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PROVA OBJETIVA 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

seguinte. 
 

Vista cansada 
 

Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada 

coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Essa ideia de 

olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de des-

pedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde 

do desespero que o roía − e daquele tiro brutal que acabou dan-

do em si mesmo. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse 

o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é 

que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Expe-

rimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. 

Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, 

já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é 

como um vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se al-

guém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você 

não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que 

passou trinta e dois anos a fio pelo mesmo hall do prédio de seu 

escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. 

Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 

correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de 

falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Não fazia a mínima 

ideia. Em trinta e dois anos, nunca o viu. Para ser notado, o por-

teiro teve que morrer. 

O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há 

sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não 

vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos aten-

tos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de 

ver pela primeira vez o que, de tão visto, ninguém vê. Há pai 

que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria 

mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia 

a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da 

indiferença. 

(Otto Lara Resende, Bom dia para nascer) 

 
 
1. Deve-se entender o título do texto − Vista cansada − co-

mo uma alusão do autor ao fato de que 
 
(A) os pessimistas, como Hemingway, acreditam que 

nosso olhar para as coisas implica sempre uma 
visão de despedida da vida. 

 
(B) os poetas, ao contrário de Hemingway, pensam ver 

tudo como se estivessem sempre se revelando um 
mundo inteiramente original. 

 
(C) nós tendemos a deixar de ver as coisas porque 

mecanizamos nosso olhar, não distinguindo o que 
lhes é característico. 

 
(D) nós tendemos a reparar tão somente nos detalhes 

das coisas, perdendo o sentido da visão do conjunto 
a que se integram. 

 
(E) nós tendemos, com o tempo, a enfraquecer nossa 

visão das coisas pelo excesso de atenção que nos 
esforçamos para lhes dedicar. 

2. Há uma relação de causa e efeito entre as seguintes 
afirmações: 

 
(A) de tanto ver, a gente banaliza o olhar e Parece fácil, 

mas não é (2
o
 parágrafo) 

 
(B) passou trinta e dois anos a fio e pelo mesmo hall do 

prédio (3
o
 parágrafo) 

 
(C) Lá estava sempre, pontualíssimo e Para ser notado, 

o porteiro teve que morrer (3
o
 parágrafo) 

 
(D) O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem e 

Não, não vemos (4
o
 parágrafo) 

 
(E) Marido que nunca viu a própria mulher e isso existe 

às pampas (4
o
 parágrafo) 

_________________________________________________________ 
 

3. Considerando-se o contexto, a expressão a gente banaliza 
o olhar (2

o
 parágrafo) aciona um sentido oposto ao que 

sugere o segmento 
 

(A) Essa ideia de olhar (...) tem algo de deprimente. 

(B) Tem olhos atentos e limpos. 

(C) o que, de tão visto, ninguém vê. 

(D) Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. 

(E) se instala no coração o monstro da indiferença. 

_________________________________________________________ 
 

4. A frase do texto cujo sentido se mantém numa nova e cor-
reta redação é: 

 
(A) Se eu morrer, morre comigo um certo modo de 

ver = Comigo morre um certo modo de ver, ainda 
que eu venha a morrer. 

 
(B) De tanto ver, você não vê = Você não vê, apesar de 

tanto ver. 
 
(C) Em trinta e dois anos, nunca o viu. = Nunca o viu, 

por força de ter-se passado trinta e dois anos. 
 
(D) O hábito suja os olhos e lhes baixa a volta-

gem = Mesmo que lhes suje, o hábito baixa a volta-
gem dos olhos. 

 
(E) Uma criança vê o que o adulto não vê = Não vê o 

adulto coisas que vê a criança. 
_________________________________________________________ 
 

5. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. No primeiro parágrafo, o autor do texto estabelece 

uma relação direta entre o pessimismo da frase 
atribuída a Hemingway e o brutal suicídio que este 
viria a cometer. 

 
 II. No segundo parágrafo, o certo modo de ver que o 

poeta julga morrer com ele valoriza a perspectiva 
pessoal da qual nasce uma bem particular visão do 
mundo.  

 
 III. No último parágrafo, o sentimento da indiferença, 

que nos invade, é diretamente relacionado à visão 
opaca das coisas causada pelo hábito. 

 
 Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, somente. 

(B) I e III, somente. 

(C) II, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 
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6. Estão plenamente respeitadas as normas de concordância 
verbal na frase: 

 
(A) Devem-se emprestar a todas as coisas, nas palavras 

de Hemingway, o olhar daquele que as vê pela der-
radeira vez, como se delas se despedissem. 

 
(B) O desespero das tantas dores que podem afligir cer-

tos homens levam alguns desses infelizes ao suicí-
dio, é o que parece explicar a triste e brutal decisão 
de Hemingway. 

 
(C) Guardam muita ironia as palavras de que se valeu o 

autor para mostrar que somente a notícia da morte 
do porteiro fez alguns notarem que ele havia exis-
tido. 

 
(D) Sempre haverá o marido e o pai que não tem olhos 

para ver, de fato, quem são sua esposa e seu filho, 
quem de fato são esses a quem não rende momen-
tos de atenção. 

 
(E) A criança, tal como ocorre com os poetas, são ca-

pazes de olhar as coisas com tão dedicada atenção 
que acabam por estabelecer uma visão efetivamente 
criativa de tudo. 

_________________________________________________________ 
 

7. Está transposta para a voz passiva, sem prejuízo para o 
sentido, a seguinte construção: 

 
(A) Hemingway acabou dando um tiro em si mes-

mo = Um tiro se deu o próprio Hemingway. 
 
(B) Acaba-se por banalizar o modo de olhar = O modo 

de olhar acaba por ser banalizado. 
 
(C) Ele cometeu o desagravo de falecer = O cometimen-

to de falecer desagravou-o. 
 
(D) Há pai que nunca viu o próprio filho = Há o próprio fi-

lho que nunca terá sido visto pelo pai. 
 
(E) No coração instala-se o monstro da indiferença = O 

monstro da indiferença tem sido instalado no co-
ração. 

_________________________________________________________ 
 

8. Está plenamente adequada a pontuação do seguinte pe-
ríodo: 

 
(A) Crianças e poetas, acredita o autor, são capazes de 

olhar o mundo de modo atento e criativo, como se o 
olhassem pela primeira vez, revelando nele, por 
isso, faces que, para a maioria de nós, permanecem 
ocultas. 

 
(B) Crianças e poetas acredita o autor, são capazes de 

olhar, o mundo, de modo atento e criativo como se o 
olhassem pela primeira vez, revelando nele por isso 
faces que para a maioria de nós permanecem ocul-
tas. 

 
(C) Crianças e poetas − acredita o autor, são capazes 

de olhar o mundo de modo atento, e criativo, como 
se o olhassem pela primeira vez revelando nele, por 
isso, faces que para a maioria de nós permanecem 
ocultas. 

 
(D) Crianças e poetas, acredita o autor: são capazes de 

olhar o mundo de modo atento e criativo, como se o 
olhassem, pela primeira vez revelando nele, por is-
so, faces que para a maioria de nós, permanecem 
ocultas. 

 
(E) Crianças e poetas, acredita o autor, são capazes de 

olhar o mundo, de modo atento e criativo, como se o 
olhassem pela primeira vez, revelando nele por isso 
faces que, para a maioria de nós permanecem ocul-
tas. 

Atenção:  As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto 
seguinte. 

 

O maior, o melhor 
 

Há algum tempo um jornal de grande circulação pro-

moveu uma enquete para saber qual é o maior escritor bra-

sileiro, se Machado de Assis ou se Guimarães Rosa. Parece 

que antes de mais nada já não haveria qualquer dúvida sobre 

os dois maiores, cabendo apenas hierarquizá-los. Essa mania 

de o maior, o melhor está cada vez mais incorporada ao com-

petitivo mundo moderno. Trata-se de eleger logo um absoluto, 

um superlativo, numa espécie de torneio promovido a propósito 

de tudo: o melhor cantor, o melhor atacante, o maior em-

presário, o maior bandido... 

Muito sabiamente, o poeta Manuel Bandeira resolveu lo-

go a parada, declarando-se já de saída um “poeta menor”, e 

ainda pediu desculpas por isso. Convivendo com a tuberculose 

desde adolescente, nosso poeta conviveu também com a alta 

probabilidade de uma morte precoce − e a morte, como se sa-

be, costuma relativizar tudo. Ela não respeita nem os maiores, 

nem os melhores. Qualquer hierarquia perde o sentido diante 

dela. E justamente por se saber “menor”, isto é, mortal, humano, 

falível, limitado, o poeta Manuel Bandeira acabou fazendo de 

suas pequenas experiências uma grande e comovente poesia. 

Ele poderia ser exemplo para todos os que corremos 

atrás do primeiro lugar, do prêmio máximo, do recorde mundial. 

Essa tolice de achar que a felicidade está no topo do Everest e 

em nenhum outro lugar alimenta a máquina de ansiosos em que 

a nossa sociedade se converteu. Quem fica de olho no máximo 

perde toda a graça do mínimo, que é onde, afinal, se aloja a fe-

licidade possível. Os pequenos momentos, os detalhes da afe-

tividade, as palavras simples e necessárias, os gestos minúscu-

los mas imprescindíveis jamais ganharão um prêmio Nobel. E 

no entanto está nessa aparente pequenez, não tenho dúvida, o 

que pode dar sentido à nossa vida. 

(Agostinho Rubinato, inédito) 
 
 
9. O texto mostra que há uma íntima conexão entre 
 

(A) a necessidade de se hierarquizar tudo e a simplici-
dade da poesia de Manuel Bandeira. 

 
(B) a disputa entre Machado de Assis e Guimarães 

Rosa e a falta de sentido do prêmio Nobel. 
 
(C) a obsessão pelos superlativos e a competitividade 

do mundo moderno.  
 
(D) o destemor diante da morte e a procura do sucesso 

a qualquer preço. 
 
(E) o prestígio do sucesso máximo e a felicidade advin-

da do máximo sacrifício. 
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10. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. Ainda que ache despropositada a comparação en-

tre Machado de Assis e Guimarães Rosa, pelas di-
ferenças de seus caminhos literários, o autor ex-
pressa a plena convicção de que se trata dos nos-
sos dois maiores escritores. 

 
 II. Deve-se entender do texto que a simplicidade da 

poesia de Manuel Bandeira, se não fez dele um 
poeta notável, tornou-o apto a enfrentar as grandes 
adversidades da vida, habilitando-o a ser feliz como 
poucos o foram em seu tempo. 

 
 III. O texto sugere que, diante da implacabilidade da 

morte, deveríamos aprender a relativizar as coisas, 
encontrando no aparentemente “menor” a possibili-
dade da grandeza e da felicidade, como o fez 
Manuel Bandeira. 

 
 Em relação ao texto está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, somente. 

(B) II, somente. 

(C) II e III, somente. 

(D) III, somente. 

(E) I, II e III. 
_________________________________________________________ 
 

11. Atente para a seguinte frase: 
 

Manuel Bandeira, em meio a tantas lutas por pres-tígio, 
resolveu identificar-se como poeta menor e dis-
pensar-se, assim, de escalar o Everest. 

 
 Mantêm-se o sentido básico e a correção da frase acima 

nesta outra redação: 
 

(A) Assumindo-se como poeta menor, Manuel Bandeira, 
em meio às batalhas entre os ambiciosos, poupou-
se de buscar a glória máxima. 

 
(B) Em vez de escalar as hierarquias, Manuel Bandeira 

lutou o quanto pôde entre os menores, só assim 
alcançando seu máximo galardão. 

 
(C) Ao se proclamar poeta menor, Manuel Bandeira se 

impôs sobre seus competidores, chegando desta 
feita ao cume da realização poética. 

 
(D) Ao em vez de pretender o alto e o distante, o poeta 

menor Manuel Bandeira desistiu de competir por 
prestígio, entre os tantos que o perseguiam. 

 
(E) Por lhe preferir o menor, Manuel Bandeira dispôs-se 

a recusar o maior, abandonando o pico da glória por 
cuja todos batalhavam.  

_________________________________________________________ 
 

12. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se 
numa forma do PLURAL para preencher adequadamente 
a lacuna da frase: 

 
(A) Nem Everest, nem recorde mundial, nenhuma ob-

sessão dessas ...... (dever) levar-nos a uma luta in-
gente e, quase sempre, inglória. 

 
(B) Às pequenas coisas do cotidiano, aos versos sim-

ples é que se ...... (dedicar), em suas obras-primas, 
o poeta Manuel Bandeira. 

 
(C) O mérito e a importância de um prêmio como o 

Nobel não ...... (caber) discutir, mas não há por que 
desmerecer quem nunca o ganhou. 

 
(D) A um poeta como Manuel Bandeira jamais ...... (ter) 

atormentado aquelas visões da glória que tantos 
perseguem obstinadamente. 

 
(E) As competições a que se ...... (lançar), em nossos 

dias, todo e qualquer postulante à fama jamais 
sensibilizaram nosso grande lírico. 

13. Está adequada a correlação entre tempos e modos ver-
bais na frase: 

 

(A) Os que levariam a vida pensando apenas nos valo-
res absolutos talvez façam melhor se pensassem no 
encanto dos pequenos bons momentos. 

 

(B) Há até quem queira saber quem fosse o maior ban-
dido, entre os que recebessem destaque  nos popu-
larescos programas da TV.  

 

(C) Não admira que os leitores de Manuel Bandeira gos-
tam tanto de sua poesia, sobretudo porque ela não 
tenha aspirações a ser metafísica. 

 

(D) Se os adeptos da fama a qualquer custo levarem em 
conta nossa condição de mortais, não precisariam 
preocupar-se com os degraus da notoriedade. 

 

(E) Quanto mais aproveitássemos o que houvesse de 
grande nos momentos felizes, menos precisaríamos 
nos preocupar com conquistas superlativas. 

_________________________________________________________ 
 

14. A exclusão das vírgulas alterará o sentido da seguinte 
frase: 

 

 I. Pensando nos homens ambiciosos, que querem 
escalar o Everest a qualquer preço, o autor lembra 
o exemplo contrário de Manuel Bandeira. 

 

 II. Manuel Bandeira tornou-se, para muitos leitores, 

um exemplo de conquista da profundidade poética 
encontrada no que é simples. 

 

 III.  Manuel Bandeira legou aos amigos, que nunca 
deixaram de o admirar, exemplares autografados 
de sua obra completa.  

 

 Atende ao enunciado SOMENTE o que consta em 
 

(A) I e II. 
 

(B) I e III. 
 

(C) II. 
 

(D) II e III. 
 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

15. O elemento sublinhado constitui uma falha de redação na 
frase: 

 

(A) O espírito de competição pelo qual se deixa empol-
gar acabará levando-o à loucura. 

 

(B) Trata-se de um artista de cujas qualidades ninguém 
deixa de acreditar. 

 

(C) Parecia-lhe preferível perder a competição com 
dignidade a ganhá-la com desonra. 

 

(D) Manuel Bandeira, cuja poesia logo me encantou, foi 
um lírico originalíssimo. 

 

(E) Durante a competição, a vitória da qual ele estava 
confiante escapou-lhe inteiramente das mãos. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 
 

16. Em uma empresa, 
3

2
dos funcionários são homens e 

5

3
 falam inglês. Sabendo que 

12

1
 dos funcionários são mulheres que não 

falam inglês,  pode-se  concluir  que  os homens que falam inglês representam, em relação ao total  de funcionários, uma fração  
 
 equivalente a 

 

(A) 
10

3
 

 

(B) 
20

7
 

 

(C) 
5

2
 

 

(D) 
20

9
 

 

(E) 
2

1
 

 

 
17. Artur pretende investir R$ 10.000,00 por um período de um ano. Por isso, está avaliando dois investimentos oferecidos pelo 

gerente de seu banco. 
 
 Investimento I: regime de juros simples, com taxa de 1% ao mês. 
 
 Investimento II: regime de juros compostos, com taxa de 6% ao semestre. 

 
 Ao comparar os dois investimentos, Artur concluiu que 

 
(A) I é mais vantajoso, pois terá rendido R$ 36,00 a mais do que II após um ano. 
 
 
(B) I é mais vantajoso, pois terá rendido R$ 18,00 a mais do que II após um ano. 
 
 
(C) eles são indiferentes, pois ambos terão rendido R$ 1.200,00 após um ano. 
 
 
(D) II é mais vantajoso, pois terá rendido R$ 18,00 a mais do que I após um ano. 

 
 
(E) II é mais vantajoso, pois terá rendido R$ 36,00 a mais do que I após um ano. 

 

 
18. A soma S é dada por: 
 

852584248323822282S +++++++++=  
 
 Dessa forma, S é igual a 

 

(A) 90  

 

(B) 405  

 

(C) 900  

 

(D) 4050  

 

(E) 9000   
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19. Os números 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36 deverão ser distribuídos entre os nove quadrados menores de um quadriculado 3 × 3, de 
modo que: 
 

− cada um dos nove números seja escrito uma única vez; 

− cada quadrado menor contenha exatamente um número; 

− os produtos dos três números de uma mesma linha, de uma mesma coluna e de uma mesma diagonal do quadriculado sejam 
todos iguais a um mesmo valor P.  

 
 Considere a distribuição iniciada na figura abaixo. 
 

12

6

4
  

 Se as regras descritas forem todas obedecidas, o quadrado escuro deverá ser preenchido pelo número 
 
(A)   1. 
 
(B)   2. 
 
(C)   3. 
 
(D)   9. 
 
(E) 18. 

 

 
20. As seis faces de um dado são quadrados cujos lados medem L. A distância do centro de um desses quadrados até qualquer um 

de seus vértices (cantos do quadrado) é igual a D. Uma formiga, que se encontra no centro de uma das faces do dado, pretende 
se deslocar, andando sobre a superfície do dado, até o centro da face oposta. A menor distância que a formiga poderá percorrer 
nesse trajeto é igual a 
 
(A) 2L. 
 
(B) 2L + D. 
 
(C) 2L + 2D. 
 
(D) L + 2D. 
 
(E) L. 

 
 

Legislação Institucional 
 

21. O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no artigo 5
o
, LXXIV, da 

Constituição Federal brasileira, tem como destinatários 
 

(A) todos os cidadãos brasileiros, pois se trata de direito universal. 
 
(B) as pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 
 
(C) as pessoas físicas e jurídicas, independentemente dos recursos que disponham. 
 
(D) as pessoas necessitadas, desde que possuam atestado de pobreza. 
 
(E) as pessoas necessitadas, desde que beneficiárias de programas governamentais de transferência de renda. 

 

 
22. A Constituição Federal brasileira, em seu artigo 134, e a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 120, 

asseveram que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Nesse sentido, pode-se afirmar que 
 

(A) em todos os processos judiciais deve haver a intervenção da Defensoria Pública. 
 
(B) a Defensoria Pública é órgão do Poder Judiciário. 
 
(C) a assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública assegura, em igualdade de condições, o acesso 

à justiça pelos necessitados. 
 
(D) compete à Defensoria Pública o exercício da função jurisdicional do Estado. 
 
(E) a organização da Defensoria Pública do Estado está vinculada à organização do Poder Judiciário, devendo prever um 

número equivalente de Defensores e Juízes em cada comarca. 
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23. A Defensoria Pública do Estado possui, em razão de 
expressa previsão constitucional (art. 134, § 2

o
, da Cons-

tituição Federal brasileira), autonomia administrativa e fun-
cional, que lhe assegura 

 
(A) a eficácia plena e a executoriedade imediata de suas 

decisões, ressalvada a competência constitucional 
do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. 

 
(B) o exercício de suas funções institucionais livre de 

pressões, uma vez que não está sujeita a controles 
externos. 

 
(C) independência em relação ao Poder Executivo, não 

mais o integrando. 
 
(D) a competência legislativa de seu Conselho Superior.  
 
(E) a possibilidade de criação de cargos por ato admi-

nistrativo do Defensor Público-Geral, após a análise 
pelo Conselho Superior. 

_________________________________________________________ 
 

24. A Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul tem como função a promoção da qualidade 
dos serviços prestados pela instituição, competindo-lhe 

 
(A) instaurar processo disciplinar contra membros e ser-

vidores da instituição, em razão de representações 
encaminhadas pela Corregedoria-Geral. 

 
(B) ingressar com ações judiciais visando à melhoria da 

qualidade do atendimento dos usuários. 
 
(C) promover atividades de intercâmbio com a socie-

dade civil. 
 
(D) votar em processos com matérias referentes ao 

atendimento dos usuários que tramitem no Conselho 
Superior da Defensoria Pública. 

 
(E) rever eventual decisão de Defensor Público que 

tenha ensejado recusa de atuação. 
_________________________________________________________ 
 

25. Quanto ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que 

 
(A) possui seis membros eleitos pelo voto direto, pluri-

nominal, obrigatório e secreto dos membros da car-
reira de Defensor Público. 

 
(B) seus membros eleitos possuem mandato de dois 

anos, vedada a reeleição. 
 
(C) o Ouvidor-Geral é membro eleito e participa exclu-

sivamente com direito à voz. 
 
(D) são elegíveis os membros ativos e inativos da 

carreira de Defensor Público. 
 
(E) sua composição é formada, majoritariamente, por 

membros natos. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 26 a 29 referem-se à Lei 
Complementar Federal n

o
 80/94. 

 
26. É direito da pessoa assistida pela Defensoria Pública do 

Estado 
 

(A) a escolha do Defensor Público que irá realizar o seu 
atendimento e acompanhar eventual demanda. 

 
(B) a atuação de Defensores Públicos distintos, quando 

verificada a existência de interesse colidente com 
outro assistido. 

 
(C) não se submeter à avaliação de sua situação eco-

nômico-financeira, sem que isso importe em prejuízo 
ao seu atendimento. 

 
(D) a escolha do local e horário de seu atendimento. 
 
(E) a designação de outro Defensor Público, quando 

discordar da ação judicial proposta. 

27. A substituição legal do Defensor Público-Geral do Estado, 
em suas faltas, licenças, férias e impedimentos, compete 
ao 

 
(A) Corregedor-Geral. 
 
(B) membro mais antigo do Conselho Superior. 
 
(C) Defensor-Geral Adjunto. 
 
(D) Subdefensor Público-Geral. 
 
(E) Defensor Público de classe especial mais antigo em 

exercício. 
_________________________________________________________ 
 

28. Ao estabelecer normas gerais para a organização da 
Defensoria Pública nos Estados, a referida Lei Comple-
mentar Federal prevê 

 
(A) a possibilidade de criação de Defensorias Públicas 

Municipais. 
 
(B) a nomeação do Corregedor-Geral da Defensoria 

Pública pelo Governador do Estado. 
 
(C) a subordinação hierárquica entre a Defensoria 

Pública Estadual e a Defensoria Pública da União. 
 
(D) a eleição direta do Defensor Público-Geral, sem a 

intervenção do Chefe do Poder Executivo Estadual. 
 
(E) que a organização da Defensoria Pública do Estado 

deve primar pela descentralização. 
_________________________________________________________ 
 

29. O plano de atuação da Defensoria Pública do Estado 
 

(A) deve ser aprovado pelo Conselho Superior da De-
fensoria Pública, após ampla divulgação. 

 
(B) deve ser apresentado por cada Defensor Público à 

Corregedoria-Geral, como requisito para confirma-
ção no estágio probatório. 

 
(C) consiste em documento obrigatório a ser apresen-

tado previamente pelos candidatos ao cargo de 
Defensor Público-Geral, contendo as propostas de 
campanha. 

 
(D) é elaborado pela Ouvidoria-Geral da Defensoria 

Pública. 
 
(E) deve ser aprovado por lei complementar estadual. 

_________________________________________________________ 
 

30. O plano de carreira previsto pela Lei Complementar Esta-
dual n

o
 13.821/11 possui distintas classes e padrões de 

vencimentos, que podem ser alcançados pelos servidores 
do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defen-
soria Pública do Estado do Rio Grande do Sul através da 

 
(A) promoção, para a elevação de um padrão de ven-

cimento para outro superior, e da progressão, para o 
alcance de classe mais elevada.  

 
(B) promoção, entre as diversas classes e padrões de 

vencimento existentes. 
 
(C) progressão, entre os cinco padrões de vencimento 

em cada uma das classes, e da promoção, entre as 
três classes existentes. 

 
(D) progressão, entre as diversas classes e padrões de 

vencimentos existentes. 
 
(E) progressão, entre os três padrões de vencimento em 

cada uma das classes, e da promoção, entre as 
cinco classes existentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Segundo as normas técnicas brasileiras de acessibilidade, 

a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por 
uma pessoa utilizando cadeira de rodas, é denominada 

 
(A) orla de proteção. 
 
(B) módulo de referência. 
 
(C) superfície de trabalho. 
 
(D) rota acessível. 
 
(E) piso tátil. 

_________________________________________________________ 
 

32. No programa AutoCAD, a variável que permite com que 
um texto seja espelhado como um objeto de desenho, e 
cujo acionamento é dado pelo valor 1, é denominada  

 
(A) text. 
 
(B) mirror. 
 
(C) mtext. 
 
(D) mirrtext. 
 
(E) dtext. 

_________________________________________________________ 
 

33. Segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), a série de bens, territorialmente contí-
nua ou descontínua, que compartilha da mesma argu-
mentação para a proteção, argumentação esta relacio-
nada à totalidade dos bens ou ao espaço onde estão 
inseridos, e não aos bens individualmente, é chamado de 

 
(A) poligonal de entorno. 
 
(B) poligonal de tombamento. 
 
(C) conjunto tombado. 
 
(D) zona de amortecimento. 
 
(E) zona de impacto. 

_________________________________________________________ 
 

34. A modalidade de licitação entre interessados devidamen-
te cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a neces-
sária qualificação, é chamada de 

 
(A) tomada de preços. 
 
(B) concorrência. 
 
(C) leilão. 
 
(D) convite. 
 
(E) concurso. 

_________________________________________________________ 
 

35. A possível existência de fossas, poços ou obstáculos no 
terreno gera uma interferência direta entre os seguintes 
elementos da obra: 

 
(A) pisos e impermeabilização. 
 
(B) revestimentos e águas pluviais. 
 
(C) terraplenagem e fundações. 
 
(D) instalações hidráulicas e pisos. 
 
(E) vedações e instalações hidráulicas. 

36. Considere o desenho abaixo. 
 

50

45

45

 
 
 Este desenho topográfico revela a presença de um 
 

(A) corredor. 
 
(B) vale. 
 
(C) dorso. 
 
(D) talvegue. 
 
(E) divisor de águas. 

_________________________________________________________ 
 

37. A respeito do solo-cimento, material alternativo de baixo 
custo para a construção, é correto afirmar: 

 
(A) O solo argiloso é o mais adequado para sua com-

posição. 
 
(B) Uma das grandes vantagens é que o solo, um ma-

terial local, constitui a maior parcela da mistura. 
 
(C) Nas obras de pequeno porte utiliza-se um traço 

padrão de 1 parte de cimento para 4 partes de solo. 
 
(D) Betoneiras são indicadas para prepará-lo. 
 
(E) A composição é feita de solo, cimento, água e ma-

teriais orgânicos. 
_________________________________________________________ 
 

38. A respeito das principais linhas do telhado, 
 

(A) tanto a cumeeira como o espigão são divisores de 
água. 

 
(B) o espigão é um divisor de água horizontal. 
 
(C) o rincão é um recolhedor de água horizontal. 
 
(D) a cumeeira é o inverso do rincão. 
 
(E) a calha é o inverso do espigão. 

_________________________________________________________ 
 

39. No programa AutoCAD, os atalhos de teclado F3 e F10 
correspondem, respectivamente, aos status 

 
(A) snap e ortho. 
 
(B) osnap e polar tracking. 
 
(C) object snap tacking e osnap. 
 
(D) ortho e snap. 
 
(E) polar tacking e object snap tracking. 
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40. O tratamento eletrolítico em meio ácido que permite obter 
uma superfície “gelatinosa” e aderente de óxido sobre o 
alumínio é denominado 

 
(A) wash-primer. 
 
(B) ataque alcalino. 
 
(C) fosfatização. 
 
(D) anodização. 
 
(E) eletrodecapagem. 

_________________________________________________________ 
 

41. As possíveis dimensões da madeira serrada e sua uti-
lização na construção civil são nomeadas, da maior à 
menor escala de grandeza: 

 
(A) vigas, caibros, sarrafos e ripas. 
 
(B) pranchões, tábuas, caibros e vigas. 
 
(C) sarrafos, vigas, ripas e tábuas. 
 
(D) caibros, pranchões, tábuas e sarrafos. 
 
(E) tábuas, caibros, ripas e sarrafos. 

_________________________________________________________ 
 

42. A respeito dos tipos de fator de sombra nas janelas das 
edificações, é correto afirmar: 

 
(A) A grande vantagem da cortina de enrolar é permitir a 

circulação de ar no local. 
 
(B) Os beirais cumprem a função de quebra-sol vertical. 
 
(C) A superfície do toldo exposta ao sol deve ser de cor 

escura para minimizar a absorção de calor. 
 
(D) Venezianas móveis podem bloquear efetivamente a 

totalidade da passagem de luz solar. 
 
(E) Pérgulas cobertas por trepadeiras de folha caduca 

fornecem sombra em toda época do ano. 
_________________________________________________________ 
 

43. Considere o corte de um caixilho de ferro perfilado de 
correr representado abaixo. 

 

EIXO P/ FIXAÇÃO POR

PARAFUSO

EIXO P/ FIXAÇÃO POR

PARAFUSO

I

II

III

IV

 
 
 Corresponde, respectivamente, aos itens I, II, III e 

IV: 
 

(A) tampa, rodízio, guia superior e perfil T. 
 
(B) barra chata, guia superior, perfil L e tampa. 
 
(C) perfil L, perfil T, tampa e guia superior. 
 
(D) rodízio, guia superior, perfil T e perfil L. 
 
(E) guia superior, tampa, perfil L e rodízio. 

44. As peças que dão acabamento entre as maçanetas e as 
portas, sejam do tipo alavanca ou rotatória, são denomi-
nadas 

 
(A) linguetas. 
 
(B) dobradiças. 
 
(C) rosetas. 
 
(D) cremonas. 
 
(E) contra-chapas. 

_________________________________________________________ 
 

45. A respeito do forro de gesso, é correto afirmar: 
 

(A) devem ser aplicados parafusos e pregos comuns em 
sua colocação. 

 
(B) o sistema de arame preso no teto com pino ou prego 

é o único existente no mercado. 
 
(C) no preenchimento das juntas entre duas placas, usa-

se primeiro a desempenadeira de aço e, na última 
camada, a espátula para dar acabamento. 

 
(D) o uso da parafusadeira elétrica, com ponta magné-

tica, prejudica o rendimento da colocação.  
 
(E) a sustentação das placas pode ser feita por perfis 

aparentes, embutidos ou canelados. 
_________________________________________________________ 
 

46. O dispositivo de instalações sanitárias dotado de fecho 
hídrico destinado a receber efluentes da instalação secun-
dária de esgotos é denominado caixa 

 
(A) coletora. 
 
(B) sifonada. 
 
(C) elevatória. 
 
(D) secundária. 
 
(E) retentora. 

_________________________________________________________ 
 

47. Um fenômeno indesejável, passível de ocorrência nas ins-
talações prediais de água potável, tem como característica 
a formação de bolhas de vapor que provocam corrosão 
nas tubulações, rotor e registros, bem como barulho por 
vezes semelhante à marteladas e redução da vida útil de 
equipamentos. Tal fenômeno denomina-se 

 
(A) vibração. 
 
(B) golpe de aríete. 
 
(C) recalque. 
 
(D) condensação. 
 
(E) cavitação. 

_________________________________________________________ 
 

48. Intensidade Luminosa, Fluxo Luminoso e Iluminância são 
grandezas expressas, respectivamente, em 

 
(A) candela (cd), lux (lx) e lúmen (lm). 
 
(B) lúmen (lm), candela (cd) e lux (lx). 
 
(C) lux (lx), candela (cd) e lúmen (lm). 
 
(D) lux (lx), lúmen (lm) e candela (cd). 
 
(E) candela (cd), lúmen (lm) e lux (lx). 
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49. Com relação aos materiais de construção, considere: 
 
 I. Pó de pedra, gesso e cal são exemplos de aglome-

rantes. 
 
 II. Uma mistura de cimento, cal e água constitui uma 

argamassa. 
 
 III. Concreto é uma mistura constituída de pasta e 

agregado. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e III. 
 
(B) II. 
 
(C) I. 
 
(D) I e II. 
 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

50. Em uma estrutura de concreto, são exemplos de possíveis 
causas de disgregação e desagregação, respectivamente, 

 
(A) incêndio e ondas de choque. 
 
(B) abrasão e erro de cálculo. 
 
(C) ondas de choque e abrasão. 
 
(D) abrasão e absorção de água pelo concreto. 
 
(E) retração durante a pega do cimento e ondas de 

choque. 
_________________________________________________________ 
 

51. Sobre o reparo em construções de concreto armado, 
considere: 

 
 I. Uniões de concreto velho em recuperações de es-

truturas convencionais, sem utilização de formas. 
 
 II. Reparos de estruturas em contato com água, tu-

bulões, pontes, canais e estruturas marítimas por-
tuárias. 

 
 III. Injeção de fissuras e trincas. 
 
 São aplicações típicas para o concreto projetado o que 

consta APENAS em 
 

(A) I e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) I. 
 
(D) II. 
 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

52. São causas prováveis de fissuras verticais, horizontais e 
inclinadas em alvenaria estrutural de blocos vazados de 
concreto, respectivamente, 

 
(A) retração por secagem da alvenaria, recalques dife-

renciais e movimentação térmica da laje de co-
bertura. 

 
(B) carregamentos desbalanceados, recalques diferen-

ciais e retração por secagem da alvenaria. 
 
(C) movimentação térmica da laje de cobertura, recal-

ques diferenciais e carregamentos desbalanceados. 
 
(D) retração por secagem da alvenaria, movimentação 

térmica da laje de cobertura e recalques diferenciais. 
 
(E) recalques diferenciais, movimentação térmica da laje 

de cobertura e retração por secagem da alvenaria. 

53. A tecnologia BIM − Building Information Modeling, ou Mo-
delagem de Informações da Construção, é uma ferramen-
ta cada vez mais utilizada no âmbito da computação grá-
fica aplicada à arquitetura. São exemplos de ferramentas  
BIM: 

 
(A) Trimble Sketchup e Autodesk AutoCAD. 
 

(B) Trimble Sketchup e Autodesk Revit. 
 

(C) Autodesk AutoCAD e Corel Draw. 
 

(D) Autodesk Revit e Graphisoft ArchiCAD. 
 

(E) Corel Draw e Graphisoft ArchiCAD. 
_________________________________________________________ 
 

54. Considere a figura abaixo, que representa esquematica-
mente o detalhe da impermeabilização do rodapé de uma 
cobertura com platibanda de alvenaria.  

1

2

3

4

 
 As camadas 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, 
 

(A) isolamento térmico, proteção mecânica, concreto 
magro e lâmina impermeável. 

 
(B) concreto magro, proteção mecânica, lâmina imper-

meável e isolamento térmico. 
 
(C) lâmina impermeável, isolamento térmico, concreto 

magro e proteção mecânica. 
 
(D) proteção mecânica, concreto magro, lâmina imper-

meável e isolamento térmico. 
 
(E) proteção mecânica, isolamento térmico, lâmina im-

permeável e concreto magro. 
_________________________________________________________ 
 

55. A legenda de uma carta topográfica indica que em uma 
determinada localidade a declinação magnética em 1992 
era de −17°28’, crescendo −7’ anualmente. Neste local, 
um azimute de 74° tomado em campo com bússola no ano 
de 2012 corresponde, em relação ao norte geográfico, a 
um azimute de 

 
(A) 54°19’ 
 

(B) 54°12’ 
 

(C) 93°48’ 
 

(D) 93°55’ 
 

(E) 91°28’
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56. Considere as seguintes características de uma determinada construção: 
 
 I. Piso elevado do solo. 
 
 II. Paredes grossas. 
 
 III. Janelas pequenas. 
 
 IV. Tetos inclinados. 
 
 São características recomendáveis para construções em locais de clima tropical seco o que consta em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 
 
(B) I e III, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 
 
(D) II e IV, apenas. 
 
(E) I, II, III e IV. 

 

 
57. Em madeiras, são defeitos de crescimento, de secagem, de produção e de alteração, respectivamente, 
 

(A) fraturas, nós, fungos, abaulamentos. 
 
(B) fungos, fraturas, nós, abaulamentos. 
 
(C) nós, abaulamentos, fraturas, fungos. 
 
(D) abaulamentos, fraturas, fungos, nós. 
 
(E) nós, fraturas, abaulamentos, fungos. 

 

 
58. Acerca das recomendações da Carta de Veneza para conservação e restauração de monumentos e sítios considere: 
 
 I. O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Portanto, o deslocamento de 

todo o monumento ou de parte dele não pode ser tolerado em qualquer hipótese. 
 
 II. A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade. Tal destinação é 

desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. 
 
 III. Os elementos de escultura, pintura ou decoração que são parte integrante do monumento não lhes podem ser retirados a 

não ser que essa medida seja a única capaz de assegurar sua conservação. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) I. 
 
(D) II e III. 
 
(E) III. 

 

 
59. São informações técnicas a produzir para o Estudo de Viabilidade de arquitetura, segundo às normas brasileiras: 
 

(A) organograma funcional, levantamento topográfico e cadastral, memorial de informações gerais. 
 
(B) metodologia empregada, soluções alternativas, conclusões e recomendações. 
 
(C) planta geral de implantação, plantas dos pavimentos, cortes e elevações. 
 
(D) levantamento de dados, programa de necessidades e estudo preliminar de arquitetura. 
 
(E) metodologia empregada, organograma funcional, levantamento de dados e programa de necessidades. 

 

 
60. São exemplos de materiais inertes quimicamente ao concreto: 
 

(A) carbonato de sódio, piche, álcool e polpa de madeira. 
 
(B) hidróxido de potássio, leite e nitrato de amônia. 
 
(C) óleo diesel, vinagre, álcool e leite. 
 
(D) hidróxido de sódio, piche e nitrato de amônia. 
 
(E) piche, álcool, vinagre e Creosoto. 
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PROVA DE REDAÇÃO 
 
 

Neste momento, nós, mulheres e homens, enfrentamos muitas novidades, num mundo fascinante, vertiginoso, belo e às 

vezes cruel. Com tecnologias efêmeras e atordoantes, estamos condenados à brevidade, à transitoriedade, depois de séculos 

em que os usos e costumes duravam muitos anos, e qualquer pequena mudança causava um alvoroço. A convivência de 

homens e mulheres também mudou. Em muitas empresas as mulheres trabalham ombro a ombro com colegas homens e, 

eventualmente, assumem cargos de comando. Como agimos, como nos portamos, como nos reinventamos, nós, homens e 

mulheres? 

(Adaptado de Lya Luft. Veja, 19 de dezembro de 2012) 

 
 Considerando o que está escrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 

 
 

A conciliação dos sentimentos humanos na vida moderna 
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