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ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 1

Atualidades 5 1

Raciocínio Lógico-Matemático 5 2

Informática Básica 5 2

Conhecimentos Específicos 20 3

Governo do Estado do Ceará
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

O nome da empresa guarda uma
incongruência em si: Fabio Bruno Construções. Dito
assim, parece que se trata de uma firma
especializada em erguer empreendimentos
imobiliários ou algo do gênero. Nada mais enganoso,
porém. Na verdade, o propósito dessa firma carioca é
exatamente o oposto: pôr abaixo edificações em
desuso ou deterioradas, a fim de abrir terreno para
novos prédios. Com a profusão de reformas em curso
no Rio nestes últimos tempos, a companhia tem tido
trabalho redobrado. [...]

Desde a abertura da Avenida Presidente
Vargas, nos anos 40, e o desmonte dos morros do
Castelo e de Santo Antônio, nas décadas anteriores,
o Rio não assistia a tamanho bota-abaixo. Numa nova
sequência de derrubadas, as obras de expansão
viária e a cirurgia urbana na região portuária foram
decisivas para aquecer o negócio de implosões. As
vantagens dessa opção são evidentes. Enquanto
uma demolição convencional, daquelas com
retroescavadeiras e marteladas, pode levar seis
meses e produzir muito barulho e poeira, o uso de
dinamite resolve o problema em menos de um minuto
– sem contar o impacto visual das imagens, que
invariavelmente viram atração nos noticiários.
Destruir faz parte de um ramo da engenharia civil tão
complexo quanto construir. É preciso montar uma
equação que leva em conta a estrutura do imóvel, a
quantidade de explosivo a ser usado e os locais
estratégicos onde ele será colocado, para que a peça
venha ao chão sem abalar seu entorno. [...] Para
facilitar a missão e mitigar os riscos, o engenheiro
utiliza um software que simula com alta precisão as
operações. Desenvolvido pela americana Applied
Science International, o programa tem como principal
cliente o governo dos Estados Unidos, que, ao
contrário da empresa brasileira, recorre à tecnologia
para reforçar a estrutura física de suas repartições,
numa precaução contra atentados terroristas.

Pode-se atribuir o êxito da empresa ao bom
faro comercial de Fabio Bruno, engenheiro de
36 anos formado na Universidade Federal de Minas
Gerais [...]. De cinco anos para cá, as demandas se
intensificaram, com efeito explosivo no número de
funcionários – em torno de setenta pessoas – e no
caixa da empresa.

Informações compartilhadas em conferências
como a World Demolition Conference, cuja próxima
edição será em outubro, na cidade de Amsterdã, na
Holanda, apontam os Estados Unidos e a China como
os principais mercados no setor. Entretanto, o Rio
está na lista das cinco cidades com maior atividade no
ramo. “Implosões estão sempre ligadas a algum

Detona, Bruno

evento natural, como terremotos e tsunamis, ou a um
período de desenvolvimento, como é o caso do Rio
agora, às vésperas de sediar a Copa do Mundo e a
Olimpíada”, afirma o inglês Mark Anthony, que assina
um conceituado portal de demolição e implosão.
Como se vê, destruir pode ser um grande negócio.

(Bruna Talarico, Revista Veja Rio, 3/04/2013)

Questão 01

Qual o significado da palavra destacada em: “Para
facilitar a missão e MITIGAR os riscos, o engenheiro
utiliza um software [...]”?

A) atenuar
B) exaltar
C) exterminar
D) efetuar
E) corromper

Assinale a única opção que tem base no texto.

A) No Rio de Janeiro, a empresa de Fábio Bruno tem
se ocupado das novas construções relacionadas
ao fato de o Brasil sediar a Copa do Mundo e as
Olimpíadas.

B) Embora as implosões convencionais tragam
vantagens em relação à rapidez com que o
trabalho de desmonte é feito, a poeira e o barulho
que efetivamente produzem incomodam a
população.

C) A empresa mencionada no texto se destaca das
demais, que também fazem o trabalho de
demolição, por prescindir das novas tecnologias
para efetuar o trabalho.

D) O uso da palavra incongruência, no primeiro
parágrafo do texto, se deve ao fato de a empresa
executar trabalhos de demolição embora seu
nome sugira o contrário.

E) O engenheiro Fabio Bruno, de 36 anos, foi o
responsável, na década de 40, pela abertura de
uma importante avenida, a Presidente Vargas,
além do desmonte de alguns morros da cidade.

Questão 02
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Em: “Destruir faz parte de um ramo da engenharia
civil tão complexo quanto construir.”, o adjetivo
COMPLEXO foi empregado no grau:

A) superlativo absoluto analítico.
B) superlativo absoluto sintético.
C) comparativo de inferioridade.
D) comparativo de superioridade.
E) comparativo de igualdade.

Questão 03

Em uma das opções abaixo, as palavras destacadas
foram empregadas com significados diferentes.
Aponte-a.

A) “O nome da EMPRESA guarda uma
incongruência em si [...]” / “Pode-se atribuir o êxito
da EMPRESAao bom faro comercial [...]”

B) “[...] aquecer o negócio de IMPLOSÕES.” /
“IMPLOSÕES estão sempre ligadas a algum
evento natural [...]”

C) “DESTRUIR faz parte de um ramo da engenharia
civil [...]” / “[...] DESTRUIR pode ser um grande
negócio.”

D) “[...] a quantidade de EXPLOSIVO a ser usado
[...]” / “[...] com efeito EXPLOSIVO no número de
funcionários [...]”

E) “Enquanto uma DEMOLIÇÃO convencional [...]” /
“[...] que assina um conceituado portal de
DEMOLIÇÃO [...]”

Questão 04

Questão 07

Como se classifica a oração subordinada destacada
abaixo?

“[...] ou a um período de desenvolvimento, COMO É O
CASO DO RIO AGORA, às vésperas de sediar a
Copa do Mundo e a Olimpíada [...]”

A) adverbial comparativa
B) adverbial conformativa
C) adverbial causal
D) adjetiva restritiva
E) adjetiva explicativa

Questão 05

Qual o núcleo do sujeito do verbo destacado no
trecho abaixo?

“Informações compartilhadas em conferências
como a World Demolition Conference, cuja próxima
edição será em outubro, na cidade de Amsterdã, na
Holanda, APONTAM os Estados Unidos e a China
como os principais mercados no setor.”

A) Informações
B) compartilhadas
C) conferências
D) edição
E) mercados

Questão 08

Que opção pode ser utilizada para substituir a
conjunção destacada no trecho abaixo, sem
alteração de sentido?

“ENTRETANTO, o Rio está na lista das cinco cidades
com maior atividade no ramo.” (parágrafo 4)

A) Portanto
B) Por isso
C) Contudo
D) Por conseguinte
E) Logo

Questão 06

Que ideia expressa o trecho destacado abaixo?

“PARA FACILITAR A MISSÃO E MITIGAR OS
RISCOS, o engenheiro utiliza um software que simula
com alta precisão as operações.” (parágrafo 2)

A) causa
B) consequência
C) finalidade
D) condição
E) concessão

Questão 09

Assinale a única palavra que apresenta a mesma
forma para feminino e masculino, mas permite a
variação de gênero por meio do determinante, assim
como acontece com a palavra destacada em “[...] o
programa tem como principal CLIENTE [...]”.

A) estudante
B) indivíduo
C) criatura
D) pessoa
E) monstro
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Questão 10

Passando a frase abaixo para a voz passiva analítica,
tem-se a seguinte forma verbal:

“De cinco anos para cá, as demandas SE
INTENSIFICARAM [...]”

A) serão intensificadas.
B) são intensificadas.
C) eram intensificadas.
D) foram intensificadas.
E) sejam intensificadas.

Questão 11

Que função sintática exerce o termo destacado em:
“As vantagens dessa opção são EVIDENTES.”?

A) Objeto direto
B) Objeto indireto
C) Adjunto adnominal
D) Adjunto adverbial
E) Predicativo

Questão 13

Qual dos substantivos abaixo se flexiona no plural da
mesma forma que a palavra destacada em: “[...] cuja
próxima EDIÇÃO será em outubro [...]”?

A) alemão
B) botão
C) órfão
D) cristão
E) cidadão

Questão 15

Assinale a opção em que a palavra foi acentuada
segundo regra DIFERENTE das demais.

A) gênero
B) propósito
C) últimos
D) décadas
E) imóvel

ATUALIDADES

Questão 16

No final do ano de 2012, foi lançado pelo governo
federal o “Programa de Investimentos em Logística:
Aeroportos”, com a perspectiva de melhorar a
qualidade dos serviços e da infraestrutura
aeroportuária no Brasil. Em novembro de 2013, foi
realizado o leilão de concessão de dois importantes
aeroportos brasileiros. Entre os aeroportos leiloados
em novembro de 2013, um deles está localizado na
seguinte cidade:

A) Curitiba.
B) Salvador.
C) São Paulo.
D) PortoAlegre.
E) Rio de Janeiro.

Questão 12

Assinale a opção em que, segundo a norma culta da
língua, ocorre ERRO com relação à concordância
verbal.

A) Minas Gerais está nos noticiários atualmente.
B) Uma dessas cinco cidades é o Rio de Janeiro.
C) Os Estados Unidos continua crescendo.
D) Fui eu que participei desse projeto.
E) Mais de um país participou do projeto.

Questão 14

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Sem se preocupar com ___ presença dos
funcionários, ele começou ___ dizer que precisavam
dar mais atenção ___ solicitações do contratante.

A) a - a - as
B) a - a - às
C) à - à - as
D) a - à - as
E) a - à - às
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Questão 18

A brasileira Ana Paula Maciel foi presa na Rússia
após ter participado de uma manifestação
organizada pela ONG Greenpeace. A manifestação
que gerou a prisão da brasileira e de outros
integrantes do Greenpeace protestava contra:

A) o sistema ditatorial da Rússia.
B) a exploração de petróleo no Ártico.
C) o lixo urbano das grandes metrópoles.
D) a utilização de pinguins em zoológicos.
E) o comércio ilegal de madeira daAmazônia.

“Alguns cadistas são desenhistas” e “todos os
desenhistas são artistas”.

É correto afirmar que:

A) Todo artista é desenhista.
B) Todo desenhista é cadista.
C) Nenhum artista é cadista.
D) Nenhum cadista não é artista.
E) Algum cadista é artista.

Questão 21

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Se Daniele é cearense, então ela gosta de forró.
Portanto:

A) Se Daniele não gosta de forró, então ela não é
cearense.

B) Se Daniele não é cearense, então ela gosta de
forró.

C) Se Daniele gosta de forró, então ela é cearense.
D) Se Daniele gosta de forró, então ela não é

cearense.
E) Se Daniele é cearense, então ela não gosta de

forró.

Questão 22

Questão 17

Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro de
Futebol de 2013 ocorreram protestos dos jogadores,
organizados pelo movimento “Bom Senso Futebol
Clube”, que reivindica melhorias no futebol
profissional no Brasil. Entre as reivindicações,
destaca-se:

A) trinta dias de férias anuais para os jogadores.
B) fim dos patrocínios estampados nas camisas.
C) maior quantidade de jogos oficiais ao longo da

temporada.
D) distribuição gratuita de ingressos para a Copa do

Mundo.
E) melhores condições para realização dos exames

anti doping.

Um país localizado no Oriente Médio convive com
intensa guerra civil desde 2011. Em meados de 2013,
a comunidade internacional viveu momentos de
grande tensão e expectativa quando o país em
questão fez uso de armas químicas, atingindo
inclusive a população civil. Esse país é:

A) Somália.
B) Vietnã.
C) Síria.
D) Paquistão.
E) Emirados Árabes Unidos.

Questão 19

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, em 2013,
o pedido de registro do partido político REDE (Rede
Sustentabilidade) organizado, pela ex-ministra do
meio ambiente e ex-senadora Marina Silva, além de
outros integrantes da classe política brasileira. O
argumento para o veto do TSE foi:

A) o pa r t i do recebeu apo io de g rupos
revolucionários.

B) a ex-senadora responde a processo
administrativo.

C) o nome da legenda era incompatível com as
legendas já existentes.

D) o partido não ter atingido o número mínimo de
assinaturas exigidas para sua oficialização.

E) o país já possui o número máximo de partidos
permitidos pelo TSE.

Questão 20
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Considerando as premissas:

p: “Nenhum engenheiro é cadista”.
q: “Alguns técnicos são cadistas”.

Pode-se concluir que:

A) Alguns engenheiros são técnicos.
B) Alguns técnicos não são engenheiros.
C) Nenhum técnico é engenheiro.
D) Nenhum engenheiro é técnico.
E) Todo cadista é engenheiro.

Questão 24

Considere que são verdadeiras as seguintes
proposições:

“Se Leonardo é supervisor ou Leonardo é fiscal,
então Leonardo é técnico”.
“Leonardo é fiscal”.

Pode-se concluir que também é verdadeira a
proposição:

A) Leonardo não é supervisor.
B) Leonardo não é supervisor, mas é fiscal.
C) Leonardo é técnico.
D) Se Leonardo é técnico então Leonardo é

supervisor.
E) Leonardo não é técnico.

?

?

Questão 25

No Windows XP, o local no Painel de Controle em que
estão disponíveis as opções para a configuração do
layou t do tec lado , como por exemplo ,
ABNT/Português/Brasil, é:

A) adicionar e remover hardware.
B) opções de energia.
C) central de segurança.
D) teclado.
E) opções regionais e de idioma.

Questão 26

INFORMÁTICA BÁSICA

Na formatação de fontes no MS Word 2003, são
exemplos de estilo da fonte e de efeito,
respectivamente:

A) negrito e itálico.
B) itálico e tachado.
C) tachado e normal.
D) arial e relevo.
E) calibri e negrito.

Questão 27

Analise as seguintes sentenças em relação ao
MS Excel 2003:

I. É possível especificar um diretório padrão para
que toda vez que se utilize o comando “salvar” ou
“abrir”, o Excel se posicione, automaticamente,
nesse diretório.

II. No Excel, toda informação que se inicia com uma
letra é interpretada como texto, ficando alinhada à
esquerda na célula.

III. O Excel permite que se ajuste a largura da coluna
por meio de um duplo-clique na linha que divide a
coluna no cabeçalho, mas não permite definir a
largura da coluna por uma medida exata qualquer.

É(são) verdadeira(s) apenas:

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

Questão 28

Amaro, Beto e Cícero moram cada um, em uma única
casa. Um deles mora em uma casa branca, outro
mora em uma casa amarela e o terceiro, não
necessariamente nessa ordem, mora em uma casa
azul. Sabe-se que:

Amaro não mora na casa amarela.
Cícero não mora na casa branca.
Beto não mora na casa azul.
Cícero não mora na casa amarela.

Pode-se afirmar que:

A) Cícero mora na casa amarela.
B) Cícero mora na casa azul.
C) Amaro mora na casa amarela.
D) Amaro mora na casa azul.
E) Beto mora na casa branca.

?

?

?

?

Questão 23
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Na segurança da informação, é uma solução
comercial utilizada como firewall para proteção da
máquina:

A) eMule.
B) Skype.
C) Zone alarm.
D) BitTorrent.
E) Kazaa Lite.

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a norma ABNT NBR 10068:1987
(Folha de desenho – Leiaute e dimensões –
Padronização), o formato da série A cujas dimensões
são 841 mm x 1189 mm é designado como:

A) A0
B) A1
C) A2
D) A3
E) A4

Questão 31

A distância real entre dois pontos é de 30 metros. Se
no desenho essa distância mede 3 centímetros, a
escala usada foi:

A) 1:10
B) 1:50
C) 1:100
D) 1:200
E) 1:1000

Questão 32

O desenho mostrado abaixo, que faz parte de um
projeto de arquitetura, é denominado:

A) planta de situação.
B) planta de locação.
C) fachada.
D) corte.
E) detalhe.

Questão 33

Observe o desenho a seguir:

De acordo com a norma ABNT NBR 6492:1994
(Representação de projetos de arquitetura), essa é a
convenção que representa o seguinte material:

A) concreto.
B) madeira.
C) isolamento térmico.
D) mármore.
E) aço.

Questão 34

Na Internet, cada página possui um endereço
específico. Esse endereço é conhecido como:

A) URL.
B) HTTP.
C) WWW.
D) Browser.
E) DNS.

Questão 29
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Observe a seguinte planta de forma de um projeto de
estrutura de concreto armado, parcialmente
executada:

O elemento estrutural indicado pela seta, de acordo
com a norma ABNT NBR 7191:1982 (Execução de
desenhos para obras de concreto simples ou
armado), terá a denominação:

A) P7.
B) V8B.
C) L7.
D) PAR5.
E) V4A.

Questão 35

Observe o projeto de instalações elétricas
representado a seguir:

O símbolo assinalado pela circunferência, de acordo
com a norma ABNT NBR 5444:1989 (Símbolos
gráficos para instalações elétricas prediais),
representa:

A) tomada de luz baixa.
B) ponto de luz na parede.
C) tomada de luz alta.
D) interruptor de uma seção.
E) campainha.

Questão 36

De acordo com a norma ABNT NBR 8160:1999
(Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e
execução), o símbolo abaixo representa:

A) caixa retentora de gordura.
B) ralo sifonado.
C) ralo seco.
D) caixa de inspeção.
E) caixa de passagem.

Questão 37

De acordo com a norma ABNT NBR 6492:1994
(Representação de projetos de arquitetura), as linhas
tracejadas são utilizadas para representar linhas:

A) de contorno.
B) internas.
C) de projeção.
D) de eixo.
E) situadas além do plano do desenho.

Questão 38

Observe a figura a seguir que mostra a posição
relativa das vistas no 1º diedro, conforme a norma
ABNT NBR 10067:1995 (Princípios gerais de
representação em desenho técnico – Procedimento).

Avista identificada pela letra “A” é a:

A) superior.
B) lateral esquerda.
C) inferior.
D) posterior.
E) frontal.

Questão 39
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Observe a planta baixa de um projeto de arquitetura a
seguir, cujas cotas estão em centímetros:

Aaltura das paredes é 3 metros. Desprezando-se vão
de portas e janelas e sabendo-se que para cada
metro quadrado de parede são gastos 16 tijolos, a
quantidade aproximada de tijolos que serão
consumidos nessa construção é:

A) 3000
B) 2500
C) 2000
D) 1500
E) 1000

Questão 40

Questão 41

De acordo com a norma ABNT NBR 5626:1998
(Instalação predial de água fria), a tubulação que se
origina no reservatório e da qual derivam as colunas
de distribuição, quando o tipo de abastecimento é
indireto, é denominada:

A) coluna de distribuição.
B) camisa.
C) barrilete.
D) ramal.
E) alimentador.

Questão 42

Um reservatório de água em forma de paralelepípedo
deverá ser projetado para armazenar 30.000 litros de
água. Assinale, dentre as dimensões abaixo, que
estão em metros, a opção mais econômica que
atenda tal dimensionamento.

A) 2 x 3 x 5
B) 2 x 2 x 4
C) 3 x 4 x 5
D) 3 x 3 x 6
E) 4 x 4 x 4

Questão 43

Observe a seguinte representação simplificada de
um terreno de 20 m x 30 m, com uma edificação (área
sombreada), cujas dimensões estão representadas
em metro:

A taxa de ocupação dessa construção, nesse terreno,
é de aproximadamente:

A) 57%
B) 52%
C) 47%
D) 42%
E) 37%
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A figura a seguir (ANTES) é composta de um
quadrado e um círculo. Utilizou-se o comando
SCALE no AutoCAD para obter a forma final
(DEPOIS). Assinale o fator de escala (SCALE
FACTOR) utilizado. (considere que o comando
SCALE não incidiu nas cotas)

A) -0.25
B) 4
C) -4
D) 0.25
E) 1.25

Questão 46Questão 44

Para desenhar o triângulo retângulo abaixo no
AutoCAD, utilizou-se o comando POLYLINE.
Assinale, dentre as opções abaixo, qual a forma
correta para orientar as linhas, partindo do ponto “A”
(qualquer lugar na tela) para o ponto “B”, depois ao
ponto “C” e, finalmente, retornando ao “A”:

A) @10<45; @10<90; @14.14<-180
B) @14.14<45; @10<-90;@10<180
C) @14.14<45; @10<90; @10<0
D) @10<0; @10<90; @14.14<-45
E) @10<0; @10<90; @14.14<-135

Desenhou-se, no AutoCAD, um círculo de diâmetro
igual a 44. Do centro desse círculo para baixo, até
tocar no círculo, desenhou-se uma linha (comando
LINE) na vertical, conforme a figura abaixo. Assinale,
dentre as opções a seguir, a forma correta para
especificar o segundo ponto (SECOND POINT)
dessa linha.

A) @22,0,0
B) @0,0,22
C) @0,44,0
D) @0,-44,0
E) @0,-22,0

Questão 45

Utilizou-se o comando POLYGON do AutoCAD para
executar um hexágono. Assinale, dentre as opções
abaixo, o comando que deve ser utilizado para
determinar o perímetro desse hexágono.

A) LIST.
B) ERASE.
C) BOUNDARY.
D) STATUS.
E) LAYER.

Questão 47

Foram desenhados dois círculos idênticos no
AutoCAD. No círculo da esquerda foram
acrescentadas duas linhas ortogonais, contidas no
círculo, cujos MIDPOINT passam pelo centro do
círculo, conforme figura abaixo (ANTES). Para copiar
as duas linhas do círculo da esquerda pelo ponto “A”
para o da direita no ponto “B”, foram selecionados
dois objetos SNAP (DEPOIS). Assinale, dentre as
opções a seguir, os objetos SNAP selecionados nos
pontosAe B, respectivamente:

A) QUADRANT – ENDPOINT.
B) CENTER – QUADRANT.
C) INTERSECTION – QUADRANT.
D) ENDPOINT – CENTER.
E) INSERT – QUADRANT.

Questão 48
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Para dimensionar o triângulo representado a seguir,
foram utilizados os seguintes tipos de dimensão do
AutoCAD:

A) LINEAR eANGULAR.
B) ALIGNED e CONTINUE.
C) LINEAR e ORDINATE.
D) LINEAR eALIGNED.
E) ORDINATE eALIGNED.

Questão 49

Foram desenhadas duas linhas no AutoCAD
(ANTES). Para que a linha vertical seja copiada para
a direita (DEPOIS), conforme figura abaixo, podem
ser utilizados os comandos OFFSET ou COPY. O
valor OFFSET DISTANCE, para o comando OFFSET
e o valor SECOND POINT, para o comando COPY,
são, respectivamente:

A) 5 e @5<0
B) 10 e @10<0
C) 5 e @5<90
D) 10 e @10<90
E) 10 e @10<180

Questão 50


