
N do CadernooN de Inscriçãoo

ASSINATURA DO CANDIDATO
N do Documentoo

Nome do Candidato

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Redação

P R O V A

Agente de Defensoria Pública
Engenheiro Civil

Março/2013

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público para provimento de cargos de

A C D E

INSTRUÇÕES

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.

- contém a proposta e o espaço para rascunho da Redação.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.

- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de

Respostas, fazer a Prova de Redação e transcrever na Folha de Respostas correspondente.

- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

Caderno de Prova ’F’, Tipo 001 MODELO

0000000000000000

MODELO1

00001−0001−0001



  

2 DPSPD-Conhecimentos Gerais3 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 

Atenção:  Para responder às questões de números 1 a 10, considere o texto abaixo. 
 

Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila de São Paulo como centro de amplo sistema de estradas 

expandindo-se rumo ao sertão e à costa. Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro, quem pretenda 

servir-se desses documentos para a elucidação de algum ponto obscuro de nossa geografia histórica. Recordam-nos, entretanto, a 

singular importância dessas estradas para a região de Piratininga, cujos destinos aparecem assim representados em um panorama 

simbólico. 

Neste caso, como em quase tudo, os adventícios deveram habituar-se às soluções e muitas vezes aos recursos materiais dos 

primitivos moradores da terra. Às estreitas veredas e atalhos que estes tinham aberto para uso próprio, nada acrescentariam aqueles 

de considerável, ao menos durante os primeiros tempos. Para o sertanista branco ou mamaluco, o incipiente sistema de viação que 

aqui encontrou foi um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora para o indígena. Donos de uma capacidade de orientação 

nas brenhas selvagens, em que tão bem se revelam suas afinidades com o gentio, mestre e colaborador inigualável nas entradas, 

sabiam os paulistas como transpor pelas passagens mais convenientes as matas espessas ou as montanhas aprumadas, e como 

escolher sítio para fazer pouso e plantar mantimentos. 

Eram de vária espécie esses tênues e rudimentares caminhos de índios. Quando em terreno fragoso e bem vestido, dis-

tinguiam-se graças aos galhos cortados a mão de espaço a espaço. Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia 

significar uma pista. Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores para a volta. Era o processo chamado ibapaá, 

segundo Montoya, caapeno, segundo o padre João Daniel, cuapaba, segundo Martius, ou ainda caapepena, segundo Stradelli: talvez 

o mais generalizado, não só no Brasil como em quase todo o continente americano. Onde houvesse arvoredo grosso, os caminhos 

eram comumente assinalados a golpes de machado nos troncos mais robustos. Em campos extensos, chegavam em alguns casos a 

extremos de sutileza. Koch-Grünberg viu uma dessas marcas de caminho na serra de Tunuí: constava simplesmente de uma vareta 

quebrada em partes desiguais, a maior metida na terra, e a outra, em ângulo reto com a primeira, mostrando o rio. Só a um olhar 

muito exercitado seria perceptível o sinal. 

(Sérgio Buarque de Holanda. Caminhos e fronteiras. 3.ed. S. Paulo: Cia. das Letras, 1994. p.19-20) 

 
 
1. Segundo o autor, 

 
(A) o sertanista compartilhava com os indígenas não apenas os caminhos que estes já haviam estabelecido, como também a 

sua perícia na ultrapassagem dos terrenos mais acidentados. 
 
(B) os caminhos estabelecidos pelos indígenas eram tão precários que os paulistas, antes de conseguirem realizar algumas 

melhorias, acabavam se desorientando quando tentavam percorrê-los. 
 
(C) a transposição dos caminhos abertos pelos índios era bastante traiçoeira, sobretudo por conta dos galhos cortados que 

constituíam pistas falsas para desorientar o caminhante inadvertido. 
 
(D) as marcas realizadas na vegetação eram tão sutis que os próprios indígenas acabavam se confundindo e eram então 

ajudados pelos sertanistas para precisar a localização dos caminhos. 
 
(E) a ausência de estradas mais bem acabadas foi um dos motivos para o sucesso do paulista nas entradas, pois teve de abrir 

seus próprios caminhos para atingir o interior do país. 
 
 
2. Há no texto a sugestão de que 

 
(A) a linguagem indígena seria inadequada para a nomeação de regiões e estradas a serem figuradas num mapa. 

(B) os desdobramentos da história de São Paulo seriam inseparáveis de seu sistema de estradas do século XVII. 

(C) o homem civilizado do século XVII seria mais preocupado com a preservação ambiental do que os indígenas. 

(D) as vestimentas usadas pelos indígenas tornariam o deslocamento por determinados terrenos ainda mais difícil. 

(E) antigos mapas geográficos poderiam conter símbolos que aludem a conhecimentos mágicos e esotéricos. 

 

 
3. O segmento do texto cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é: 

 
(A) os nomes estropiados desorientam = os predicativos bárbaros aturdem. 

(B) revelam suas afinidades com o gentio = eclipsam seus vínculos com o popular. 

(C) Quando em terreno fragoso = Se em local plano e espaçoso. 

(D) os adventícios deveram habituar-se = os forasteiros tiveram de acostumar-se. 

(E) o incipiente sistema de viação = a incompreensível organização dos veículos. 
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4. Donos de uma capacidade de orientação nas brenhas selvagens [...], sabiam os paulistas como... 

 
 O segmento em destaque na frase acima exerce a mesma função sintática que o elemento grifado em: 
 

(A) Nas expedições breves serviam de balizas ou mostradores para a volta. 

(B) Às estreitas veredas e atalhos [...], nada acrescentariam aqueles de considerável... 

(C) Só a um olhar muito exercitado seria perceptível o sinal. 

(D) Uma sequência de tais galhos, em qualquer floresta, podia significar uma pista. 

(E) Alguns mapas e textos do século XVII apresentam-nos a vila de São Paulo como centro... 

 

 
5. Koch-Grünberg viu uma dessas marcas de caminho na serra de Tunuí... 

 
 Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: 
 

(A) foi visto. 

(B) foram vistas. 

(C) fora vista. 

(D) eram vistas. 

(E) foi vista. 

 

 
6. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de modo 

INCORRETO em: 
 

(A) mostrando o rio = mostrando-o. 

(B) como escolher sítio = como escolhê-lo. 

(C) transpor [...] as matas espessas = transpor-lhes. 

(D) Às estreitas veredas [...] nada acrescentariam = nada lhes acrescentariam. 

(E) viu uma dessas marcas = viu uma delas. 

 

 
7. Quando em terreno fragoso e bem vestido, distinguiam-se graças aos galhos cortados a mão de espaço a espaço. 

 
 O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em: 
 

(A) ... um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora para o indígena... 

(B) Onde houvesse arvoredo grosso, os caminhos... 

(C) Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro... 

(D) ... nada acrescentariam aqueles de considerável... 

(E) ... constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais... 

 

 
8. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada em segmentos do texto. 
 

 I. Recordam-nos, entretanto, a singular importância dessas estradas para a região de Piratininga, cujos destinos aparecem 

assim representados em um panorama simbólico. (1
o
 parágrafo) 

 
  A vírgula colocada imediatamente depois de Piratininga poderia ser retirada sem alteração de sentido. 
 
 II. Eram de vária espécie esses tênues e rudimentares caminhos de índios. (3

o
 parágrafo) 

 
  A inversão da ordem direta na construção da frase acima justificaria a colocação de uma vírgula imediatamente depois de 

espécie, sem prejuízo para a correção. 
 
 III. Era o processo chamado ibapaá, segundo Montoya, caapeno, segundo o padre João Daniel, cuapaba, segundo Martius, 

ou ainda caapepena, segundo Stradelli: talvez o mais generalizado, não só no Brasil como em quase todo o continente 
americano. (3

o
 parágrafo) 

 
Os dois-pontos poderiam ser substituídos por um travessão, sem prejuízo para a correção e a clareza. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) III. 

(B) I e II. 

(C) II. 

(D) II e III. 

(E) I e III. 
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9. ... constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais... 

 
 O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 

 
(A) Em campos extensos, chegavam em alguns casos a extremos de sutileza. 

(B) ... eram comumente assinalados a golpes de machado nos troncos mais robustos. 

(C) Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro, quem...  

(D) Koch-Grünberg viu uma dessas marcas de caminho na serra de Tunuí... 

(E) ... em que tão bem se revelam suas afinidades com o gentio, mestre e colaborador... 

 

 
10. A frase redigida com clareza e a correção é: 
 

(A) Priorizando os acontecimentos miúdos e os personagens anônimos, geralmente relegados à segundo plano pela histo-
riografia tradicional, os livros escritos por Sérgio Buarque sobre a história brasileira, sobretudo a do período colonial, de 
modo saboroso e bastante original. 

 
(B) Muitos aspectos da história do período colonial que não ficaram registrados nos documentos históricos tradicionais, Sérgio 

Buarque os vai buscar entre as pessoas que ainda preservam hábitos e costumes ancestrais, sem deixar de recorrer às 
fontes sempre ricas da literatura. 

 
(C) Com estradas asfaltadas para qualquer rincão do país, mesmo que se possam criticar o seu estado de conservação, é só 

com muito esforço que podemos imaginar a enorme dificuldade que constituía os deslocamentos pelo interior a época do 
período colonial. 

 
(D) Vítimas de uma colonização violenta e brutal, a história contada sempre do ponto de vista dos colonizadores ainda 

discriminam os indígenas, cujos são geralmente relegados à notas de rodapé de obras que quase nada lhes referem de 
modo positivo. 

 
(E) Muito mais do que costumamos pensar ou gostaríamos de admitir, os hábitos e costumes indígenas foram bastante 

assimilados pelos brancos, que os passaram de geração à geração, até chegarem mesmo há nossos dias, em que a 
presença desses povos quase não são notados. 

 

 
Noções de Informática 

 
11. Se um programa de backup souber quando o último backup de um arquivo foi realizado e a data da última gravação do arquivo 

no diretório indicar que o arquivo não mudou desde aquela data, então o arquivo não precisa ser copiado novamente. O novo 
ciclo pode ter seu backup gravado sobre o conjunto anterior ou em um novo conjunto de mídias de backup. Desta forma, pode-
se restaurar um disco inteiro iniciando as restaurações com o ...... e continuando com cada um dos ...... . 
 

 As lacunas são, respectivamente, preenchidas por: 
 
(A) backup diário - backups normais 

(B) backup completo - backups normais 

(C) backup completo - backups incrementais 

(D) backup diferencial - backups diários 

(E) backup diário - backups diferenciais 

 

 
12. Os sistemas de computação contêm muitos objetos de hardware e software que precisam ser protegidos contra a má utilização. 

Sobre este tema considere os itens abaixo. 
 
 I. Um direito de acesso é a permissão para executar uma operação sobre um objeto. 

 
 II. Um domínio possui um conjunto de direitos de acesso. 
 
 III. Os processos são executados em domínios e podem utilizar qualquer um dos direitos de acesso do domínio para acessar 

e manipular objetos. 
 
 IV. Durante seu tempo de vida, um processo fica limitado a um domínio de proteção não podendo ser autorizado a comutar 

de um domínio para outro. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) I, II e III. 
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13. O site www.tecmundo.com.br publicou uma notícia na qual lista um “Glossário do Mal”. 
 
 “O sucesso do site WikiLeaks reacendeu algumas discussões acerca de um tipo de usuário muito controverso no mundo da 

tecnologia: os hackers. Mas termos como hacker e cracker são apenas a ponta do iceberg gigantesco que é o universo dos in-
vasores. Acompanhe agora o glossário que o Baixaki preparou para explicar cada termo designado para os ataques e técnicas 
realizados por usuários deste gênero: 
 

 _______: é uma prática muito utilizada por ladrões de contas bancárias. Aplicativos ocultos instalados no computador invadido 
geram relatórios completos de tudo o que é digitado na máquina. Assim, podem ser capturados senhas e nomes de acesso de 
contas de e-mail, serviços online e até mesmo Internet Banking. 
 

 _______: programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços cria-
dos ou modificados para este fim. Geram falhas de segurança no sistema operacional ou em aplicativos que permitem que 
usuários acessem as informações dos computadores sem que sejam detectados por firewalls ou antivírus. Muitos crackers 
aproveitam-se destas falhas para instalar vírus ou aplicativos de controle sobre máquinas remotas. 
 

 _______: tipo de malware que é baixado pelo usuário sem que ele saiba. São geralmente aplicativos simples que escondem 
funcionalidades maliciosas e alteram o sistema para permitir ataques posteriores. Como exemplos estão programas que o 
usuário recebe ou obtém de sites na Internet e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e 
protetores de tela, entre outros. Estes programas, geralmente, consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente 
executados para que sejam instalados no computador. 
 

 _______: rede formada por computadores “zumbis” submetidos a ações danosas executadas pelos bots, que os transformam 
em replicadores de informações. Dessa forma torna-se mais difícil o rastreamento de computadores que geram spam e aumenta 
o alcance das mensagens propagadas ilegalmente." 

 
 Os termos são, respectivamente, designados: 
 

(A) Snooping - Keylogging - TearDrop - Phishing 

(B) Keylogging - Backdoor - Trojan - Botnet 

(C) Snooping - Backdoor - Botnet - Teardrop 

(D) Phishing - Keylogging - TearDrop - Botnet 

(E) Keylogging - Snooping - Trojan - Phishing 

 

 
14. O servidor de e-mail do destinatário ao receber uma mensagem para um dos seus usuários simplesmente a coloca na caixa 

postal deste usuário. A transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o cliente de e-mail requer a utilização de outros 
programas e protocolos. Usualmente é utilizado para este fim o protocolo ......, que guarda as mensagens dos usuários em 
caixas postais e aguarda que estes venham buscar suas mensagens. Outro protocolo que pode ser utilizado para este mesmo 
fim é o ...... que implementa, além das funcionalidades fornecidas pelo anterior, muitos outros recursos. Estes dois são 
protocolos para recebimentos de mensagens, ao contrário do protocolo ...... que serve para enviar mensagens. 
 

 Os protocolos referenciados no texto são, respectivamente, denominados: 
 
(A) POP - IMAP - SMTP 

(B) TCP - IP - HTTP 

(C) MUA - MTA - SMTP 

(D) HTTP - HTTPS - TCP/IP 

(E) IMAP - SMTP - POP 

 

 
15. A placa-mãe é um dos componentes críticos dos computadores, pois definirá as limitações da máquina como um todo. Você 

deve prestar muita atenção em uma série de detalhes na hora de escolher sua motherboard. Assinale a alternativa correta sobre 
a placa-mãe. 

 
(A) Compatibilidade com pentes de memória: se não houver compatibilidade com o barramento DRR, é provável que dentro de 

poucos anos o componente fique estagnado, por não poder possibilitar mais upgrades. 
 
(B) Pinagem do processador: os processadores ganham a cada ano novas arquiteturas e por isso precisam de novos slots nas 

placas-mãe. Hoje os fabricantes de CPUs Intel e Asus, usam o topo da tecnologia conhecida como Soquete 7. 
 
(C) Slots disponíveis para placas offboard: placas de vídeo offboard, placas de som e outros dispositivos exigem slots (geral-

mente APG, hoje raros são os dispositivos PCI-Express) disponíveis para a instalação. Sem eles, não há como fazer a 
comunicação entre placa offboard e o sistema operacional que o reconhecerá. 

 
(D) Chipset: se você não quiser instalar placas de vídeo offboard, deve ficar ainda mais atento para esse detalhe. O chipset é 

um conjunto de chips utilizado na placa-mãe que realizam diversas funções de hardware, como controle dos barramentos, 
controle e acesso à memória, processamento das informações gráficas onboard etc. As placas-mãe com chipset ATI e Intel 
são muito utilizadas. 

 
(E) USB: se antes as USB 1.0 eram ultrapassadas, agora os usuários devem tomar cuidado com as USB 2.1, não que elas 

estejam sendo abandonadas, mas é recomendado que já sejam escolhidas as placas-mãe com USB 3.1. 
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16. O Windows 7 permite que o administrador crie e gerencie várias contas para que diferentes pessoas usem o mesmo compu-
tador. Mais importante ainda é que você pode bloquear pastas e impedir o acesso e a modificação do conteúdo de diretórios 
importantes. Para controlar as permissões de acesso para uma pasta no Windows 7, os seguintes passos devem ser seguidos: 
 

1. Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta e, na caixa de diálogo que surge, clique em “Propriedades”. 

2. Na nova caixa de diálogo que se abre, clique na aba “Segurança” e depois no botão “Editar”. 

3. Na nova caixa de diálogo que se abre selecione a conta a qual você quer gerenciar. Então, em “Permissões para”, observe o 
que você pode permitir ou negar para cada conta no computador: ...... . 

4. Basta você marcar a caixa de permitir ou negar ao lado da respectiva permissão. 
 

 Assinale a alternativa que completa a lacuna sobre as permissões oferecidas pelo Windows: 
 
(A) modificar, ler e executar, listar conteúdo da pasta, ler e gravar 
(B) controle total, modificar, ler e executar, listar conteúdo da pasta, leitura, gravar e permissões especiais 
(C) modificar, executar, ler, gravar e permissões especiais 
(D) controle total, modificar, leitura, gravar e executar 
(E) listar conteúdo da pasta, renomear, ler e gravar 

 

 
17. As redes aplicadas aos negócios são utilizadas pelas empresas  com finalidades comerciais e corporativas.  Sobre estas redes 

pode-se afirmar: 
 

(A) A intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva, com acesso somente para os funcionários de uma determinada 
empresa e liberado somente no ambiente de trabalho e em computadores registrados na rede. Essa restrição do ambiente 
de trabalho é necessária, já que as intranets são necessariamente LANs construídas sobre a internet. Em outras palavras, 
não é possível acessar intranets de outro computador ligado à internet. 

 
(B) As intranets são redes restritas e fechadas a membros de um grupo ou funcionários de uma empresa. Uma intranet é uma 

versão particular da internet que funciona somente conectada a ela. Essa rede pode servir para troca de informação, 
mensagens instantâneas, fóruns ou sistemas de gerenciamento de sites ou serviços online. 

 
(C) Uma extranet pode conectar funcionários de uma empresa que trabalham em escritórios diferentes ou pode facilitar a 

logística de pedidos justamente por interligar diferentes departamentos de uma mesma empresa em uma mesma rede, 
mas sempre numa configuração de rede local. 

 
(D) A diferença básica entre intranet e extranet está em quem gerencia a rede e nos protocolos que utilizam. O funcionamento 

é o mesmo, a arquitetura da rede é a mesma, mas a extranet não utiliza os protocolos HTTP, SMTP e FTP. Além disso, em 
uma intranet, quem a gerencia é só uma empresa, enquanto que em uma extranet os gerentes são as várias empresas 
que compartilham a rede. 

 
(E) Quando alguma informação da intranet é aberta a clientes ou fornecedores da empresa, essa rede passa a ser chamada 

de extranet. A extranet é formada por redes privadas que compartilham uma rede entre si para facilitar pedidos, pa-
gamentos e o que mais precisarem. Numa extranet a empresa abre uma parte de sua rede para contato com o cliente ou 
permite uma interface de acesso dos fornecedores a rede. 

 

 
18. “Em Taiwan, cientistas conseguiram criar um dispositivo de armazenamento no padrão WORM. O interessante é o que o ele-

mento que armazena a informação é baseado em uma fina fibra de DNA de salmão. O dispositivo criado por eles usa basi-

camente dois eletrodos opostos e uma camada de DNA de salmão de nanopartículas de nitrato de prata. Jogando uma luz ul-

travioleta em cima do conjunto, as nanopartículas se espalham por um filme fino contendo o DNA de salmão. Nisso, você tem 

um disco óptico improvisado. Pela crença dos cientistas taiwaneses, o DNA de salmão ainda é um componente experimental e 

pesquisas tecnológicas que o envolvam ainda estão em fase inicial. Entretanto, eles o julgam perfeitamente capaz de ser o subs-

tituto do silício, o principal componente dos dispositivos de armazenamento atuais.” 

(http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/cientistas-criam-dispositivo-de-armazenamento-a-partir-do-sna-do-salmao) 

 
 

 Dispositivos no padrão WORM permitem que 
 

(A) sejam feitas diversas gravações em uma sessão, e os arquivos podem ser acessados quantas vezes forem desejadas. 
 

(B) dados possam ser gravados e apagados cerca de mil vezes. 
 
(C) seja feita uma única gravação, mas os arquivos podem ser acessados quantas vezes forem desejadas. 
 
(D) sejam feitas quantas gravações forem desejadas até o limite da mídia e os arquivos gravados podem ser apagados e 

acessados quantas vezes forem desejadas. 
 
(E) seja feita uma única gravação que pode ser apagada e uma única nova regravação realizada. 
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19. Mesmo que você tenha tomado cuidados para elaborar a senha do seu e-mail e utilizado mecanismos de gerenciamento, podem 
ocorrer casos, por diversos motivos, de você perdê-la. Para restabelecer o acesso perdido, alguns sistemas disponibilizam 
recursos como: 

 

1. permitir que responda a uma pergunta de segurança previamente determinada por você; 

2. enviar a senha, atual ou uma nova, para o e-mail de recuperação previamente definido por você; 

3. confirmar suas informações cadastrais, como data de aniversário, país de origem, nome da mãe, números de documentos etc; 

4. apresentar uma dica de segurança previamente cadastrada por você; 

5. enviar por mensagem de texto para um número de celular previamente cadastrado por você. 
 
 Todos estes recursos podem ser muito úteis, desde que cuidadosamente utilizados, pois assim como podem permitir que você 

recupere um acesso, também podem ser usados por atacantes que queiram se apossar da sua conta. Dentre os cuidados que 
você deve tomar ao usá-los estão os listados abaixo. Assinale o INCORRETO. 

 
(A) Ao receber senhas por e-mail procure apagar o e-mail o mais rápido possível. Muitos sistemas enviam as senhas em texto 

claro, ou seja, sem nenhum tipo de criptografia e elas podem ser obtidas caso alguém tenha acesso à sua conta de e-mail. 
Eliminar o e-mail vai resolver este problema. 

 
(B) Cadastre uma dica de segurança que seja vaga o suficiente para que ninguém mais consiga descobri-la e clara o bastante 

para que você consiga entendê-la. Exemplo: se sua senha for "LuaSol78”, pode cadastrar a dica "Uma das notas mu-
sicais", o que o fará se lembrar da palavra "Sol" e se recordar da senha. 

 
(C) Seja cuidadoso com as informações que você disponibiliza em blogs e redes sociais, pois podem ser usadas por atacantes 

para tentar confirmar os seus dados cadastrais, descobrir dicas e responder perguntas de segurança. 
 
(D) Procure cadastrar um e-mail de recuperação que você acesse regularmente, para não esquecer a senha desta conta 

também. 
 
(E) Preste muita atenção ao cadastrar o e-mail de recuperação para não digitar um endereço que seja inválido ou pertencente 

a outra pessoa. Para evitar isto, muitos sites enviam uma mensagem de confirmação assim que o cadastro é realizado. 
Tenha certeza de recebê-la e de que as eventuais instruções de verificação tenham sido executadas. 

 

 
20. Considere a tabela criada pelo Microsoft Excel 2007 em português: 
 

Interessado RG CPF Adotando Idade Laudo Médico Termo da guarda 

José 1111 1111-1 Josevaldo 16 Violência Presente 

Maria 2222 2222-2 Mariana 2 Abandono Não apresentado 

Carlos 7777 7777-7 Carla 18 Abuso Não apresentado 

Antonia 5555 5555-5 Antonio 8 Violência Presente 

Marcio 9999 9999-9 Marcia 19 Violência Presente 

Daniel 8888 8888-8 Daniela 12 Violência Não apresentado 

Juliana 4444 4444-4 Julio 5 Abuso Presente 

 
 Caso você queira obter apenas os dados abaixo relativos aos menores de 18 anos que sofreram Violência comprovada pelo 

Laudo Médico: 
 

Interessado RG CPF Adotando Idade Laudo Médico Termo da guarda 

José 1111 1111-1 Josevaldo 16 Violência Presente 

Antonia 5555 5555-5 Antonio 8 Violência Presente 

Daniel 8888 8888-8 Daniela 12 Violência Não apresentado 

 
 Você deve: 
 

(A) na Guia Início no grupo Edição clicar em Classificar e Filtrar e selecionar Filtro. Clicar no símbolo do filtro ao lado da 
célula Idade, selecionar Filtros de Número e digitar 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula Laudo 
Médico, selecionando o campo Violência. 

 
(B) selecionar a célula Idade. Na Guia Fórmulas no grupo Classificar e Filtrar, selecionar Filtro. Clicar no símbolo do filtro ao 

lado da célula Idade, selecionar Filtros de Número e digitar é menor do que 18. Depois repetir o processo de filtragem 
para a célula Laudo Médico, selecionando o campo Violência. 

 
(C) selecionar a célula Idade. Na Guia Início no grupo Classificar e Filtrar, selecionar Filtro. Clicar no símbolo do filtro ao 

lado da célula Idade e selecionar o número 16 do Josevaldo. Depois repetir o processo de filtragem para a célula Laudo 
Médico, selecionando o campo Violência. 

 
(D) selecionar a célula Idade. Na Guia Início no grupo Edição clicar em Classificar e Filtrar e selecionar Filtro. Clicar no 

símbolo do filtro ao lado da célula Idade, selecionar Filtros de Número, escolher é menor do que e digitar 18. Depois 
repetir o processo de filtragem para a célula Laudo Médico, selecionando o campo Violência. 

 
(E) na Guia Início no grupo Filtro selecionar Classificar e Filtrar. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula Idade, 

selecionar Filtros de Número, escolher o número 18 da lista de dados. Depois repetir o processo de filtragem para a 
célula Laudo Médico, selecionando o campo Violência. 
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Conhecimentos Jurídicos e Institucionais 
 

21. A Constituição do Estado de São Paulo poderá, dentre outras hipóteses, ser emendada mediante proposta 
 
(A) de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores. 
 

(B) de dois terços, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa. 
 

(C) de, no mínimo, metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de 
seus membros. 

 

(D) do Vice-Governador do Estado. 
 

(E) de, no mínimo, dois terços das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de 
seus membros. 

 

 
22. Considere a seguinte situação hipotética: Margarido é Governador do Estado de São Paulo e Astrogildo é o Vice-Governador. 

Na última sexta-feira, em um trágico acidente automobilístico Margarido e Astrogildo faleceram, ocorrendo a vacância de ambos 
os cargos. Neste caso, de acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Governança o Presidente 
 

(A) da Assembleia Legislativa e o Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. 

 

(B) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa. 

 

(C) do Tribunal de Justiça e o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

(D) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

(E) do Tribunal de Justiça e o Defensor Público-Geral. 

 

 
23. De acordo com a Lei Complementar Federal n

o 
80/94, com as modificações da Lei Complementar n

o
 132/09, no tocante às 

Defensorias Públicas dos Estados é certo que: 
 
(A) As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, e suas sessões deverão ser públicas, e realizadas, no 

mínimo, trimestralmente, podendo ser convocada por qualquer conselheiro, caso não realizada dentro desse prazo. 
 

(B) O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de qualidade, inclusive em matéria discipli- 
nar. 

 

(C) Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição. 
 

(D) O Subdefensor Público-Geral será nomeado pelo Governador do Estado dentre os membros da carreira com mais de trinta 
e cinco anos de idade. 

 

(E) A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado deve incluir obrigatoriamente, dentre outros, o 
Subdefensor Público-Geral, como membro nato. 

 

 
24. De acordo com a Lei Complementar Federal n

o
 80/94, com as modificações da Lei Complementar n

o
 132/09, à Corregedoria-

Geral da Defensoria Pública do Estado compete 
 
(A) manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública do Estado, estimulando-os a atuar em 

permanente sintonia com os direitos dos usuários. 
 

(B) propor aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do Estado medidas e ações que visem à consecução 
dos princípios institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 

(C) propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão do estágio probatório de membro da Defensoria Pública 
do Estado. 

 

(D) estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade, para receber sugestões e 
reclamações, adotando as providências pertinentes e informando o resultado aos interessados. 

 

(E) coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir estatísticas referentes ao índice de satisfação dos usuários, 
divulgando os resultados. 
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25. Bruno é titular do cargo de Agente da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, exercendo a função de gerente. Neste caso, 
de acordo com a Lei Complementar Estadual n

o
 1.050/08, 

 
(A) Bruno será retribuído por meio de atribuição de gratificação pro labore, na proporção de 15% sobre o valor do padrão 

inicial do vencimento do cargo que é titular. 
 
(B) Bruno será retribuído por meio de atribuição de gratificação pro labore, na proporção de 30% sobre o valor do padrão 

inicial do vencimento do cargo que é titular. 
 
(C) não há retribuição específica para o exercício desta função, recebendo apenas as seguintes vantagens pecuniárias: 

adicional por tempo de serviço, sexta-parte; salário família; décimo terceiro salário; acréscimo de 1/3 das férias; ajuda de 
custo; e diária. 

 
(D) não há retribuição específica para o exercício desta função, recebendo apenas as seguintes vantagens pecuniárias: 

adicional por tempo de serviço, salário família; décimo terceiro salário e acréscimo de 1/3 das férias. 
 
(E) só haveria retribuição específica se Bruno ocupasse a função de supervisão e não de gerência. 

 

 
26. Nos termos da Lei Complementar Estadual n

o
 988/06, as decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia 

funcional e administrativa e obedecidas as formalidades legais,  
 
(A) têm auto-executoriedade e eficácia restrita, ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes Judiciário e 

Legislativo e do Tribunal de Contas. 
 

(B) não possuem auto-executoriedade, porém têm eficácia plena, ressalvadas apenas as competências constitucionais dos 
Poderes Judiciário e Legislativo. 

 

(C) não possuem auto-executoriedade e têm eficácia restrita, ressalvadas apenas as competências constitucionais dos 
Poderes Judiciário e Legislativo. 

 
(D) têm auto-executoriedade e eficácia plena, ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes Judiciário e 

Legislativo e do Tribunal de Contas. 
 
(E) não possuem auto-executoriedade, porém têm eficácia plena, ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes 

Judiciário e Legislativo e do Tribunal de Contas. 
 

 
27. No que concerne à Comissão Técnica da Defensoria Pública, cujas atribuições estão enunciadas no Ato Normativo da Defen-

soria Pública-Geral do Estado n
o
 23 de 06 de outubro de 2009, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) Será composta apenas por Defensores Públicos, designados por Ato do Defensor Público-Geral, que também designará o 

responsável pela coordenação dos trabalhos. 
 

(B) É órgão responsável pelo acompanhamento do estágio probatório dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da 
Defensoria Pública nas avaliações especiais. 

 

(C) Se reunirá, ao menos, a cada três meses, mediante convocação do Coordenador, para executar a avaliação conjunta dos 
servidores públicos da Defensoria Pública. 

 

(D) Compartilhará a sede, a secretaria e o setor de protocolo da Coordenadoria Geral de Administração. 
 

(E) É o órgão responsável pelo acompanhamento dos servidores públicos estáveis e servidores públicos comissionados da 
Defensoria Pública nas avaliações periódicas. 

 

 
28. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual n

o
 10.261/68), especificamente 

no que concerne à licença-prêmio, é correto afirmar: 
 

(A) O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período de 5 (cinco) anos 
de exercício ininterrupto ou não. 

 
(B) O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará desconto algum 

no vencimento ou remuneração. 
 
(C) A requerimento do funcionário, a licença poderá ser gozada em parcelas inferiores a 30 (trinta) dias. 
 
(D) O gozo por inteiro ou parcelado da licença prêmio é uma escolha do funcionário, não podendo a Administração Pública 

interferir em tal escolha. 
 
(E) O funcionário efetivo, que conte, pelo menos 10 (dez) anos de serviço, poderá optar pelo gozo da metade do período de 

licença-prêmio a que tiver direito, recebendo, em dinheiro, importância equivalente aos vencimentos correspondentes à 
outra metade. 
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29. Nos termos da Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública n
o
 111/09, que Institui o Regimento Interno dos 

Servidores Públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o não comparecimento sem justificativa do servidor ao 
serviço por mais de 30 (trinta) dias acarretará a aplicação da sanção de  

 
(A) censura. 

(B) advertência. 

(C) demissão. 

(D) suspensão por 90 (noventa) dias. 

(E) cassação de disponibilidade. 

 

 
30. Considere os seguintes itens: 
 
 I. Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República. 
 
 II. Trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal. 
 
 III. Vinte e um anos para Senador. 
 
 IV. Dezoito anos para Vereador. 
 
 Nos termos da Constituição Federal, é condição de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima corretamente descrita APENAS 

em 
 
(A) IV. 

(B) I e III. 

(C) I e II. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, II e IV. 

 

 
Atualidades 

 

31. O comércio entre os dois países caiu de US$ 39,6 bilhões em 2011 para US$ 34,4 bilhões no ano passado. Para o economista 

Matías Carugati “o menor crescimento do país significa consequências negativas para a economia brasileira." 

 O economista disse que as barreiras comerciais aplicadas pelo governo do terceiro maior sócio comercial do Brasil afetaram 

"mais o Brasil do que outros países" e contribuíram para reduzir as exportações brasileiras para o mercado vizinho. 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-04/desaceleracao-reduz-exportacoes-brasileiras-em-20. Adaptado. Acesso em 07 jan 2013) 

 
 O texto destaca o país parceiro comercial: 

 
(A) a Argentina. 

(B) os Estados Unidos. 

(C) a Colômbia. 

(D) a China. 

(E) o Peru. 

 

 
32. Nas últimas décadas, a estabilidade econômica fez com que o Brasil fosse um dos países que mais subissem no ranking das 

maiores economias mundiais. Em meio à crise que atingiu as nações europeias, o país ultrapassou a Itália e se tornou a sétima 

maior economia em 2010. No final do ano passado [2011], superou o Reino Unido e assumiu a 6
a
 posição do ranking, liderado 

por Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. 

(http://educacao.uol.com.br/disciplinas/atualidades/economia-em-marcha-lenta-brasil-perde-posto-de-sexta-economia-mundial.htm) 

 

 No ano de 2012, o Brasil perdeu a 6
o
 posição, entre outros fatores, devido 

 
(A) à desaceleração da economia e à desvalorização do real perante o dólar. 

(B) à redução acentuada do mercado interno e ao aumento da dívida pública. 

(C) à diminuição do setor terciário da economia e à crise na agroindústria. 

(D) ao crescente déficit da balança comercial e ao sucateamento das indústrias. 

(E) ao aumento do número de falências e à redução dos investimentos estrangeiros. 
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33. Diariamente, os meios de comunicação nos informam sobre assaltos, assassinatos e chacinas nas cidades brasileiras. Estes 
fatos que, antes eram encontrados apenas nas grandes cidades, hoje ocorrem também nas pequenas e médias cidades. Sobre 
a violência urbana no Brasil são feitas as seguintes afirmações: 

 
 I. A partir da década de 2000, a falta de planejamento urbano e o tráfico de drogas fizeram eclodir “guerras” nas periferias 

das cidades aumentando a violência. 
 
 II. A redução dos índices de pobreza e a estabilidade econômica do país não foram acompanhadas da queda nos índices de 

criminalidade. 
 
 III. Na última década, os setores policiais que atuam nas áreas urbanas aumentaram. Apesar disso, as estatísticas mostram 

que houve crescimento nos índices de violência. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II. 

(E) II e III. 

 
 
34. Em 2012, as publicações dedicadas às ciências deram como a descoberta científica mais significativa dos últimos tempos 
 

(A) a sequência do genoma, estudo do DNA completo de répteis marinhos do mesozoico que viveram há 300 milhões de 
anos e foram extintos durante a última glaciação. 

 
(B) o bóson de Higgs, uma partícula subatômica minúscula e instável da qual só podem ser observados traços de sua 

existência; popularmente chamado de “partícula de Deus”. 
 
(C) o metamaterial, tipo de material que age direcionando a luz e outras ondas eletromagnéticas, aumentando os limites de 

resolução das lentes comuns. 
 
(D) o exoplaneta HD 85512b, nome do único planeta localizado a 35 anos luz da Terra, fora do sistema solar, na área 

chamada pelos astrônomos de “zona habitável”. 
 
(E) o metagenoma, estudo da microbiologia que reduziu a importância da teoria que apresentava os microorganismos como 

reguladores no corpo humano. 
 

 
35. O Brasil vive hoje uma revolução econômica e ao mesmo tempo uma revolução demográfica, que não é muito comentada. Da 

econômica todos falam, bem ou mal: se crescemos menos de 1% de um trimestre a outro, o tema vira manchete na imprensa. 

[...]. 

 Na revolução demográfica há sinais tão importantes quanto na outra. 

(Adaptado: Carta Capital, 26/12/2012. Ano XVIII. n. 729. p.23) 
 

 Um dos fatos importantes que fazem parte da revolução demográfica mencionada no texto é 
 

(A) a existência de cerca de 50 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, isto é, na idade produtiva. 

(B) o crescente aumento da renda per capita, atualmente por volta de 28 mil dólares. 

(C) a diminuição da taxa de fecundidade, atualmente abaixo da reposição populacional. 

(D) o esvaziamento das pequenas e médias cidades com o consequente aumento da população das metrópoles. 

(E) a redução expressiva da taxa de analfabetismo em virtude dos investimentos em educação. 

 

 
36. A Rio+20 prometia surtir tanto efeito quanto a ECO 92. Mas a rodada de negociações acabou em um documento que, de tão 

vago, chegou a ser criticado pelo secretário-geral da ONU. Como de costume, alguns países não ajudaram – pelo contrário, 

trataram o evento com descrédito. 

(Isto é. 26/12/2012. Ano 36. n. 2250. p. 118) 

 O texto se refere, principalmente, 
 

(A) ao Reino Unido que com sérios problemas econômicos chegou a sugerir o adiamento da reunião. 

(B) aos Estados Unidos, cujo presidente Obama trocou a viagem ao Rio pela campanha eleitoral. 

(C) à França, cujo presidente negou-se a discutir questões ambientais com países subdesenvolvidos. 

(D) à Alemanha que mantém programas e metas próprias de controle de poluição atmosférica. 

(E) ao Canadá que, sistematicamente, tem se recusado a participar de Conferências climáticas. 
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37. A política externa desenvolvida pelo Itamaraty durante o ano de 2012 pode ser considerada discreta, mas atuante. Entre os fatos 
mais expressivos das relações internacionais brasileiras pode-se destacar 
 

(A) as negociações para que o país passe a integrar a OCDE, bloco formado pelos países ricos. 

(B) as fortes sanções comerciais impostas aos países do norte da África após a “primavera árabe”. 

(C) o aumento da participação das tropas que desenvolvem missão de paz em território do Haiti. 

(D) o voto favorável à elevação da Palestina à condição de Estado membro observador da ONU. 

(E) a articulação com os Estados Unidos para frear a presença comercial da China na América Latina. 

 

 
38. De tempos em tempos, as expressões utilizadas pelos economistas se renovam e ganham novas palavras. Atualmente, o termo 

que domina o noticiário econômico é o "tsunami monetário", expressão criada pela presidente Dilma Rousseff. 

(http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+brasil,entenda-a-expressao-tsunami-monetario,104906,0.htm) 

 
 A expressão foi criada para 

 
(A) criticar as ações de países em crise que, para tentar estimular a economia, estão gerando um excesso de liquidez no 

mercado global. 
 
(B) mostrar os efeitos negativos das catástrofes naturais, como a que ocorreu no Japão, em 2011, na economia mundial. 
 
(C) destacar os problemas gerados pelas políticas protecionistas adotadas pelos países industrializados do hemisfério Norte. 
 
(D) comentar as consequências da desvalorização das moedas dos países emergentes frente ao dólar e ao euro. 
 
(E) repreender as nações ricas em crise pelas políticas de contenção de gastos com os setores sociais. 

 

 
39. A crise da dívida na zona do euro está longe de acabar, embora medidas pensadas para tratar as causas do problema estejam 

começando a surtir efeito, afirmou a chanceler alemã, Angela Merkel, durante seu discurso de Ano Novo. 

 Merkel pediu para que os alemães sejam mais pacientes, embora a crise já se arraste por três anos. Ela ligou a prosperidade da 

Alemanha à da União Europeia. 

(http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/12/31/crise-da-zona-do-euro-esta-longe-de-acabar-diz-chanceler-alema.jhtm) 

 
 Sobre a crise da zona do euro é correto afirmar que, entre outros fatores, está relacionada 

 
(A) à implosão dos sistemas previdenciários dos países que têm passado por rápido envelhecimento da população, como na 

França. 
 
(B) à expansão da União Europeia  que acolheu países em fase de transição do socialismo para o capitalismo, como a 

Polônia. 
 
(C) ao forte endividamento de alguns países europeus devido ao descontrole em suas contas públicas, como a Grécia. 
 
(D) aos escândalos proporcionados pela corrupção política, que provocaram a queda dos governantes, como na Itália. 
 
(E) à onda de forte imigração que tem desestruturado as economias mais frágeis do continente, como na Espanha. 

 

 
40. O surgimento e a expansão do Mercosul estão relacionados ao contexto da globalização. Na atualidade, este bloco econômico 

tem sido destacado na imprensa por um conjunto de fatos políticos de grande relevância. Sobre o Mercosul são feitas as 
seguintes afirmações: 

 
 I. Após o impeachment que destituiu o presidente paraguaio, os demais membros do Mercosul suspenderam a participação 

do Paraguai nas reuniões do bloco. 
 
 II. A integração da Venezuela ao bloco permanece suspensa devido à oposição do Uruguai e às restrições políticas da 

Argentina. 
 
 III. A Bolívia foi recentemente convidada a integrar o bloco como membro pleno e para isso deverá promover acertos em sua 

economia. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II. 

(E) III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41. Para a determinação da taxa do BDI, Benefícios e Despe-

sas Indiretas, para o orçamento de obras, NÃO se deve 
incluir 

 
(A) a manutenção do canteiro de obras. 

(B) a administração central. 

(C) a margem de incerteza. 

(D) o seguro. 

(E) o percentual de impostos incidentes. 

_________________________________________________________ 
 

42. No projeto do canteiro de obras, deve-se considerar como 
serão realizados o fornecimento e a utilização dos insu-
mos. Sobre a produção e fornecimento de argamassa con-
sidere: 

 
 I. A argamassa preparada em obra requer maior área 

de estocagem para permitir o armazenamento de 
cada componente. 

 
 II. A argamassa industrializada fornecida em sacos 

permite maior organização do canteiro de obras e 
redução da área necessária para o armazena-
mento. 

 
 III. A argamassa fornecida em silos requer maior área 

de armazenamento dos insumos em relação à ar-
gamassa preparada em obra. 

 
 IV. A central de produção de argamassa é indispensá-

vel no caso da utilização da argamassa industria-
lizada em sacos. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

43. A propriedade pela qual uma certa quantidade de líquido é 
capaz de ocupar os vazios de uma rocha, ou parte destes 
vazios, é a 

 
(A) aderência. 

(B) porosidade. 

(C) absorção. 

(D) dilatação. 

(E) forma. 

_________________________________________________________ 
 

44. Em uma obra de edificação cuja área prevista é de 
2.000 m2, a quantidade mínima de furos de sondagens de 
simples reconhecimento a serem executados é igual a 

 
(A)   4. 

(B) 10. 

(C)   3. 

(D)   8. 

(E)   6. 

45. A solução de estabilização de taludes cujo princípio é res-
tringir os deslocamentos e transferir os esforços de uma 
zona potencialmente instável para uma zona estável atra-
vés da inserção de barras de aço envolvidas por calda de 
cimento no maciço de solo natural, na direção horizontal 
ou oblíqua, é conhecida por 

 
(A) geossintético. 
(B) gabião. 
(C) terra armada. 
(D) muro de arrimo. 
(E) solo grampeado. 

_________________________________________________________ 
 

46. O processo de movimentação de terra, conhecido como 
terraplenagem, é constituído por algumas operações bási-
cas que ocorrem em sequência ou de forma simultânea. 
NÃO é fase integrante da movimentação de terra a 

 
(A) escavação. 
(B) limpeza do terreno. 
(C) carga do material escavado. 
(D) remoção com transporte. 
(E) descarga com espalhamento. 

_________________________________________________________ 
 

47. Entre as etapas que caracterizam os tempos fixos do ciclo 
de um motoscraper, NÃO considera-se 

 
(A) a carga. 
(B) o trajeto. 
(C) o posicionamento. 
(D) a aceleração. 
(E) a manobra. 

_________________________________________________________ 
 

48. A viga engastada, apresentada na figura abaixo, está 
submetida a um carregamento uniformemente distribuído 
de 8 kN/m e uma carga concentrada de 10 kN aplicada no 
meio do vão. 

 
     

10 kN

8 kN/m

1,0 m 1,0 m

 
 O momento fletor máximo atuante, em kN × m, é igual a 
 

(A) 21. 
(B) 18. 
(C) 36. 
(D) 42. 
(E) 26. 

_________________________________________________________ 
 

49. O aditivo tensoativo, ou surfactante, que, adicionado ao 
sistema cimento-água, reduz a tensão superficial da água 
e torna as partículas do cimento hidrofílicas, evitando a 
sua floculação, é o 

 
(A) retardador de pega. 
(B) incorporador de ar. 
(C) modificador de pega. 
(D) acelerador de pega. 
(E) redutor de água. 
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50. Segundo a Norma Regulamentadora NR-8, os requisitos 
técnicos mínimos nas edificações para garantir a segu-
rança e o conforto aos que nelas trabalham, estabelece 
que: 

 
 I. Os pisos dos locais de trabalho não devem apre-

sentar saliências nem depressões que prejudiquem 
a circulação de pessoas e materiais. 

 
 II. Os terraços e balcões devem dispor de guarda-cor-

po de proteção contra quedas, com altura mínima 
de 0,90 m. 

 
 III. As coberturas dos locais de trabalho devem as-

segurar proteção contra as chuvas. 
 
 IV. As escadas e rampas devem oferecer resistência 

suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, 
para as quais a edificação se destina. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e IV, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

51. A propriedade da argamassa relacionada à entrada da pas-
ta nos poros, reentrâncias e saliências da estrutura e que 
está relacionada à ancoragem da argamassa na base é a 

 
(A) retenção de água. 

(B) trabalhabilidade. 

(C) aderência. 

(D) retração da base. 

(E) absorção. 

_________________________________________________________ 
 

52. Em um ambiente retangular com dimensões 3 m × 4 m 
serão assentadas, no piso, placas cerâmicas quadradas 
com 0,40 m de lado. Considerando 10% de perda e 
espessura do rejunte de 10 mm, a quantidade mínima 
necessária de placas cerâmicas será igual a 

 
(A) 85. 

(B) 80. 

(C) 70. 

(D) 76. 

(E) 90. 

_________________________________________________________ 
 

53. A utilização de materiais e técnicas específicas na cons-
trução pode melhorar o conforto térmico em uma edifica-
ção, por meio do isolamento térmico. Entre as proprieda-
des térmicas de um material está a que caracteriza a 
quantidade de calor necessária para elevar, em um grau, 
a temperatura de um componente, por unidade de massa. 
Esta propriedade denomina-se 

 
(A) emissividade. 

(B) absortividade. 

(C) condutividade térmica. 

(D) calor específico. 

(E) transmissividade. 

54. O ensaio realizado para a determinação da resistência ca-
racterística do concreto, ou seja, a resistência à compres-
são é determinada por um ensaio padronizado empre-
gando-se corpos de prova cilíndricos. As dimensões dos 
corpos de prova são: 
 

(A) 30 cm de diâmetro e 45 cm de altura. 
 

(B) 15 cm de diâmetro e 45 cm de altura. 
 

(C) 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura. 
 

(D) 10 cm de diâmetro e 45 cm de altura. 
 

(E) 10 cm de diâmetro e 15 cm de altura. 
_________________________________________________________ 
 

55. Nos canteiros de obra, as instalações sanitárias devem 
conter vaso sanitário e chuveiro, na proporção de uma 
unidade de vaso sanitário e chuveiro para cada grupo de: 
 

(A) 20 e 10 trabalhadores, respectivamente. 
 

(B) 5 e 10 trabalhadores, respectivamente. 
 

(C) 10 trabalhadores, para ambas. 
 

(D) 20 trabalhadores, para ambas. 
 

(E) 10 e 15 trabalhadores, respectivamente. 
_________________________________________________________ 
 

56. Em um edifício residencial com 40 apartamentos, o projeto 
prevê que a água será recalcada do reservatório inferior 
para o superior e que a bomba terá a capacidade para 
recalcar o volume a ser consumido em, apenas, 6 horas 
de funcionamento. Considerando 5 pessoas por 
apartamento e um consumo diário de 180 L/hab, a vazão 
das bombas, em L/s, deverá ser igual a 
 

(A) 0,83. 
 

(B) 1,00. 
 

(C) 0,27. 
 

(D) 1,67. 
 

(E) 3,33. 
_________________________________________________________ 
 

57. O dimensionamento das tubulações de água fria deve ga-
rantir que a vazão de projeto estabelecida esteja disponí-
vel nos pontos de utilização. A NBR 5626 estabelece, para 
o dimensionamento, que a velocidade da água, em m/s, 
em qualquer trecho da tubulação de água fria NÃO atinja 
valores superiores a 
 

(A) 1,5. 
 

(B) 2. 
 

(C) 1. 
 

(D) 3. 
 

(E) 5. 
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58. Segundo a NBR 8160, as caixas sifonadas podem ser utili-
zadas para a coleta de despejos de aparelhos sanitários. 
A simbologia utilizada para a representação gráfica de 
uma caixa sifonada corresponde a 

 
(A)  

 
 

(B)  
 
 
(C)  
 
 
(D)  

 
 
(E)  

_________________________________________________________ 
 

59. O raio mínimo das curvas horizontais é determinado con-
siderando-se o veículo trafegando, em um plano inclina- 
do, em trajetória circular. Esta inclinação do plano deno-
mina-se 

 
(A) superlargura. 

(B) superelevação. 

(C) fator de atrito lateral. 

(D) fator de atrito transversal. 

(E) raio da curva. 

_________________________________________________________ 
 

60. A drenagem urbana é composta de diversos dispositivos, 
que devem adequadamente captar e conduzir as águas 
para um ponto de desague adequado. O dispositivo tipo 
boca-de-leão é utilizado, no sistema de drenagem, para 

 
(A) conduzir águas subterrâneas. 

(B) coletar águas superficiais. 

(C) conduzir águas superficiais. 

(D) coletar águas subterrâneas. 

(E) desaguar águas subterrâneas. 

_________________________________________________________ 
 

61. Sobre a pavimentação de vias urbanas considere: 
 
 I. Pavimentos asfálticos com base cimentada não são 

recomendados para pavimentos urbanos com circu-
lação de ônibus e de caminhões pesados. 

 
 II. As sarjetas devem sempre ser implantadas em con-

creto asfáltico, aumentando o seu coeficiente de 
escoamento. 

 
 III. Nos pavimentos em blocos intertravados de con-

creto, os blocos devem ser assentados sobre 
camada de areia. 

 
 IV. O dimensionamento de um pavimento asfáltico 

depende das condições de suporte do subleito e do 
tráfego solicitante. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) III e IV, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

62. A sinalização de uma via é dividida em duas partes: sinali-
zação vertical e sinalização horizontal. Entre os critérios 
para a implantação destes dispositivos estão: a distância 

 
(A) de visibilidade (DVP, DVU, DVD), distância entre os 

veículos e distância entre os demais sinais e o último 
evento. 

 
(B) de visibilidade (DVP, DVU, DVD), distância entre 

placas e distância entre os demais sinais e o último 
veículo. 

 
(C) de visibilidade (DVP, DVU, DVD), distância entre os 

veículos pesados e distância entre os demais sinais 
e o último evento. 

 
(D) entre os veículos pesados, distância entre placas e 

distância entre os demais sinais e o último evento. 
 
(E) entre os veículos pesados, distância entre placas e 

distância entre os demais sinais e o último veículo. 
_________________________________________________________ 
 

63. Considere dois elementos de sinalização vertical. O pri-
meiro tem formato circular, com fundo branco e bordas 
vermelhas. A informação está escrita na cor preta. A se-
gunda placa tem formato quadrado, a cor de fundo é 
amarela e a informação está na cor preta. Os elementos 
são, respectivamente, sinais de 

 
(A) regulamentação e advertência. 
 
(B) advertência e orientação. 
 
(C) regulamentação e orientação. 
 
(D) auxílio e turismo. 
 
(E) turismo e advertência. 

_________________________________________________________ 
 

64. Sobre as barragens de concreto, considere: 
 
 I. A estabilidade das barragens de gravidade é garan-

tida pelo peso próprio da estrutura sendo verifica-
dos três aspectos no dimensionamento: escorrega-
mento ao longo de um plano horizontal, rotação em 
torno do pé e ruptura do material. 

 
 II. As barragens em arco apresentam curvatura em 

planta, de modo a transferir parte da pressão 
d’água aos pegões do arco, porém, acarretando o 
aumento no volume de concreto. 

 
 III. Vertedor é um dispositivo destinado à alimentação 

do reservatório da barragem e deve ser utilizado 
para compensação do nível d’água em épocas de 
estiagem. 

 
 IV. Entre os principais esforços atuantes em uma bar-

ragem estão o peso da barragem, a pressão hidros-
tática, a subpressão, as forças devido as ondas e o 
empuxo devido ao assoreamento. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) III e IV, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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65. Nas estruturas de concreto, o processo de perda de cálcio da massa de concreto, em virtude da percolação de água através de 
seu interior, é chamado de 

 
(A) fragilização. 

(B) fissuração. 

(C) corrosão. 

(D) lixiviação. 

(E) carbonatação. 
 
 
66. A Lei de Licitações n

o
 8.666/93 e alterações posteriores, considera que o projeto executivo 

 
(A) não pode ser licitado separadamente da obra. 

(B) não pode ser executado de forma concomitante à execução da obra. 

(C) pode ser executado de forma concomitante à execução da obra. 

(D) é indispensável para a licitação da obra. 

(E) pode ser elaborado em paralelo à elaboração do projeto básico. 

 

 
67. Em relação ao manejo dos resíduos sólidos de construção, os resíduos 
 

(A) classe B não devem ser reutilizados ou reciclados. 

(B) classe A devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados. 

(C) classe B devem ser descartados de forma definitiva. 

(D) classe D devem ser reutilizados de acordo com a sua utilização original. 

(E) de qualquer classe devem ser encaminhados para aterros sanitários devidamente licenciados. 

 

 
68. A adesão e a formalização ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional – PBQP-H, é 
 

(A) voluntária para agentes financiadores e de fomento, sendo que a formalização é por meio de Termo de Adesão prevendo o 
uso do poder de compra. 

 
(B) obrigatória para agentes da cadeia produtiva do setor privado, sendo que a formalização é por meio de Programa Setorial 

de Qualidade a ser elaborado, operacionalizado e acompanhado pelo proponente. 
 
(C) compulsória para agentes da cadeia produtiva do setor privado, sendo que a formalização é por meio de Programa Setorial 

de Qualidade a ser elaborado, operacionalizado e acompanhado pelo proponente. 
 
(D) voluntária para agentes da cadeia produtiva do setor privado, sendo que a formalização é por meio de Programa Setorial 

de Qualidade a ser elaborado, operacionalizado e acompanhado pelo proponente. 
 
(E) obrigatória para agentes financiadores e de fomento, sendo que a formalização é por meio de Termo de Adesão prevendo 

o uso do poder de compra. 
 

 
69. Em uma obra de engenharia e arquitetura, o interveniente responsável por possuir profissionais habilitados, que mantêm 

autonomia técnica e que assumam a condição de autores dos projetos, sendo responsáveis técnicos por estes, é 
 

(A) o fiscal técnico. 

(B) o proprietário. 

(C) o contratante. 

(D) o subempreiteiro. 

(E) a firma projetista. 

 

 
70. Segundo a NBR 9050, sobre o rebaixamento de calçadas para a travessia de pedestres, considere: 
 
 I. As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres somente nos locais com presença de faixa. 

 II. A inclinação dos rebaixamentos deve ser constante e não superior a 8,33%. 

 III. A largura mínima para o rebaixamento da rampa, independente do fluxo de pedestres, é igual a 1,20 m. 

 IV. Os rebaixamentos de calçada não podem ser localizados nas esquinas. 
 
 Está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II, III e IV. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
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REDAÇÃO 
 

 
Segundo o sociólogo Jean Baudrillard, quanto maior o acesso à informação, maior a necessidade de coisas novas, que, 

no entanto, logo envelhecem.  Cria-se, assim, a necessidade incessante de se obter aquilo que é novo para não ficar atrasado. 

(Adaptado de http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/2462/1955) 

 
 
 

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: 
 
 
 

A busca desenfreada pelo novo na sociedade atual 
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