamos 
protegendo no edifício. Desta forma pode-se dividir os 
tipos de impermeabilização em:
a) Contra a pressão hidrostática, contra a infiltração e 

contra a umidade do solo.
b) Contra a água da chuva, contra a vasão dos banheiros 

e contra a absorção da tinta.
c) Contra a pressão hidrostática, contra a vasão dos 

banheiros e contra a umidade do solo.
d) Contra a água da chuva, contra a infiltração e contra a 

absorção da tinta.

16) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Quando a alvenaria é empregada na construção para 

resistir cargas, ela é chamada Alvenaria resistente, pois 
além do seu peso próprio, ela suporta cargas.

II. Quando a alvenaria não é dimensionada para resistir 
cargas verticais além de seu peso próprio é denominada 
Alvenaria de vedação.

a) Somente a afirmação I está correta.
b) Somente a afirmação II está correta.
c) Todas as afirmações estão corretas.
d) Nenhuma das afirmações está correta.

17) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. Um edifício tem necessidade de 
receber um acabamento para proteção e ficar melhor 
acabado. Essa fase de finalização do acabamento 
tem etapas. Necessita-se preparar a superfície para 
o acabamento final. Sendo assim, a colocação de
__________ é iniciada somente depois da colocação
de peitoris, tubulações de elétrica e antes da colocação 
das guarnições e rodapés. Essa superfície deve estar 
áspera, absorvente, limpa e umedecida.
a) Talisca.
b) Reboco.
c) Emboço.
d) Chapisco.

18) Muitas vezes um edifício necessita de uma reforma ou 
um restauro. O que provoca manchas esverdeadas ou 
escuras na parede denomina-se:
a) Bolor.
b) Vesícula.
c) Empolamento.
d) Fissura.

19) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna. _____________, em
amplo sentido, é a impressão provocada por uma 
cidade em que tem uma apreensão visual demorada do 
conjunto de suas fachadas arquitetônicas, logradouros 
públicos e mobiliário urbano. É a roupagem com que a 
cidade se apresenta.
a) Projeto urbanístico.
b) Desenho urbano.
c) Morfologia urbana.
d) Paisagem urbana.

20) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O valor histórico e cultural daquilo que deve ser 

preservado em face das necessidades da evolução 
urbana e de sua tecnologia construtiva e a possibilidade 
de reutilização do patrimônio são critérios para se 
identificar o que deve ser preservado.

II. A preservação deve ser somente pontual, sem abranger 
o entorno.

a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Nenhuma das afirmações está correta.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação II está correta.
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