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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. 

Caderno de Prova ’F06’, Tipo 001



  

8 DPRSD-An.Eng.Civil-F06 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. O desenho abaixo representa o levantamento planialtimétrico de uma malha quadrada com 35 pontos. Os números representam 

as cotas de cada ponto, em m. 
 

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4
 

 

 O desenho que ilustra a representação das curvas de nível com equidistância vertical de 1 m para o terreno da figura é: 
 

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4             

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4            

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4   
                       (A)                                                                (B)                                                               (C)  
 
 

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4

              

13,5

14,4

14,7

15,2

15,9

19,9

20,3

12,9

13,8

14,8

15,3

16,2

18,7

19,3

12,5

13,2

14,1

15,6

16,4

17,8

18,5

11,7

12,2

13,5

15,1

16,5

17,1

17,8

10,1

10,8

11,9

14,5

16,2

16,8

17,4

 
 (D)                                                       (E)  
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32. Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos 
diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a 
 
(A) matéria-prima. 

(B) mão de obra da administração central da empresa. 

(C) equipe técnica da obra. 

(D) preparação do canteiro de obra. 

(E) mão de obra da administração local da obra. 
 
 
33. A régua graduada de 0 a 4 m, usada em nivelamento geométrico e que deve ser posicionada verticalmente sobre o ponto visado 

para leitura da altura entre o chão e o plano horizontal formado pela visada de nível ótico, é a 
 
(A) baliza. 

(B) estádia. 

(C) mira. 

(D) estação Total. 

(E) trena. 
 
 
34. O objetivo principal de serviços de terraplenagem é a movimentação de terra para a conformação de uma superfície projetada. 

Para a execução de um aterro em solo, com volume geométrico de 38 m3 e fator de empolamento igual a 1,25, é necessário um 

volume de corte, em m3, igual a 
 
(A) 38. 

(B) 47,5. 

(C) 30,4. 

(D) 39,25. 

(E) 36,75. 
 
 
35. Em relação às sondagens realizadas em uma investigação geotécnica, considere: 
 
 I. A execução de sondagens a trado manual tem como objetivo a coleta de amostras indeformadas para ensaios de 

laboratório. 
 
 II. Sondagens à percussão podem ser conduzidas a profundidades além do nível do lençol freático. 
 
 III. Quanto maior a compacidade de um solo argiloso, menor o NSPT deste solo. 
 
 IV. O SPT (Standard Penetration Test) é muito utilizado em sondagens do subsolo para projetos de fundações profundas. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) II e IV apenas. 

(B) I e II apenas. 

(C) III e IV apenas. 

(D) I e III apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
36. Em relação à proteção e segurança em serviços de demolição, considere: 
 
 I. As paredes podem ser demolidas antes da estrutura, independente do tipo de estrutura. 
 
 II. A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima 

de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação em todos os pavimentos. 
 
 III. As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulação de emergência e somente serão demolidas na 

medida em que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos superiores. 
 
 IV. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, não devem ser previamente umedecidos. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) II e IV apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) I e IV apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II, III e IV.   
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37. O armazenamento de materiais nos canteiros de obras não devem prejudicar o trânsito de pessoas e trabalhadores e a 
circulação de materiais. Sobre o armazenamento de materiais no canteiro, considere: 

 
 I. Os materiais inflamáveis e tóxicos devem ser armazenados em locais isolados e sinalizados. 
 
 II. A cal virgem e os materiais a granel podem ser armazenados em locais externos e arejados. 
 
 III. Os tubos, perfis e barras devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, para a separação 

do tipo de material. 
 
 IV. Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II e IV. 

(E) II e III. 

 
 
38. O tipo de fundação profunda constituída por concreto, moldada in loco e executada por meio de trado contínuo e injeção de 

concreto pela própria haste do trado é a estaca 
 

(A) Franki. 

(B) hélice contínua. 

(C) Strauss. 

(D) mista. 

(E) tipo broca. 

 
 
39. Em relação ao escoramento e formas para estruturas de concreto, considere: 
 
 I. Devem ser projetadas e dimensionadas para uma deformação limite. 
 
 II. Somente formas para estrutura de concreto aparente devem ser tratadas com desmoldantes. 
 
 III. O escoramento deve ser apoiado sempre sobre o solo, independente de sua resistência. 
 
 IV. Geralmente, o sistema mais comum é composto por formas de madeira e escoramento metálico. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I e II apenas. 

(C) III apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) I e IV apenas. 

 
 
40. O graute é um tipo de argamassa industrializada com diversas utilizações na construção e restauração de edificações. Sobre o 

graute é INCORRETO afirmar que 
 

(A) apresenta elevada retração, devido a porosidade. 

(B) é recomendado para trabalhos de restauração de falhas em elementos estruturais de concreto. 

(C) a elevada fluidez permite que o graute alcance locais de difícil acesso. 

(D) é utilizado no grauteamento do escoramento na alvenaria estrutural. 

(E) após o endurecimento apresenta elevada resistência química, mecânica e abrasiva. 

 
 
41. Em função da utilização ou finalidade da argamassa, os materiais constituintes são dosados em diferentes proporções, 

denominadas traço. Um traço do tipo 1:2:8 refere-se, respectivamente, à mistura de 
 

(A) cimento : areia : água. 

(B) cimento : cal : água. 

(C) cimento : cal : areia. 

(D) cimento : agregado graúdo ou miúdo : água. 

(E) cimento : aditivo : água. 
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42. A carga distribuída linear correspondente a uma parede de tijolos furados (peso específico igual a 13 kN/m3) com 1,20 m de 
altura e 20 cm de largura é, em kN/m, igual a 
 
(A) 2,16. 

(B) 54,17. 

(C) 312,00. 

(D) 15,60. 

(E) 3,12. 
 
 
43. Em relação aos pontos de iluminação e tomadas em cômodos de uma habitação, considere: 
 
 I. Em banheiros, devem ser previstos, pelo menos, dois pontos de tomada próximos ao lavatório. 
 
 II. Em cada cômodo deve ser previsto, pelo menos, um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. 
 
 III. Nas cozinhas deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo que 

acima da bancada da pia deve ser prevista somente uma tomada de corrente. 
 
 IV. Nas varandas, deve ser previsto, pelo menos, um ponto de tomada. 
 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I e II apenas. 

(B) II e IV apenas. 

(C) III e IV apenas. 

(D) I e III apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
44. Considere a figura abaixo. 

 
 A figura representa uma janela do tipo 
 

(A) guilhotina. 

(B) basculante. 

(C) pivotante. 

(D) projetante. 

(E) sanfona. 
 
 
45. A reforma de uma cozinha industrial prevê a troca de piso e do azulejo de revestimento. O engenheiro recebeu as seguintes 

informações: 
 
 1. Dimensões da cozinha retangular: 5,0 m × 4,0 m e pé direito de 3,0 m. 
 2. Desconsiderar as duas portas de 0,9 m × 2,10 m e uma janela basculante de 1,5 m × 0,8 m. 
 3. O revestimento a ser utilizado no chão e nas paredes é o mesmo, com dimensões iguais a 40 cm × 40 cm. 
 4. Cada caixa de revestimento contém 20 unidades. 
 
 O número mínimo de caixas de revestimento a ser utilizado para essa reforma, sem considerar perdas, é igual a 

 
(A) 24. 

(B) 22. 

(C) 20. 

(D) 34. 

(E) 30. 
 
 
46. Em função da falta de flexibilidade e de recuperação elástica, os impermeabilizantes rígidos não devem ser aplicados em estru-

turas sujeitas a movimentação e não são indicados para aplicação em 
 
(A) pisos de áreas internas. 

(B) reservatórios enterrados. 

(C) piscinas. 

(D) lajes de cobertura. 

(E) paredes de alvenaria. 
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47. Para a determinação da isolação térmica a ser garantida na edificação devem ser conhecidas as variáveis de conforto, que 
podem ser ambientais ou humanas. NÃO é exemplo de variável ambiental a 
 
(A) temperatura radiante média. 

(B) temperatura do ar. 

(C) resistência térmica oferecida pela vestimenta. 

(D) velocidade do ar. 

(E) umidade relativa do ar. 
 
 
48. O cimento Portland com adição de escória granulada de alto forno é identificado por 

 
(A) CP-II-F. 

(B) CP-I. 

(C) CP-II-Z. 

(D) CP-IV. 

(E) CP-II-E. 
 
 
49. A propriedade do concreto fresco, relacionada ao grau de fluidez da mistura fresca e avaliada através do Slump Test, ou ensaio 

do abatimento do tronco de cone, é a 
 
(A) durabilidade. 

(B) trabalhabilidade. 

(C) plasticidade. 

(D) consistência. 

(E) aderência. 
 
 
50. A avaliação da agressividade do meio ambiente sobre uma dada estrutura é função das condições de exposição de suas peças 

estruturais. Em uma estrutura que está exposta a respingos de maré (água do mar ou água salgada), a classe de agressividade 
ambiental e o nível da agressividade são, respectivamente, 
 
(A) III, forte. 

(B) IV, muito forte. 

(C) II, forte. 

(D) III, muito forte. 

(E) V, muito forte. 
 
 
51. O excesso de umidade nos pisos, decorrente da falta de impermeabilização das fundações, pode ser caracterizado por um erro 

na fase de 
 
(A) manutenção preventiva. 

(B) construção. 

(C) investigação. 

(D) manutenção corretiva. 

(E) utilização. 
 
 
52. Sobre os tipos de sinalização adotados na NBR 9050, considere: 

 
 I. Os tipos são permanente, direcional, de emergência e temporária. 
 
 II. A sinalização direcional é utilizada para direcionar as rotas de fuga e saídas de emergência das edificações. 
 
 III. A sinalização temporária indica uma informação provisória ou que pode ser alterada periodicamente. 
 
 IV. Para alertar um perigo iminente é utilizada uma sinalização de emergência. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) III. 

(D) I, III e IV. 

(E) I, II e IV. 
 
 
53. Uma planta de situação de um projeto de arquitetura deve conter alguns elementos construtivos. Nesta representação, NÃO se 

faz obrigatória a indicação 
 
(A) das áreas a serem edificadas. 

(B) do norte. 

(C) dos níveis do piso acabado. 

(D) da escala. 

(E) das construções existentes e das vias de acesso. 
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54. Entre as atividades atribuídas ao profissional habilitado em engenharia civil, NÃO está incluída a 
 
(A) elaboração de levantamentos aerofotogramétricos. 

(B) elaboração de orçamento. 

(C) estudo de viabilidade técnico-econômica. 

(D) execução de instalação, montagem e reparo. 

(E) execução de desenho técnico. 
 
 
55. A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos 

pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA. A ART que 
indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais 
de um profissional de mesma competências é a ART 
 
(A) de equipe. 

(B) de corresponsabilidade. 

(C) de coautoria. 

(D) individual. 

(E) de substituição. 
 
 
56. Dentre as atividades e atribuições de um engenheiro civil NÃO se pode incluir a responsabilidade 

 
(A) pelos materiais empregados na obra. 

(B) de assumir os prejuízos causados por danos a terceiros. 

(C) contratual firmada entre as partes para a execução de um serviço. 

(D) pela solidez e segurança da obra. 

(E) pelo pagamento das taxas junto à prefeitura local. 
 
 
57. Em relação à atividade pericial em construção civil, considere: 

 
 I. Só pode ser executada por profissionais devidamente registrados, com especialidade de engenharia civil, engenharia 

agrônoma ou arquitetura.  
 II. Na engenharia de avaliação, se o terreno produz renda pelo seu aproveitamento, seja por meio comercial, industrial ou de 

construção habitacional, e se esse aproveitamento está situado em locais adequados, deve ser considerado na avaliação 
do imóvel.  

 III. Benfeitorias são obras ou serviços que se realizam na edificação com o intuito de aproveitá-la, conservá-la e melhorá-la, 

incorporando-as permanentemente, ou seja, que não podem ser retiradas sem dano. 
 

 Esta correto o que consta em 
 
(A) I, II e III. 

(B) I e III apenas. 

(C) II apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I apenas. 
 
 
58. A atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a verificar ou escla-

recer determinada ocorrência na construção civil, apurar causas motivadoras da mesma, ou estado, alegação de direitos ou a 
estimação da coisa que é objeto do litígio ou processo é a 
 
(A) contratação. 

(B) avaliação. 

(C) execução. 

(D) perícia. 

(E) alienação. 
 
 
59. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve ser dada destinação adequada aos resíduos de construção que, 

preferencialmente, devem ser reciclados na própria obra ou vendidos para industrias especializadas em reciclagem. São 
exemplos de resíduo classe A: 
 
(A) metais. 

(B) papéis. 

(C) plásticos. 

(D) vidros. 

(E) tijolos. 
 
 
60. Em projeto assistido por computador com a utilização do software AUTOCAD, o comando para a criação de uma ameba ou 

nuvem para indicação de revisão localizada do projeto é o 
 
(A) revcloud. 

(B) pointcloud. 

(C) pointcloudindex. 

(D) pointcloudattach. 

(E) pointcloudlock. 
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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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