PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ARQUITETO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII .É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A sinalização deve ser autoexplicativa, perceptível e
legível para todos, inclusive às pessoas com deficiência.
Segundo a NBR 9050/2015, a única sinalização que
deve ser visual, tátil e sonora em edificação é a:
a) Emergencial
b) Informativa
c) Direcional
d) Temporária
22) Sobre Contraste Sonoro presente na NBR 9050/2015,
leia as afirmações abaixo:
I. São especialmente importantes para as pessoas com
deficiência visual que por meio das diferenças dos sons
conseguem distinguir o ambiente com bastante clareza.
II. As aplicações do contraste sonoro são especialmente
importantes em casos de perigos, orientação e
comunicação. Por ser de fácil concentração de
informações, permitem uma decodificação rápida e
precisa pelo cérebro, o que torna essa faculdade tão
importante como a visão.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta
b) Somente a afirmação II está correta
c) Nenhuma das afirmações está correta
d) Todas as afirmações estão corretas

23) Segundo a NBR 9050/2015 os acessos precisam ter
condições gerais específicas. Assinale a alternativa
incorreta.
a) Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as
entradas, bem como as rotas de interligação às funções
do edifício, devem ser acessíveis
b) Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos
existentes, todas as entradas devem ser acessíveis
e, caso não seja possível, desde que comprovado
tecnicamente, o projeto deve ser refeito, uma reforma
deve ser feita e o proprietário será multado
c) Os acessos devem ser vinculados através de rota
acessível à circulação principal e às circulações de
emergência. Os acessos devem permanecer livres de
quaisquer obstáculos de forma permanente
d) O percurso entre o estacionamento de veículos e os
acessos deve compor uma rota acessível
24) O dimensionamento de rampas acessíveis também está
descrito na NBR 9050/2015, sendo que com inclinação
admissível de 5% pode haver desníveis máximos de
cada segmento de rampa de _____________ de altura.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
a) 1,00m
b) 0,80m
c) 1,50m
d) 1,20m
25) Sobre topografia leia as afirmações a seguir:
I. Geodésia é mais restrita quando nos referimos a
dimensão da área a ser mapeada, pois esta tem por
finalidade levantamentos realizados em áreas de raio
com até 30 km.
II. Topografia tem como objetivo o mapeamento áreas
maiores, podendo chegar ao planeta como um todo.
Assinale a alternativa correta.
a) Nenhuma das afirmações está correta
b) Todas as afirmações estão corretas
c) Somente a afirmação I está correta
d) Somente a afirmação II está correta
26) Quando nos referimos ao conjunto de métodos e sendo
assim o conjugado de dados adquiridos (planimétricos
e altimétricos), abrangemos as duas espécies de
levantamentos citados anteriormente (planimetria e
altimetria) e a este é dado o nome de ____________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
a) Topografia
b) Topologia
c) Topometria
d) Toposofia
27) Assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna a seguir. _______________ é definido
basicamente como sendo a figura ou representação
do campo de gravidade da superfície terrestre. Este
modelo é dado por uma superfície equipotencial do
campo de gravidade do planeta Terra e coincide com o
nível médio dos mares, mas não encontramos somente
nos mares, de forma que o mesmo se estende por
porções de terra.
a) Modelo real
b) Modelo Geoidal
c) Normal ao Elipsóide
d) Veltical do lugar

IBFC_32

3

28) A seção elíptica contida no plano definido pela linha
dos polos magnética e a vertical do lugar, denomina-se:
a) Declinação Magnética
b) Azimute verdadeiro
c) Rumo magnético
d) Meridiano magnético
29) Sobre História da Arte do Egito, leia as afirmações
abaixo:
I. Sabemos que as pirâmides tinham sua importância
prática aos olhos dos reis e seus súditos. O rei era
considerado um ser divino que tinha completo domínio
sobre eles e, ao partir deste mundo, voltava a ascender
para junto dos deuses donde viera. As pirâmides
elevando-se para o céu ajudá-lo-iam provavelmente a
fazer sua ascensão. Em todo o caso, elas preservariam
seu corpo sagrado da decomposição. Pois os egípcios
acreditavam que o corpo deve ser preservado para
que a alma possa continuar vivendo no além. Por isso
impediam a desintegração do cadáver mediante um
método elaborado de embalsamação e enfaixamento
em tiras de pano. Era para a múmia do rei que a pirâmide
tinha sido erigida, e seu corpo era colocado exatamente
no centro da gigantesca montanha de pedra, num
esquife de pedra.
II. Os egípcios sustentavam a crença de que a preservação
do corpo não era o bastante. Se a fiel imagem do rei
também fosse preservada, não havia dúvida alguma
de que ele continuaria vivendo para sempre. Assim,
ordenavam aos escultores que esculpissem a cabeça
do rei em imperecível granito e a colocassem na tumba
onde ninguém a via, para aí exercer sua magia e ajudar
sua alma a manter-se viva na imagem e através desta.
Uma expressão egípcia para designar o escultor era,
realmente, “Aquele que mantém vivo”.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão corretas
b) Nenhuma das afirmações está correta
c) Somente a afirmação I está correta
d) Somente a afirmação II está correta
30) Sobre a História da Arte na Grécia, leia as afirmações a
seguir:
I. O Partenon fora construído no estilo dórico, mas, nos
edifícios subseqüentes da Acrópole, foram introduzidas
as formas do chamado estilo jônico. O principio desses
templos é o mesmo dos dóricos, mas, em seu todo, a
aparência e o caráter são diferentes.
II. As colunas do templo jônico são muito menos robustas
e fortes do que o dórico. São como hastes mais esguias
e o capitel ou remate da coluna deixou de ser uma
simples almofada sem ornatos para se tornar ricamente
decorada com volutas laterais, as quais parecem
também expressar a função da parte que suporta a viga
transversal em que o telhado assenta.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta
b) Somente a afirmação II está correta
c) Todas as afirmações estão corretas
d) Nenhuma das afirmações está correta
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31) Sobre História da Arte em Roma, leia as afirmações a
seguir:
I. Era típico dos romanos adotarem da arquitetura grega
aquilo de que gostavam e aplicá-lo às suas próprias
necessidades. Fizeram o mesmo em todos os campos.
Uma de suas principais necessidades era de bons
retratos que representassem fielmente os modelos
reais. Esses retratos haviam desempenhado um papel
na religião primitiva dos romanos.
II. Uma tarefa nova de que os romanos incumbiram os
artistas reviveu um costume que conhecemos do antigo
Oriente. Eles também quiseram proclamar suas vitórias
e contar a história de suas campanhas militares. Trajano,
por exemplo, erigiu uma coluna gigantesca para mostrar
toda a crônica ilustrada de suas guerras e vitórias na
Dácia (a Romênia moderna).
Assinale a alternativa correta.
a) Nenhuma das afirmações está correta
b) Todas as afirmações estão corretas
c) Somente a afirmação I está correta
d) Somente a afirmação II está correta
32) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas. ___________________
é a previsão do custo. ______________ é o valor
correspondente à soma de todos os gastos necessários
para sua execução. ________________ é igual à
somatória de todos os gastos mais a margem de lucro.
a) Orçamento/ custo/ preço
b) Preço/ orçamento/ custo
c) Orçamento/ preço/ custo
d) Preço/ custo/ orçamento
33) Sobre custos e ciclo de vida da obra, leia as afirmações
abaixo:
I. A avaliação do ciclo de vida (ACV – ou life cycle
assessment, LCA) é uma técnica adequada para a
avaliação dos materiais e da energia envolvidos no
desenvolvimento do produto, com a medição dos
impactos ambientais ao longo da vida útil de uma
edificação.
II. Avaliação do ciclo de vida é um processo de avaliação
das fronteiras ambientais associadas com um produto,
processo ou atividade, através da identificação e
quantificação da energia dos materiais empregados na
produção e dos resíduos gerados, avaliação do impacto
destes sobre o ambiente, bem como identificação
e avaliação de oportunidades para introdução de
melhorias. Esta análise considera todo o ciclo do
produto, processo ou atividade, incluindo extração,
processamento de matérias primas, produção,
distribuição, operação/uso, manutenção, reutilização,
reciclagem e disposição final.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta
b) Somente a afirmação II está correta
c) Nenhuma das afirmações está correta
d) Todas as afirmações estão corretas
34) Leia as afirmações abaixo:
I. O planejamento urbano engloba concepções, planos e
programas de gestão de políticas públicas, por meio de
ações que permitam harmonia entre intervenções no
espaço urbano e o atendimento às necessidades da
população.
II. O desenho urbano é uma atividade que visa à
transformação das formas urbanas e seus espaços, ao
trabalhar a aparência, a disposição das construções e
as funcionalidades dos municípios.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta
b) Somente a afirmação II está correta
c) Todas as afirmações estão corretas
d) Nenhuma das afirmações está correta
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Leia o texto abaixo para responder às questões 38, 39 e 40.
As estruturas se caracterizam por serem as partes
mais resistentes de uma construção. São elas que
absorvem e transmitem os esforços, sendo essenciais
para a manutenção da segurança e da solidez de uma
edificação. Uma estrutura é formada por elementos
estruturais, que combinados dão origem aos sistemas
estruturais. A finalidade de uma estrutura é receber e
transmitir os efeitos das ações sofridas para o solo.
Dessa forma, as estruturas devem ser construídas com
materiais que não são perfeitamente rígidos, chamados
materiais estruturais. A execução de uma construção,
seja ela de grande ou pequeno porte, implica
obrigatoriamente na construção de uma estrutura
suporte, que necessita de um projeto, planejamento
e execução própria. Desta forma, a estrutura em uma
construção tem como finalidade assegurar a forma
espacial idealizada garantindo integridade à edificação
por tanto tempo quanto o necessário.

35) Leia as afirmações abaixo:
I. De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor deve
ser aprovado por lei municipal para, em seguida, tornarse instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana
II. O Plano Diretor deve ser elaborado com a participação
de toda a sociedade, cujos representantes devem
apresentar ideias sobre os rumos do município e
acompanhar a execução das propostas aprovadas no
estatuto.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmação I está correta
b) Todas as afirmações estão corretas
c) Nenhuma das afirmações está correta
d) Somente a afirmação II está correta
36) No Plano Diretor do Município de Divinópolis há as
diretrizes da Política de Uso e Ocupação do Solo.
Assinale abaixo a alternativa que não contém uma
dessas diretrizes.
a) Formulação de normas urbanísticas visando resguardar
os interesses e direitos coletivos, controlando os
empreendimentos que tragam impactos indesejáveis
b) Revisão dos parâmetros de ocupação do solo, em
especial os vigentes para a Região Central, definindo
referenciais equilibrados e adequados
c) Adoção de percentuais mínimos de permeabilidade
do solo em novas edificações a serem aprovadas
d) Priorização da instalação de infraestrutura nas áreas de
maior densidade
37) Sobre o Plano Diretor do Município de Divinópolis, leia
as afirmações a seguir:
I. A Operação Urbana Consorciada poderá ser realizada
em qualquer parte da zona urbana do Município,
excetuadas as áreas consideradas de preservação
absoluta, podendo ser proposta ao Executivo por
qualquer cidadão ou entidade que nela tenha interesse.
II. A Operação Urbana Consorciada poderá
prever
modificações nos parâmetros urbanísticos de
parcelamento, ocupação e uso do solo, definidos para
a área de intervenção, bem como a regularização de
construções executadas em desacordo com a legislação
vigente.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão corretas
b) Nenhuma das afirmações está correta
c) Somente a afirmação I está correta
d) Somente a afirmação II está correta

38) É muito comum o uso de aço estrutural nos sistemas
construtivos dos edifícios. Abaixo estão algumas
vantagens do uso das estruturas de aço estrutural na
construção. Assinale a alternativa que não condiz com
uma dessas vantagens.
a) Alta resistência do material nos diversos estados de
tensão
b) Custo baixo e renovável na natureza
c) Manutenção das dimensões e propriedades dos
materiais
d) Possibilidade de reaproveitamento do material que não
seja mais necessário na construção
39) Vigas são estruturas lineares. A viga que é hiperestática
sobre mais de dois apoios denomina-se:
a) Viga Gerber
b) Viga Balcão
c) Viga Contínua
d) Viga Biengastada
40) Treliças são estruturas lineares constituídas por barras
retas, dispostas de modo a formar painéis triangulares,
solicitadas basicamente por tração e compressão.
O elemento da treliça que é o conjunto de barras
que limitam superiormente ou inferiormente a treliça
denomina-se:
a) Montante
b) Tesoura
c) Painel
d) Corda
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
Descreva como em uma cidade pode-se, utilizando conceitos modernos de mobilidade urbana, circulação viária,
espaços livres, percursos para pedestre, e renovação urbana com tecnologia, criar uma cidade inteligente.
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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