ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

ARQUITETO URBANISTA

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: ARQUITETO URBANISTA

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas
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12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: ARQUITETO URBANISTA
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conhecimentos de Hardware julgue as
afirmativas abaixo:
I.

Fisicamente, a memória principal dos computadores é
fabricada na forma de pequenas placas de circuitos
contendo chips de um tipo de memória chamado ROM.
II. Uma memória é chamada de principal porque é nela que
ficam guardadas as informações utilizadas para o
computador funcionar.
III. Nas memórias auxiliares as informações conseguem
ficar gravadas por tempo indeterminado.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens estão corretos.
Apenas o item I está incorreto.
Apenas os itens II e III estão incorretos.
Todos os itens estão incorretos.

17) Sobre os conhecimentos de Redes de Computadores
julgue as afirmativas abaixo:
I.

Uma rede LAN é normalmente utilizada dentro de um
único prédio ou prédios vizinhos, ou seja, de extensão
pequena.
II. Em uma transmissão Síncrona os dados são enviados de
maneira sincronizada com o funcionamento da rede.
III. No topologia em barra (barramento), se uma das
estações falhar a rede deixa de funcionar e prejudica
toda a ligação.
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÕES DE 16 A 20





Autenticidade.
Integridade.
Confidencialidade.
Disponibilidade.

(A) I – Disponibilidade, II –
Integridade.
(B) I – Integridade, II –
Autenticidade.
(C) I – Autenticidade, II
Confidencialidade.
(D) I – Confiabilidade, II
Confidencialidade.

Confidencialidade, III –
Disponibilidade,

III

–

–

Integridade,

III

–

–

Integridade,

III

–

19) Sobre as funções e fórmulas do Excel 2013 (versão
padrão e sem alterações), julgue os itens abaixo:
I.

O atalho Ctrl+2 tem a função de aplicar ou remover
uma formatação em NEGRITO.
II. O atalho para aplicar ou remover o sublinhado é Ctrl+3.
III. O atalho Ctrl+Shift+: insere a hora atual na célula
selecionada.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

20) Julgue os itens abaixo sobre os tipos de software:
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

I.

Os Softwares Aplicativos são aqueles programas que
são utilizados na execução de tarefas específicas. Ex:
Windows.

18) Sobre os conhecimentos em segurança na internet
relacione os princípios de segurança de acordo com a
sua característica.

II.

I.

III. Os Softwares Básicos são programas considerados

É a garantia de que um sistema estará sempre disponível

II.

Os Softwares Utilitários foram desenvolvidos com o
objetivo de facilitar a vida dos usuários e otimizar o
desempenho do computador. Ex: Winrar

quando necessário.

essencial para o funcionamento de um computador. Ex:

É a garantia de que uma informação não foi alterada

BIOS.

durante seu percurso do emissor para o receptor ou

(A) Todos os itens estão corretos.

durante o seu armazenamento.

(B) Apenas o item I está correto.

III. É a garantia de que os dados só serão acessados por
pessoas autorizadas, normalmente com utilização de
login e senha que lhes concedem esses direitos de

(C) Apenas os itens I e II estão corretos.
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.

acesso.
CARGO: ARQUITETO URBANISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Segundo a lei 8.666/93, empreitada integral é:

23) São modalidades de licitação expressas na lei 8.666/93,
EXCETO:

(A) o conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e
do prazo de execução.
(B) quando se contrata um empreendimento em sua
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras,
serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao
contratante em condições de entrada em operação,
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilização em condições de segurança estrutural e
operacional e com as características adequadas às
finalidades para que foi contratada.
(C) quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total.
(D) quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo de unidades determinadas.
22) De acordo com a lei de Licitações e Contratos, não
poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de
bens a eles necessários:
I.

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 8% (oito por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico
ou subcontratado.
II. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
III. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou
jurídica.
É correto o que se afirma em:
(A) III
(B) I
(C) II e III
(D) I, II e III

(A)
(B)
(C)
(D)

Pregão.
Concurso.
Convite.
Leilão.

24) É dispensável a licitação:
I.

na contratação realizada por Instituição Científica e
Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a
transferência de tecnologia e para o licenciamento de
direito de uso ou de exploração de criação protegida.
II. para a contratação de serviços técnicos, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação.
III. para a aquisição de bens ou serviços nos termos de
acordo internacional específico aprovado pelo
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas
forem manifestamente vantajosas para o Poder Público.
IV. quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 2
25) É INCORRETO
administrativos.

sobre

os

contratos

(A) É proibido a qualquer licitante o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório e,
a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada,
mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
(B) A declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.
(C) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, em conformidade com os termos da licitação
e da proposta a que se vinculam.
(D) É vedado o
indeterminado.

CARGO: ARQUITETO URBANISTA

afirmar

contrato

com

prazo

de

vigência
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26) Sobre o conceito de urbanismo, observe os itens a
seguir.
I.

Em geral o urbanismo é a ciência que se ocupa da
organização de um espaço urbano acompanhando seu
desenvolvimento com o objetivo de buscar a melhor
localização para as ruas, para os edifícios, as instalações
públicas de maneira que a população que viva nestes
espaços encontre um lugar agradável e também cômodo
e com adequadas condições sanitárias para viver.
II. Hodiernamente, o planejamento urbano está cada vez
mais crescente devido ao crescimento massivo das
grandes cidades e a necessidade de espaços alternativos
que este crescimento demanda.
III. O urbanismo estuda as formas de apresentação do
espaço urbano e procura caminhos para melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos através das diversas
transformações que pode oferecer a determinado
espaço.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e II
(C) II
(D) I e III
27) A recuperação da unidade primitiva do edifício,
monumento ou sítio e suas artes integradas, é
denominada de:
(A) reformulação.
(B) reforma.
(C) restauração.
(D) reutilização.
28) O arquiteto urbanista do município de Fortaleza dos
Nogueira-MA, ao utilizar o programa AutoCAD 14,
clicou no ícone Workspace. Esse ícone:
(A)
(B)
(C)
(D)

refaz o último comando desfeito.
abre a janela de opções de plotagem.
mostra opções de organização da área de trabalho.
abre um arquivo salvo.

29) A ferramenta Dynamic Imput (F12) do programa
AutoCAD 14 serve para
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(C) permitir o uso de UCS dinâmico no modo
tridimensional.
(D) habilitar uma grade no desenho para auxílio de desenho,
como uma folha de papel milimetrado.
30) O comando Purgue do programa AutoCAD 14 tem
como função
(A) medir a distância entre dois pontos ao longo de uma
polilinha.
(B) selecionar todos os objetos, tanto do model space,
quando do layout corrente, com exceção dos objetos
contidos em layers congelados (frozen) ou trancados
(locked).
(C) “limpar” o desenho, retirando tudo que não está sendo
utilizado, tornando o arquivo mais leve.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
31) Planimetria é o
(A) a relação constante entre as distâncias medidas no
terreno e na planta.
(B) conjunto de processos para determinação das alturas de
todos os acidentes em relação ao plano topográfico, ou
seja, para obtenção, do relevo do terreno.
(C) conjunto de processos para obtenção da projeção
horizontal ou representação plana do terreno
(D) desenho resultante do levantamento plani-altimétrico do
terreno.
32) A medição direta das distâncias é aquela na qual o
medidor percorre a distância, comparando-a com um
padrão tomado como unidade (metros, milhas, pés,
centímetros, dentre outros). Os instrumentos de medição
mais usados, dependendo das especificações ou
circunstâncias, são:
I.
Passo humano
II. Trenas
III. Fio invar
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) III
(B) I, II e III
(C) I e II
(D) II

(A) ativar ou desativar a exibição de entrada dinâmica na
área de trabalho.
(B) modular o movimento do cursor nos eixos X e Y de
acordo com a configuração desejada.
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33) É uma das plantas mais simples do conjunto que
compõe um anteprojeto de arquitetura; corresponde à
vista superior da construção. Essa planta é essencial
para representar o tipo de fechamento (telha ou outro
qualquer) a ser aplicado na construção.

37) De acordo com a ABNT NBR 9050:2015, para a
sinalização dos ambientes, a altura do símbolo deve ter
a proporção de 1/200 da distância de visada, com
mínimo de 8 cm. O desenho do símbolo deve atender às
seguintes condições:

A planta citada acima é:
(A) Planta baixa.
(B) Planta de edificação.

I.
II.
III.
IV.

(C) Planta lateral.
(D) Planta de cobertura.
34) São etapas de um projeto em arquitetura:
I.
II.
III.
IV.

Estudo preliminar de arquitetura.
Programa de necessidades de arquitetura.
Projeto básico de arquitetura.
Anteprojeto de arquitetura.

É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) II, III e IV
(C) I, II, III e IV
(D) II
35) São exemplos de Projetos urbanísticos:
1. projeto de loteamento.
2. projeto de acessibilidade urbana.
3. projeto de regularização fundiária.
4. projeto de sistema viário.

utilizar símbolos de padrão internacional.
simplicidade nas formas e poucos detalhes.
estabilidade da forma.
contornos fortes e bem definidos.

É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e II
(C) II, III e IV
(D) I, II, III e IV
38) O memorial descritivo é:
(A) a atividade que implica recuperar ou consertar obra,
equipamento ou instalação avariada, mantendo suas
características originais.
(B) o instrumento através do qual o poder público define
soluções de moradias consideradas como de interesse
social, sobretudo por voltar-se à inclusão das
populações de baixa renda, nos termos da legislação
vigente.
(C) peça ou documento que consiste na discriminação das
atividades técnicas, das especificações e dos métodos
construtivos a serem empregados na execução de
determinada obra ou serviço técnico, em conformidade
com o projeto.

A soma dos itens corretos é:

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

(A)
(B)
(C)
(D)

39) Segundo disposição da ABNT NBR 9050:2015, os pisos
dos boxes de chuveiro e vestiários devem observar as
seguintes características:

3
10
6
7

36) “Concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva”.
O enunciado acima se refere ao conceito de:
(A) acessibilidade.
(B) mobiliário urbano.
(C) área de circulação.
(D) desenho universal.
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I.
II.

ser antiderrapantes.
estar em nível com o piso adjacente, uma vez que
cadeiras de banho se utilizaram destes, é recomendada
uma inclinação de até 2 % para escoamento das águas
do chuveiro para o ralo.
III. grelhas e ralos devem ser posicionados dentro das áreas
de manobra e de transferência. É recomendado o uso de
grelhas lineares junto à parede oposta à área de acesso.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

II
I e II
I, II e III
III
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40) Segundo o disposto na ABNT NBR 9050:2015, portas e
passagens devem possuir informação visual, associada a
sinalização tátil ou sonora. Devem ser sinalizadas com
números e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com
texto em relevo, incluindo Braille. Essa sinalização deve
considerar os seguintes aspectos, SALVO:
(A) em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado
da porta esquerda.
(B) nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede
adjacente.
(C) os elementos de sinalização devem ter formas que não
agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas
cortantes.
(D) a sinalização, quando instalada nas portas, deve ser
centralizada, e não pode conter informações táteis. Para
complementar a informação instalada na porta, deve
existir informação tátil ou sonora, na parede adjacente a
ela ou no batente.
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