
Texto 1 para a questão de Nº 01: Quadrinho do Wood e Stock 

1. Considerando o texto 1, marque a única alternativa correta: 

(A) As separações silábicas apresentadas na tirinha estão em desacordo com as normas da Língua Portuguesa. 
(B) Entre as palavras “guerras” e “solidão”,  a utilização da vírgula é facultativa. 
(C) A forma como foi escrita a fala do último quadrinho demonstra que a personagem não está surpresa com o que 
vê.
(D) A tirinha é iniciada por um verbo no gerúndio para indicar uma ação que está sendo realizada pela 
personagem.
(E) O uso do sinal de reticências no final do segundo balão tem o mesmo sentido que o uso dos dois pontos no 
terceiro balão. 

Texto 2 para as questões 2 e 3: Ingredientes, de Sérgio Tross 

Uma porta que se abre. 
Um homem que ergue o braço, o dedo. 
Um dedo que se move. 
Uma luz que se acende. 

Um passo que é dado. 
Um silêncio que estala. 
Um gemido que se ouve. 
Uma voz que resmunga. 

Um rosto de mulher que se oculta na cama. 
Um rosto de homem que se revela no hálito. 

Uma interrogatório que incomoda, feminina. 
Uma resposta que não satisfaz, masculina. 
Uma interrogatório que se repete, feminina. 
Uma resposta que agride, masculina. 
Um palavrão que desabafa, feminino. 
Um tapa que estala, masculino. 
Um grito de dor, feminino. 
Um bocejo, masculino. 

Eis a receita. E o conto. 

2. Considerando o texto 2, analise as opções e marque a que estiver incorreta: 

(A) O texto apresenta duas personagens que poderiam ser representadas pelos pronomes pessoais do caso reto, 
na terceira pessoa do singular. 
(B) O tema do texto aborda aspectos de uma relação problemática e violenta, aparentemente, de um casal. 
(C) O décimo verso deixa implícita a verdadeira causa da violência demonstrada no texto. 
(D) A ação da mulher de ocultar seu rosto na cama demonstra todo o seu medo e receio diante da situação que 
começa a se instalar. 
(E) Pelo texto é possível compreender que o questionamento masculino não foi bem compreendido pela mulher, e, 
por isso, o homem reage com violência. 

3. Tendo como base o texto 2 “Ingredientes”, marque a única alternativa incorreta: 

(A) As pessoas retratadas na história são apresentadas de forma a não destacar suas identidades, mas sim seus 
comportamentos.
(B) Os substantivos presentes nos versos 6, 7 e 8 pertencem ao mesmo gênero. 
(C) A estrutura textual apresentada, com a enumeração e a seqüência de substantivos, assemelha-se a estrutura 
de uma receita. 
(D) No segundo verso, a seqüência de ações apresentadas pela personagem, apesar de parecer decrescente, é 
justificada pela ação que finaliza a estrofe. 
(E) No texto, os versos 6, 7 e 8 apresentam uma seqüência de substantivos que antecedem o encontro do homem 
e da mulher. 

Texto 3 para as questões 4 e 5: Violência contra a mulher: Estado não oferece proteção a mulheres vítimas 
de violência, por Julliana Araújo 

Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, com sede em São Paulo, a cada 15 segundos uma mulher é 
espancada no Brasil e, a cada 12 segundos, uma é vítima de ameaça. Por que então, a cada minuto não são 
registradas, no mínimo, seis ocorrências nas delegacias de polícia? Por uma verdade cruel: ainda há, no país, uma 
grande omissão diante dos casos de violência contra a mulher. E o pior: muitas vezes por parte da própria vítima.   






Existe, ainda, um outro agravante, quando o assunto é a violência contra a mulher. Pela legislação vigente, os 
casos, em sua maior parte, são julgados nos Juizados Especiais Criminais com base na Lei Nº 9.099. Essa lei foi 
criada para “desafogar” as varas penais no Brasil trazendo um rito mais rápido e com penas mais brandas para os 
chamados crimes com pequeno potencial ofensivo. “Já houve casos onde o marido quebrou os dentes da mulher e 
teve como punição o pagamento de uma cesta básica”, afirma a advogada e integrante do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher, Sônia Rabello. 
O Relatório Nacional Brasileiro, considerado o primeiro levantamento sobre a situação da mulher no país, mostra 
que muitas vezes, o réu - agressor - paga uma ínfima pena de multa, como cesta básica, para uma instituição de 
caridade ou a prestação de um dia de serviço à comunidade, como punição ao seu delito, ficando livre e sem 
antecedentes criminais. 

4. Sobre o texto 3 “Violência contra a mulher”, assinale a afirmativa incorreta: 

(A) O pouco rigor na punição de homens que cometem violência doméstica acentua a prática desse tipo de 
violência.
(B) A Lei Nº 9.099 foi criada para facilitar o trabalho jurídico, dada a incidência desse tipo de crime, contudo, 
motivou, ainda que indiretamente, um aumento nos casos por abrandar a punição do culpados. 
(C) O principal agravante para o enorme índice de mulheres espancadas é a total conivência dessas, que não 
acusam seus agressores. 
(D) O vocábulo “ínfima” (linha 12) destaca o menosprezo com que são tratados os casos de violência contra a 
mulher.
(E) O nome “crimes com pequeno potencial ofensivo” não deveria ser aplicado a crimes contra a mulher, uma vez 
que esses costumam deixar marcas muito mais profundas e duradouras do que aparentam. 

5. Sobre o tema do texto 3 “Violência contra a mulher”, analise as afirmativas e marque a que estiver incorreta: 

(A) Pelos números apresentados no texto, deduzimos que a violência contra a mulher é um problema, que não 
tende a crescer. 
(B) O texto nos mostra que, indiretamente, o Estado é co-responsável por essa situação. 
(C) Tanto o texto em questão, quanto o texto “Ingredientes” abordam a mesma temática. 
(D) Pelo contexto em que se inserem, réu e agressor são sinônimos. 
(E) Pelo seu comportamento no texto “Ingredientes”, a personagem feminina estaria associada a algumas das 
mulheres mencionadas no texto em análise, uma vez que ela não manifesta uma atitude punitiva contra seu 
agressor.

O comportamento de crianças e adolescentes é sempre inesperado e surpreendente. Leia as tirinhas (Texto 4) a 
seguir para responder as questões 5 e 6: 






5. Sobre das tirinhas (texto 4), marque a única alternativa incorreta: 

(A) Se alterássemos o trecho “...tivesse mais um pacote...” – tirinha 2, para “houvessem mais pacotes”, a 
concordância do trecho estaria correta. 
(B) A divisão feita pela garota na tirinha 2 foi baseada apenas na sua própria satisfação. 
(C) Na tirinha 1, o comportamento da amiga de Mafalda é inesperado, pois demonstra que ela ficou feliz com algo 
que chateou sua amiga. 
(D) A expressão “chocolate quente” não apresenta uma escrita para o feminino. 
(E) A tirinha 2 mostra que até mesmo crianças podem ser desiguais em suas divisões. 

6. Analise as tirinhas 1 e 2 (texto 4) e marque a única alternativa correta: 

(A) As palavras “lapso” e “facial” – tirinha 1 - apresentam a mesma quantidade de sílabas. 
(B) A expressão “só um mesmo” reforça a afirmação feita pelo  garoto na tirinha 2. 
(C) O segundo ponto de exclamação, empregado na tirinha 2 – quarto balão, poderia ser substituído por um ponto 
de interrogação, sem mudar o sentido do texto. 
(D) Os vocábulos “mas” e “mais”, tirinha 2, possuem o mesmo significado, portanto um substitui o outro, sem 
alteração no sentido. 
(E) A expressão “lapso facial” – tirinha 1 - foi utilizada em sentido conotativo, pois seu real significado foge ao 
contexto em que se insere. 

A partir da leitura do texto 5, Não faz muito..., de Marcelo Canellas, responda às questões de 7 a 9: 
Não faz muito...

...que a gente calçava conga ou quichute. Refri era só em garrafa de vidro. Casco de um litro trazia no rótulo: 
“Tamanho Família”. Brincadeira era jogar pião, bola de meia e bolita. Às devas ou às brincas. A televisão era um 
trambolho enorme que acendia devagar, com um ponto luminoso aparecendo primeiro no centro do vídeo para só 
depois se expandir numa imagem em preto e branco. E aí, acoplava-se uma tela transparente e rajada de cores 
primárias em gradação, artifício para dar a impressão de que tínhamos TV colorida. E o que tinha pra ver era o 
Toppo Giggio. Corretivo de pirralho era chinelo na bunda. É, a gente apanhava. Hoje botam os moleques de 
castigo e pronto.
Telefone a gente punha ou tirava do gancho. E discava, porque em vez de teclas, tinha disco. E por falar em disco, 
o que rodava na eletrola era bolacha de vinil. O que se ouvia era o Roberto Carlos cantando: “E que tudo mais vá 
pro inferno!” ou “A Banda”, do Chico, ou “Alegria, Alegria”, do Caetano. O rádio tinha ondas curtas e ondas médias, 
de amplitude modulada, avô da FM. E, de noite, as estações da Argentina entupiam o dial com boleros e tangos.  
O leite, entregavam na porta de casa naquelas garrafinhas arredondadas. O pão francês de 50 gramas não existia. 
O que o padeiro fazia era aquela bisnaga enorme de meio quilo que a gente chamava de pão d'água.
O carroceiro aparecia dia sim, dia não, anunciando o pregão da sua quitanda volante: “Olha a melancia, olha o 
tomate, olha a bergamota, olha a moranga!”
Computador, a gente ouvia dizer que tinha um na universidade, trazido de São Paulo em cima de uma carreta de 
oito eixos, de tão pesado que era. Não, não se amarrava cachorro com lingüiça porque tudo isso aconteceu há 
pouco mais de 30 anos. Frenético século XX cuja velocidade alucinante transforma todos os trintões em 
dinossauros dos costumes! E faz os adolescentes de hoje nos olharem desconfiados diante da revelação 
inacreditável: sim, era possível viver sem telefone celular... 

7. No texto 5, o autor: 

(A) revolta-se contra as evoluções tecnológicas. 
(B) não consegue adaptar-se às mudanças do século XX. 
(C) se sente um dinossauro dos costumes. 
(D) é um adolescente que não sabe nada sobre trintões. 
(E) acha que ninguém pode viver sem um celular. 

8. Infere-se do texto 5 que as mudanças: 

(A) aconteceram lentamente, de forma que nos acostumássemos a elas. 
(B) foram frenéticas, ou seja, mínimas. 
(C) são inúmeras, mas num ritmo moderado. 
(D) interferiram pouco em nossas vidas, apesar da rapidez com que aconteceram. 
(E) foram rápidas e radicais. 

9. As reticências que iniciam o texto 5 indicam que: 

(A) a frase inicial dá continuidade ao título, destacando o aspecto temporal. 
(B) havia um texto anterior que foi omitido. 
(C) há um certo suspense em relação ao que se vai afirmar. 
(D) o autor não sabe pontuar com correção. 
(E) podem-se evitar repetições desnecessárias. 






Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade, As sem-razões do amor (texto 6), para responder às questões 
11 e 12:

As sem-razões do amor

Eu te amo porque te amo, 
Não precisas ser amante, 
e nem sempre sabes sê-lo. 
Eu te amo porque te amo. 
Amor é estado de graça 
e com amor não se paga. 

Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, 
na cachoeira, no eclipse. 
Amor foge a dicionários 
e a regulamentos vários. 

Eu te amo porque não amo 
bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, 
não se conjuga nem se ama. 
Porque amor é amor a nada, 
feliz e forte em si mesmo. 

Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 
por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 

11. No título do poema (texto 6), Drummond: 

(A) antecipa a idéia central do poema. 
(B) anuncia sua limitação em explicar o amor. 
(C) nos convida a amar, mesmo que este nos cause dor. 
(D) reconhece a necessidade de amar incondicionalmente. 
(E) busca um sentido para amar. 

12. Observe os períodos abaixo e escolha a alternativa correta no que diz respeito à relação de sentido que os 
termos destacados expressam, respectivamente: 

I – “Eu te amo porque te amo.” 
II – “...não se conjuga, nem se ama.” 
III – “Eu te amo porque não amo/ bastante ou demais a mim.” 

(A) explicação, adição, excludência. 
(B) conclusão, oposição, alternância. 
(C) explicação, oposição, excludência. 
(D) conclusão, adição, alternância. 
(E) explicação, adição, alternância

13. Paulo recebe um salário de R$ 720,00. Sua mulher, Cristina recebe 1/3 a menos. Qual o salário de Cristina

(A) R$ 240,00 
(B) R$ 480,00 
(C) R$ 430,00 
(D) R$ 320,00 
(E) R$ 450,00 

14. A soma das medidas de dois ângulos adjacentes é 120o. Sabendo que a medida de um deles é o triplo da 
metade da medida do outro, menos 40o, qual a medida do maior ângulo

(A) 20o

(B) 40o   
(C) 64o

(D)   100o

(E)   120o

Em uma repartição pública existem 16 funcionários, distribuídos nas seguintes funções: 01 encarregado, 04 
técnicos administrativos, 07 auxiliares administrativos e 04 auxiliares de serviços gerais. Sabendo o encarregado 
tem uma gratificação 47 % a mais do que os auxiliares administrativos, e 63 % a mais do que os auxiliares de 
serviços gerais e que os técnicos administrativos tem salário de R$ 850,00 e o encarregado de R$ 1.300,00, 
responda as questões de 15 e 16. 

15. Qual o percentual de diferença entre o salário do técnico administrativo e do auxiliar administrativo

(A) 20,5% 
(B) 23,37% 
(C) 23,56% 
(D) 27,89% 
(E) 32% 






16. Qual a soma dos salários dos auxiliares administrativos

(A) R$ 4.823,00 
(B) R$ 5.950,00 
(C) R$ 3.400,00 
(D) R$ 3.360,00 
(E) R$ 2.756,00 

17. Um campo de futebol mede 105 m de comprimento por 70 m de largura. Resolveu-se cobrir o campo com 
novas placas de grama. Entretanto, cada placa só cobre uma área de 3,50m2. Quantas destas placas serão 
usadas para cobrir todo o campo

(A) 2.000 
(B) 2.100 
(C) 2.300 
(D) 2.400 
(E) 2.500 

18. Numa cidade, cada indústria que se instala recebe benefícios fiscais, desde que o número de empregados 
residentes nessa cidade seja sempre maior que o número de empregados vindos de outras cidades. Sabendo, que 
numa certa indústria, 20 empregados residem nas cidades vizinhas e sendo x o número de empregados, que 
residem na própria cidade, qual é a inequação que satisfaz a condição de a indústria receber os benefícios fiscais

(A) x < 20 
(B) x  20 
(C)    x > 20 
(D)    x  20 
(E)    Nenhum das alternativas acima está correta. 

19. As principais avenidas do Plano Diretor de Palmas são: 

(A) Getúlio Vargas e Teotônio Segurado. 
(B) Juscelino Kubistcheck e Teotônio Segurado. 
(C) Juscelino Kubistcheck e Getúlio Vargas. 
(D) Juscelino Kubistcheck e Coluna Prestes. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

20. A cidade de Palmas tem como símbolo uma flor, a saber: 

(A) Margarida 
(B) Arco-íris. 
(C) Bromélia. 
(D) Girassol. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

21. A cidade de Palmas está localizada entre: 

(A) as serras do Carmo e Lajeado e lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado (Usina Hidrelétrica Luis Eduardo 
Magalhães).
(B) a Serra do Estrondo e o lago da Usina Hidrelética de Serra da Mesa. 
(C) a Serra do Mar e o lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
(D) a serra do Porto e o lago da Usina Hidrelétrica de Palmas. 
(E) o rio Tocantins, Gurupí e Porto Nacional. 

22. A ponte que liga a cidade de Palmas a Paraíso chama-se: 

(A) Ponte da Harmonia Presidente Fernando Collor de Mello. 
(B) Ponte da Paz Presidente Getúlio Vargas. 
(C) Ponte da Integração e da Amizade Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
(D) Ponte da Democracia Presidente José Sarney. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

23. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I - Dom Celso Pereira de Almeida celebrou a primeira missa na Capital. 
(   ) II - O local onde hoje é Palmas era a Fazenda Sussuapara (Suçuapara). 
(   ) III - A transferência oficial da Capital, de Miracema para Palmas, aconteceu em 1º de janeiro de 1990. 
(   ) IV - O Palácio Araguaia é a sede do poder executivo Estadual, seus arcos, uma referência histórica a igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, em Natividade. 
(   ) V - Na Praça dos Girassóis localiza-se o Marco do Centro Geodésico do Brasil. 






(A) Somente a afirmativa I é falsa. 
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III e V são verdadeiras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

24. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I – Palmas é uma cidade planejada, localizada no centro do Estado de Goiás. 
(   ) II - À margem direita de Palmas está o Rio  Tocantins. 
(  ) III - Palmas possui traçado moderno e arrojado, com largas avenidas, diversas áreas verdes, quadras 
poliesportivas e um forte potencial para o turismo. 
(   ) IV - Palmas é considerada pela Sociedade Brasileira de Arborização uma das cidades mais arborizadas do 
País.
(   ) V - O clima de Palmas apresenta-se com duas estações bem definidas durante o ano: de maio a setembro, é a 
temporada de sol, e de outubro a abril, de chuvas com ventos fracos e moderados. 

(A) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(B) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(C) Somente a afirmativa I é falsa. 
(D) Todas são afirmativas são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

25. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa. 

(   ) I – O nome de Palmas presta uma homenagem à Comarca de São João da Palma, sede do primeiro 
movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do rio Palma com o rio Paranã. 
(   ) ÍI - O padroeiro de Palmas é São José Operário. 
(   ) III – O Palácio Araguaia abriga os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(   ) IV - O piso da Praça dos Girassóis, bem como os cruzamentos da Avenida Teotônio Segurado, apresentam 
painéis que nos remetem às etnias indígenas do Tocantins, representadas pelos povos Apinajé, Khahô, Xerente, 
Karajá, Javaé e Xambioá. 
(   ) V – O Cruzeiro de Palmas, localizado na Praça dos Girassóis, é um monumento inaugurado em 1989, feito em 
pau-brasil retirado de uma árvore da Serra do Carmo e foi tombado em 2000. 

(A) Somente a afirmativa III é falsa. 
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas. 
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 

26. A presidente da Fundação Cultural do Tocantins, Valquíria Rezende, anunciou no dia 16/5/2005 a reabertura 
do Palacinho que estava fechado desde o dia 6 de janeiro para reforma. “Por determinação do governador Marcelo 
Miranda iremos reabrir hoje (segunda-feira), o Palacinho - sem alterar o conteúdo, em respeito à história de Palmas 
e de todo o Tocantins”, disse. (Fonte: Jornal do Tocantins, de 17/05/2005). O nome oficial do Palacinho é: 

(A) Museu Histórico do Tocantins - Palacinho. 
(B) Museu Histórico de Palmas. 
(C) Museu Histórico de Palmas e Tocantins. 
(D) Museu Serra do Carmo. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

27. A prefeitura de uma certa cidade necessita caiar o muro de uma escola, cujo perímetro do mesmo é de 200 m, 
altura de 2 m, com 3 demãos, pelas duas faces. Sabendo-se que 1 m2 do serviço custa R$ 5,00 por demão, já 
incluindo material e mão de obra, determine o custo total para a efetivação do serviço. Considere um aumento de 
10% na área total a ser caiada, para compensar as perdas. 

(A) R$ 24.000,00. 
(B) R$ 4.400,00. 
(C) R$ 12.000,00. 
(D) R$ 13.200,00. 
(E) R$ 6.600,00. 






28. Sobre a execução de obras de concreto armado, é incorreto afirmar: 

(A) A altura de queda no lançamento do concreto nas formas não tem influência sobre a qualidade da peça 
concretada.
(B) A cura consiste de um conjunto de medidas para manter a superfície do concreto úmida por pelo menos 7 dias 
após a concretagem. 
(C) Após o lançamento do concreto nas formas, é feito o adensamento a fim de diminuir o índice de vazios. 
(D) As formas e os escoramentos devem suportar o peso do concreto mais as cargas acidentais advindas do 
processo de concretagem. 
(E) Um fator importante no processo de concretagem é o sistema de transporte do material, devendo garantir a 
homogeneidade do material. 

29. São elementos que compõem uma escada: 

(A) corrimão, bocel e platibanda. 
(B) espelho, lance e  terças. 
(C) platibanda, bocel e corrimão. 
(D) degraus, espelho e patamar. 
(E) terças, degraus, lance. 

30. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas, assinalando, a seguir, a alternativa que 
apresenta a seqüência correta. 

(   ) Consiste em assinalar no terreno a posição das fundações, paredes, colunas e outros elementos importantes 
da construção. 
(    ) Ferramentas utilizadas na locação de uma obra: trena, nível, piquetes, prumo e fio de aço. 
(   ) O processo da piquetagem direta é um dos mais utilizados é mais precisos e, portanto, mais utilizado em 
construções de porte médio. 

(A) V, V, F. 
(B) V, F, V. 
(C) F, V, V. 
(D) V, F, F. 
(E) F, F, V. 

31. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. 

 “De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland, os sacos de cimento armazenados no canteiro de 
obras devem ser empilhados com o máximo de ______ unidades.” 

(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 12. 
(D) 10. 
(E) 25. 

32. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas, assinalando, a seguir, a alternativa que 
apresenta a seqüência correta. 

(    ) Na execução das paredes são deixados os vãos de portas e janelas.   
(     ) Sobre o vão das portas e sobre e sob os vãos das janelas devem ser construídas vergas.  
(    ) As argamassas, junto com os elementos de alvenaria, são os únicos componentes da alvenaria estrutural. 
(    ) Devem-se acumular muitos tijolos sobre os andaimes para que o trabalho seja mais rápido. 

(A) V, F, V, F. 
(B) V, V, F, F. 
(C) F, V, F, V. 
(D) F, F, V, V. 
(E) V, V, V, F. 

33. As paredes com reboco devem ser limpas, secas e isentas de substâncias que possuam incompatibilidade 
físico-química com os componentes da tinta. Após esse processo, devem ser aplicadas demãos na seguinte 
ordem:

(A) selador, emassado e aparelhamento. 
(B) emassado, selador e aparelhamento. 
(C) selador, aparelhamento e emassado. 
(D) aparelhamento, emassado e selador. 
(E) emassado, aparelhamento e selador. 






34. São muitos os equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de obra, como por exemplo, 
betoneiras, serras elétricas, guincho para funcionamento do elevador de obra, gruas, entre outros. Geralmente, o 
sistema de alimentação desses equipamentos é:

(A) monofásico. 
(B) bifásico. 
(C) trifásico. 
(D) tetrafásico. 
(E) nenhuma das alternativas. 

35. A norma vigente sobre demolições fixa algumas condições exigíveis para a contratação e licenciamento de 
trabalhos de demolição, providências e precauções a serem tomadas antes, durante e após os trabalhos e 
métodos de execução. Com relação a esse assunto é incorreto afirmar que: 

(A) toda a equipe deve trabalhar em vários pavimentos ao mesmo tempo. 
(B) não demolir a peça em que está trabalhando. 
(C) usar equipamentos de segurança, tais como botas, luvas e máscara. 
(D) escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas. 
(E) os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a quantidade de poeira. 

36. A organização do canteiro de obras é fundamental para evitar desperdícios de tempo, perdas de materiais e 
mesmo defeitos de execução e falta de qualidade final dos serviços realizados. Com relação ao canteiro de obras, 
julgue as seguintes afirmações: 

I - A soma das potências dos equipamentos utilizados no canteiro, aliada a um fator de demanda dos mesmos, 
possibilita conhecer a potência necessária para a rede de energia a ser implantada; 
II - No caso de inexistência da rede pública de água no local da obra, deve-se verificar a possibilidade de expansão 
da rede junto à concessionária; 
III - Algumas prefeituras e condomínios exigem que as obras sejam cercadas por tapumes; 
IV - É preciso pensar no fluxo de materiais pela obra, prevendo os trajetos feitos pelos carrinhos de mão e giricas. 

Estão corretas: 

(A) somente as afirmações II e IV. 
(B) somente as afirmações I e III. 
(C) somente as afirmações III e IV. 
(D) somente as afirmações I e II. 
(E) todas as afirmações. 

37. O adensamento é a operação que procura eliminar os vazios que possam ocorrer durante o lançamento do 
concreto, tornando a mistura mais compacta, menos permeável e, portanto, mais eficaz. Na maioria dos casos, o 
adensamento mecânico é feito por: 

(A) somente peças de madeira. 
(B) mesas vibratórias. 
(C) vibradores de agulha. 
(D) somente barras de aço. 
(E) peças de madeira e barras de aço. 

38. Fundações diretas, rasas, contínuas e estreitas, para sustentação de muros, paredes de alvenaria e pequenas 
estruturas, denominam-se: 

(A) baldrame. 
(B) tubulão. 
(C) radier. 
(D) estaca. 
(E) radier-estaqueado. 






39. Qual o sistema de abastecimento de água potável indicado na figura abaixo? 

(A) Sistema indireto com bombeamento. 
(B) Sistema indireto sem bombeamento. 
(C) Sistema direto. 
(D) Sistema direto e indireto com bombeamento. 
(E) Sistema direto e indireto sem bombeamento. 

40. São procedimentos importantes que devem ser tomados no assentamento de azulejos de forma a prevenir 
deslocamento de peças, trincas e outras manifestações patológicas, exceto: 

(A) testes de carga das tubulações de águas e esgotos para verificar possíveis problemas de vazamentos e 
umidade.
(B) fixação de contramarcos de janelas e marcos de portas. 
(C) análise da disposição das peças nas paredes, de forma a posicionar peças cortadas nos locais menos visíveis. 
(D) verificação do alinhamento horizontal, vertical e do nivelamento das peças, utilizando linha de régua de aço, 
prumo de face e nível/prumo de bolha. 
(E) A base que vai receber as peças deve estar seca e limpa. 
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