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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

junho

25 25 de junho

13h10 às 16h10

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

P1 Arquiteto Urbanista



.
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Língua Nacional 5 questões

1. Leia o texto.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, monta-
gens singulares, referências, acidentes, reminiscências, 
empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa? 
Migalhas de identificação, imagens incorporadas, 
traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode 
dizer assim) que se chama o eu.

Michel Schneider. Ladrões de palavras. Campinas. Editora da 
Unicamp. 1990.

Sobre o texto é correto afirmar.

1. É feita uma analogia entre a construção de um 
texto e a “construção” de uma pessoa.

2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos 
são respondidos pelo próprio texto.

3. As expressões sublinhadas no texto exercem 
a mesma função sintática, a saber: objeto 
indireto.

4. A frase colocada entre parênteses apresenta 
um pronome oblíquo em próclise.

5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são 
acentuadas graficamente pela mesma razão: 
ambas são proparoxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com 
as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenada

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. sindética alternativa
4. sindética conclusiva
5. sindética explicativa
6. assindética

Coluna 2 Orações

( ) O médico atendia no hospital, os professores 
escreviam na biblioteca.

( ) Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
( ) “Deixa em paz meu coração, que ele é um 

pote até aqui de mágoa”.
( ) Sou especialista, logo, só posso atender a 

casos específicos.
( ) Siga o mapa ou peça informação nos postos.
( ) O rapaz despediu-se de mim e tomou a 

estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2
b. (  )  2 • 6 • 5 • 4 • 1 • 3
c. (  )  4 • 6 • 2 • 1 • 3 • 5
d. (  )  6 • 2 • 4 • 3 • 5 • 1
e. ( X )  6 • 2 • 5 • 4 • 3 • 1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal 
está corretamente identificada entre parênteses.

a. ( ) No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
b. ( ) As frutas despencaram das árvores. (transitivo 

direto e indireto)
c. ( ) Os professores estavam na sala de aula. 

(de ligação)
d. ( X ) O povo não confiava mais em seu governo, 

naquele país distante. (transitivo indireto)
e. ( ) O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma 

página inteira ao episódio com os grevistas. 
(transitivo direto)
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5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadei-
ras ( V ) e as falsas ( F ) em cada uma das frases abaixo:

( ) Vou colocar minha rúbrica neste documento 
para que não haja fraudes. (presença de vício 
de linguagem)

( ) O policial interviu rapidamente e o tumulto 
cessou. (frase escrita de acordo com a norma 
culta)

( ) Sempre me ponho à pensar para que ser-
vem as leis neste país; vou me reportar à Sua 
Excelência, o senhor juiz, para fazer meu pro-
testo. (crase usada com correção)

( ) Enquanto não via, sofria; agora que sabe 
de tudo, sofre mais ainda, pois a consciên-
cia do erro o atormenta. (frase pontuada 
corretamente)

( ) Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da 
vingança. (o termo sublinhado é um objeto 
indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. (  )  V • V • F • F • V
b. ( X )  V • F • F • V • V
c. (  )  F • V • F • V • V
d. (  )  F • F • V • V • V
e. (  )  F • F • V • V • F

Temas de Atualidade 5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de 
maçã, principalmente dos tipos:

a. ( X ) Gala e Fuji.
b. ( ) Gala e Granny Smith.
c. ( ) Arkansas Black e Granny Smith.
d. ( ) Granny Smith e Red Delicious.
e. ( ) Red Delicious e Fuji.

4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.

Menina na janela 
A lua é uma gata branca, 
mansa, 
que descansa entre as nuvens.

O Sol é um leão sedento, 
mulambento, 
que ruge na minha rua.

[…]

Sobre o texto é correto afirmar:

1. As palavras sublinhadas são adjuntos 
adnominais.

2. As expressões “uma gata” e “um leão” são 
núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e 

“Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e 

“que ruge na minha rua” têm a mesma classi-
ficação, a saber: subordinadas substantivas 
apositivas.

4. A expressão “na minha rua” é um adjunto 
adverbial.

5. A expressão “entre as nuvens” é um comple-
mento do verbo “descansar”, por isso classifi-
cada como objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
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9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil 
da Síria foi classificada como “grande tragédia do 
século 21”.

Sobre a Síria e esse conflito, é incorreto afirmar:

a. ( ) Apesar de ter assinado a Convenção de Armas 
Químicas, evidências apontam para o uso 
desse tipo de armamento pelo governo sírio.

b. ( X ) De caráter político, a guerra civil na Síria não 
envolve divergências religiosas.

c. ( ) Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-
-Assad está à frente do governo Sírio desde 
2000.

d. ( ) Na tentativa de fugir do conflito, milhares 
de sírios buscam refúgio em outros países, 
incluindo o Brasil.

e. ( ) A guerra civil da Síria iniciou-se como uma 
revolta popular contra a forte repressão do 
líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de 
2015, institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (bullying) que, conforme texto original, 
constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evi-
dente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-

-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Entre as possíveis aplicações dessa lei, não caracteriza 
o bullying:

a. ( ) pilhérias.
b. ( ) insultos pessoais.
c. ( ) grafites depreciativos.
d. ( ) apelidos pejorativos.
e. ( X ) estupro.

7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela 
primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e 
duas modalidades esportivas, conforme divulgado 
pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).

Assinale a alternativa que contém as cinco modalida-
des em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na 
edição do Rio 2016:

a. ( ) Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de 
Trampolim e Rugby.

b. ( ) Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo 
e Rugby.

c. ( X ) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe, 
Hóquei sobre grama e Rugby.

d. ( ) Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei 
sobre grama.

e. ( ) Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado 
Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da mine-
radora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP 
Billinton, é considerado o pior acidente da mineração 
brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e, 
em alguns casos, irreversíveis.

Sobre essa tragédia, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Atingiu diversos municípios no Estado de Minas 
Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, 
resultando na destruição completa da cadeia 
alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.

b. ( ) Atingiu apenas o município de Mariana, no 
Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pes-
soas e em outras centenas de desabrigados.

c. ( ) Atingiu diversos municípios dos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas 
fatais, mas com impactos irreparáveis ao equi-
líbrio e à biodiversidade da região.

d. ( X ) Atingiu principalmente o município de 
Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte 
de milhares de peixes, no assoreamento de 
rios, na destruição da mata ciliar, entre outros 
danos ambientais.

e. ( ) Atingiu diversos municípios às margens do Rio 
Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito 
Santo, não afetando o Oceano Atlântico em 
virtude da rápida ação de contenção proposta 
pelas entidades competentes.
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Noções de Informática 5 questões

11. O recurso de Localizar e Substituir do MS Word 
2016 em português permite o uso de caracteres 
curinga na realização de buscas pelo texto de um 
documento.

Assinale o caractere especial do MS Word que permite 
localizar qualquer caractere para, por exemplo, loca-
lizar as diversas grafias de uma palavra (ex. São João / 
Sao Joao) que podem existir em um texto.

a. ( ) !
b. ( X ) ?
c. ( ) #
d. ( ) @
e. ( ) {}

12. O MS Excel permite definir nomes para referenciar 
células e conjuntos de células.

Assinale a alternativa que possibilita alterar um nome 
já definido pelo usuário e sua respectiva referência em 
termos de célula(s).

a. ( X ) Guia Fórmulas  Gerenciador de Nomes  
selecionar um nome da lista e clicar em Editar.

b. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre 
uma célula ou um conjunto de células que 
possui um nome e selecionar Editar Nome.

c. ( ) Guia Dados  Gerenciar Nomes definidos pelo 
Usuário  Editar Nome.

d. ( ) Clicar com o botão direito do mouse sobre 
uma célula ou conjunto de células que possui 
um nome e selecionar “Gerenciar Nomes”.

e. ( ) Guia Dados  Localizar Nome  clicar em 
Editar após digitar o nome desejado e este for 
localizado pelo MS Excel.

13. Quais são os operadores de comparação de igual 
e diferente do MS Excel 2016, utilizados na realização 
de testes lógicos do MS Excel, respectivamente?

a. ( ) == e <>
b. ( ) = e !=
c. ( ) == e !=
d. ( X ) = e <>
e. ( ) == e &=

14. Identifique abaixo os itens que contêm a sintaxe 
e os termo(s) de busca válidos para exibir como resul-
tado de busca do Google Brasil em português (www.
google.com.br) dados sobre a meteorologia atual e a 
previsão do tempo para a cidade de Fraiburgo como 
primeiro item da lista de resultados do Google.

1. clima Fraiburgo sc
2. meteograma Fraiburgo
3. previsão Fraiburgo sc
4. meteorologia Fraiburgo sc

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) É correto apenas o item 1.
b. ( ) É correto apenas o item 4.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 3.
e. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.

15. Qual recurso do MS Word 2016 em português per-
mite que uma notação no pé da página, fornecendo 
mais informações sobre algo em um documento, seja 
adicionada a um documento?

a. ( ) Guia Inserir  Nota de rodapé
b. ( ) Guia Inserir  Cabeçalho e Rodapé
c. ( X ) Guia Referências  Inserir nota de rodapé
d. ( ) Guia Layout  Cabeçalho e Rodapé
e. ( ) Guia Layout da Página  Inserir nota de 

rodapé
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Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Os símbolos complementares devem ser utili-
zados para indicar as facilidades existentes nas edifi-
cações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos 
urbanos e serviços oferecidos. Os símbolos comple-
mentares são compostos por figuras que podem ser 
inseridas em quadrados ou círculos.

1 2 3

Assinale a alternativa que corresponde aos símbolos 
numerados acima:

a. ( ) 1. Escada rolante com degrau para cadeira de 
rodas; 2. Esteira rolante; 3. Escada

b. ( ) 1. Esteira rolante; 2. Balcão de informações;  
3. Escada rolante

c. ( ) 1. Escada rolante com degrau para cadeira de 
rodas; 2. Balcão de informações;  
3. Escada rolante

d. ( X ) 1. Escada com plataforma móvel; 
2. Esteira rolante; 3. Escada

e. ( ) 1. Escada com plataforma móvel; 
2. Esteira rolante; 3. Escada sem acessibilidade

17. Analise a definição descrita no Estatuto da Cidade 
e no Plano Diretor:

“Concessão emitida pelo Município para edificar acima 
do limite estabelecido pelo índice de aproveitamento 
básico, mediante contrapartida financeira a ser pres-
tada pelo beneficiário.”

Trata-se de:

a. ( ) IPTU progressivo.
b. ( ) Direito de preempção.
c. ( ) Autorização compensatória.
d. ( ) Transferência do direito de construir.
e. ( X ) Outorga onerosa do direito de construir.

18. Equipamentos urbanos que vierem a ser proje-
tados, construídos, reformados ou ampliados, devem 
atender ao disposto na NBR 9050/04 para serem consi-
derados acessíveis.

No contexto relacionado a escolas, tem-se:

1. A entrada de alunos deve estar, preferencial-
mente, localizada na via de menor fluxo de 
tráfego de veículos.

2. Pelo menos 10% dos sanitários, com no 
mínimo um sanitário para cada sexo, de uso 
dos alunos, devem ser acessíveis, conforme 
parâmetros da norma no que diz respeito às 
instalações de equipamentos e áreas correlatas.

3. Todos os elementos do mobiliário interno 
devem ser acessíveis, garantindo-se as áreas 
de aproximação e manobra e as faixas de 
alcance manual, visual e auditivo, conforme 
descrito na norma.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

19. Considerando a acessibilidade regulamentada 
na norma brasileira, os corredores junto a balcões de 
autosserviço, balcões de caixas de pagamento, bilhe-
terias ou similares, acessíveis a pessoas em cadeira de 
rodas, devem ter largura de no mínimo:

a. ( ) 0,80 m.
b. ( X ) 0,90 m.
c. ( ) 1,00 m.
d. ( ) 1,20 m.
e. ( ) 1,50 m.
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20. Para efeito de entendimento dos critérios e 
parâmetros considerados na NBR 9050/04 que trata 
da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos, assinale a alternativa que 
apresenta a correta definição:

a. ( ) uso comum: espaços, salas ou elementos 
internos ou externos que são disponibilizados 
estritamente para pessoas autorizadas.

b. ( ) área de transferência: área com acesso direto 
para uma saída, destinada a manter em segu-
rança pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, enquanto aguar-
dam socorro em situação de sinistro.

c. ( X ) adaptável: espaço, edificação, mobiliário, equi-
pamento urbano ou elemento cujas caracte-
rísticas possam ser alteradas para que se torne 
acessível.

d. ( ) elemento: todos os bens públicos e privados, 
de utilidade pública, destinados à prestação 
de serviços necessários ao funcionamento da 
cidade, implantados mediante autorização 
do poder público, em espaços públicos e 
privados.

e. ( ) piso cromo-diferenciado: piso caracterizado 
pela diferenciação de textura em relação ao 
piso adjacente, destinado a constituir alerta 
ou linha guia, perceptível por pessoas com 
deficiência visual.

21. De acordo com o plano diretor do município, o 
uso do solo é o relacionamento das diversas ativida-
des para uma determinada zona, podendo esses usos 
serem definidos como:

a. ( ) transitórios, possíveis, exclusivos e restritos.
b. ( X ) permitidos, permissíveis, especiais e proibidos.
c. ( ) possíveis, excepcionais, permissíveis e restritos.
d. ( ) não permitidos, permitidos, transitórios e 

especiais.
e. ( ) excepcionais, exclusivos, proibidos e não 

permitidos.

22. A legislação municipal considera como econô-
mica a edificação residencial unifamiliar de até:

a. ( ) 48,00 m2.
b. ( ) 50,00 m2.
c. ( ) 54,00 m2.
d. ( ) 60,00 m2.
e. ( X ) 70,00 m2.

23. Em relação às modalidades de licitação para 
obras públicas:

1. Concorrência é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação.

2. Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24 horas da apresentação das propostas.

3. Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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24. Em relação ao patrimônio histórico cultural, assinale 
a alternativa correta.

a. ( ) Restauração: atualização pedagógica, cultural, 
para se obter melhores resultados no desem-
penho de uma função.

b. ( ) Revitalizar: ato ou efeito de recobrar algo 
perdido, restituir ao estado original adequado; 
restituir à normalidade do convívio social.

c. ( ) Reabilitação: incentivar a atribuição de novos 
usos e funções, tornando as edificações 
compatíveis com as necessidades de uma 
sociedade contemporânea e apresentando-as 
como alternativa para a crescente demanda de 
novas construções e equipamentos urbanos.

d. ( X ) Preservação: impedir a indiscriminada destrui-
ção de elementos componentes do patrimô-
nio ambiental urbano. Manutenção e limpeza 
periódica facilitam essa ação.

e. ( ) Reciclagem: recuperar a concepção original, 
ou seja, a legibilidade do objeto. Baseia-se no 
respeito ao material original, em evidências 
arqueológicas, plano inicial, pesquisa histórica 
e documentos antigos.

25. No AutoCAD 2D existem algumas ferramentas de 
operação entre objetos.

1 2 3 4 5

Assinale a alternativa que descreve corretamente os 
comandos dos botões representados acima.

a. (  )  1. alterar escala • 2. duplicar objeto •  
3. inverter • 4. agrupar • 5. rotacionar

b. (  )  1. alterar escala • 2. aumentar objeto •  
3. inverter • 4. agrupar • 5. desfazer

c. ( X )  1. criar paralelas • 2. alterar escala •  
3. espelhar • 4. explodir • 5. copiar

d. (  )  1. criar paralelas • 2. duplicar objeto •  
3. espelhar • 4. desfazer • 5. rotacionar

e. (  )  1. criar paralelas • 2. reduzir objeto •  
3. duplicar • 4. explodir • 5. copiar

26. As normas de parcelamento do solo consideram:

1. Loteamento: a subdivisão de uma gleba 
urbana em lotes destinados à edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, 
sem abertura de novas vias ou logradouros 
públicos, nem prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes.

2. Desmembramento: a subdivisão de uma 
gleba urbana em lotes destinados à edificação, 
com abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos, ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias existentes.

3. Remembramento: a junção de dois ou mais 
lotes para formarem apenas um imóvel, respei-
tadas as dimensões mínimas previstas na Lei.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. O controle luminoso das edificações está relacio-
nado ao entendimento dos efeitos nocivos que uma 
iluminação pode apresentar, quando não projetada de 
forma correta.

Dentre os aspectos negativos que interferem no con-
forto visual, pode-se citar:

a. ( ) Velamento: causado pela luz que penetra dire-
tamente na pupila formando focos de escuri-
dão como quando se olha para a luz intensa.

b. ( X ) Ofuscamento: sensação de desconforto cau-
sado por intensa luz direta que incide sobre os 
olhos do usuário.

c. ( ) Deslumbramento: fenômeno da flutuação do 
fluxo luminoso de uma lâmpada fluorescente 
provocado por instabilidade da rede elétrica.

d. ( ) Reflexão: sensação visual segundo o qual uma 
superfície parece semelhante a uma das cores 
percebidas, vermelho, amarelo, verde e azul 
ou uma combinação dessas cores.

e. ( ) Cintilação: retorno de radiação por uma 
superfície sem modificação da frequência dos 
seus componentes monocromáticos.
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30. Segundo a legislação municipal, a ocupação do 
solo é a maneira que a edificação ocupa o lote, em 
função das normas e dos parâmetros urbanísticos 
incidentes sobre os mesmos.

Neste contexto, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Recuo: a distância entre o limite extremo da 
área ocupada por edificação e a divisa do lote.

b. ( ) Índice de Aproveitamento: a proporção entre 
a área máxima da edificação projetada sobre 
o lote e a área desse mesmo lote.

c. ( ) Número de pavimentos/gabarito: a altura 
medida em pavimentos, sendo que será con-
siderado como pavimento térreo o pavimento 
que estiver abaixo do nível da rua.

d. ( ) Taxa de Ocupação: é o valor que se deve mul-
tiplicar pela área do lote para se obter a área 
mínima a construir, variável para cada zona.

e. ( ) Taxa de Permeabilidade: a proporção de área 
do lote que recebe pavimentação para absor-
ção de Águas Pluviais.

28. As aglomerações urbano-industriais consomem 
incrível quantidade de energia e matérias-primas, 
produzindo toneladas de subprodutos que, não 
sendo reciclados, vão se acumulando no ar, no solo e 
nas águas, causando uma série de desequilíbrios no 
meio ambiente.

Assim, em relação ao impactos ambientais urbanos, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) Poluição atmosférica: desequilíbrio na compo-
sição atmosférica, provocado pela crescente 
elevação da concentração de certos gases 
que têm capacidade de absorver calor, como 
é o caso do metano, dos clorofluorocarbonos, 
mas principalmente do dióxido de carbono.

b. ( ) Inversão térmica: fenômeno típico resultante 
da elevação das temperaturas médias nas 
zonas centrais da mancha urbana, em compa-
ração com as zonas periféricas ou com as rurais.

c. ( ) Ilha de calor: fenômeno natural caracterizado 
por camadas mais elevadas da atmosfera 
ocupadas com ar relativamente mais quente. 
Ocorre estabilização momentânea da circula-
ção atmosférica em escala local, o ar frio fica 
embaixo e o ar quente, acima.

d. ( X ) Chuvas ácidas: causam graves problemas, são 
resultantes da elevação exagerada dos níveis 
de acidez da atmosfera, em conseqüência do 
lançamento de poluentes produzidos pelas 
atividades humanas.

e. ( ) Efeito estufa: Resultado do lançamento de 
gases e materiais particulados na atmosfera, 
que destrói a camada que filtra a maior parte 
dos perigosos raios ultravioletas emitidos 
pelo sol.

29. Assinale a alternativa que possui um componente 
relativo às instalações hidráulicas.

a. ( ) ralo sifonado
b. ( ) caixa de inspeção
c. ( ) coluna de ventilação
d. ( ) caixa de passagem
e. ( X ) barrilete
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