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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
b) Futuro do pretérito do indicativo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 
requer muita atenção às regras gramaticais. 

b) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 
encarregada de corrigir as redações.   

c) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
d) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 

finais de semana.  
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
b) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 

nominal, está no gerúndio. 
c) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 

mesma classe gramatical. 
d) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 

substantivos. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) A assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas a assertiva III está incorreta. 
d) Apenas a assertiva I está incorreta. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Demonstrativo e pessoal. 
b) Pessoal e relativo. 
c) Relativo e possessivo. 
d) Demonstrativo e indefinido. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Consequência; condição; causa. 
b) Condição; concessão; conclusão. 
c) Explicação; condição; finalidade. 
d) Conclusão; causa; explicação. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Sinonímia. 
b) Paronímia. 
c) Antonímia. 
d) Homonímia.  

 
11. A Lei Orgânica do Município de Palhoça, no que se 

refere à Legislação Urbanística, em seu Capítulo II, da 
Competência Municipal, Artigo 9º, elenca entre outras 
atribuições do município: 

I. Requerer à esfera federal criar, organizar, fundir e 
extinguir distritos, de acordo com a Constituição 
Federal. 

II. Elaborar o Plano Diretor do Município e promover, 
no que couber, adequado ordenamento territorial, 
integrando os valores ambientais, mediante 
planejamento e controle do uso, parcelamento e 
ocupação do solo urbano. 

III. Promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural, paisagístico, arquitetônico e ecológico local 
e sítios arqueológicos, observadas as legislações 
federal e estadual. 

IV. Sinalização das vias urbanas e das estradas 
municipais. 

Das afirmativas acima, quais estão corretas? 

a) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 
c) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas III, IV e V. 

12. O Movimento Bauhaus teve início após a criação da 
Escola de Arte Bauhaus, em 1919, na Alemanha. 
Influenciou os pensamentos modernistas sobre a 
arquitetura e as formas de fazer arte. Foi o start para 
que artistas da época percebessem que grande parte 
dos problemas encontrados nas produções não estava 
apenas ligado às máquinas e falhas técnicas, mas em 
relação entre o artista e a máquina. Em síntese, a ideia 
inicial era estabelecer uma conexão entre o fazer 
manual e a utilização das máquinas na produção da 
arte, do artesanato. A Escola de Arte Bauhaus foi uma 
concepção de: 

a) Le Corbusier. 
b) Walter Gropius. 
c) Mies Van Der Rohe. 
d) Frank Lloyd Wright. 

 
13. A Norma ABNT 9.050/2015 – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos, preconiza que a sinalização tátil de alerta 
dever ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento nas seguintes situações: 

I. Obstáculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de 
altura do piso acabado, que tenham o volume maior 
na parte superior do que na base, devem ser 
sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a 
ser sinalizada deve exceder em 0,60m a projeção 
do obstáculo, em toda a superfície ou somente no 
perímetro desta. 

II. Nos rebaixamentos de calçadas, em cor 
contrastante com a do piso. 

III. No início e fim das escadas fixas, escadas rolantes 
e rampas, em cor contrastante com o piso, com 
largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano; 

IV. Junto às portas de elevadores, em cor contrastante 
com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, 
afastada de 0,32m no máximo da alvenaria. 

V. Junto a desníveis, tais como plataformas de 
embarque e desembarque, palcos, vãos, entre 
outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter 
largura entre 0,25m e 0,60m, instalada ao longo de 
toda a extensão onde houver risco de queda, e 
estar a uma distância da borda de no mínimo 
0,50m. 

Das assertivas acima, quais estão corretas? 

a) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
b) Estão corretas as assertivas II, III e IV. 
c) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
d) Estão corretas as assertivas III, IV e V. 

 
14. Segundo Elvan Silva: “Consiste no enunciado dos 

requisitos (necessidades, aspirações e expectativas) a 
serem satisfeitos pela obra a ser construída. 
Tradicionalmente, referia-se à listagem dos espaços ou 
compartimentos que deveriam integrar determinada 
edificação, cabendo ao projetista subentender as 
implicações funcionais e estéticas pertinentes. Com a 
evolução da abordagem metodológica, passou também 
a ser o inventário de todos os requisitos materiais e 
imateriais referentes ao âmbito instrumental e afetivo, 
em seus aspectos fisiológicos, psicológicos, 
socioculturais, etc. Deste modo, o programa trata-se da 
decomposição de necessidades determinantes.” 

A descrição acima refere-se: 

a) Ao Memorial Descritivo. 
b) Ao Partido Arquitetônico. 
c) Ao Programa de Necessidades. 
d) Ao Quantitativo de Materiais. 
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15. Qual é a definição de Briefing? 

a) Briefing existe para registrar as demandas do cliente 
servindo de diretriz resumida e precisa para o 
trabalho criativo. É durante a primeira reunião que o 
arquiteto deve iniciar o Briefing, anotando todas as 
necessidades do cliente, seus sonhos e desejos, 
além é claro, de dados técnicos sobre a obra. 

b) É a forma física da cidade bem como a descrição 
dos atores e dos processos de transformação que a 
moldam. 

c) É a contextualização objetiva do Programa de 
Necessidades (interpretação das condicionantes) 
associada a intenção plástica do projetista. 

d) Conjunto de características que em um contexto 
urbanístico distinguem um edifício, rua, bairro, 
cidade ou região das demais. 

 
16. A Arquitetura Moderna trouxe no seu bojo conceitos 

que podem ser tidos como caminhos para encontrar 
sua definição. Podemos dizer que o conceito de 
Arquitetura Moderna surge com a Revolução Industrial 
pois, a partir dela, novos materiais surgem. Essas 
descobertas, como o aço e o concreto, serão o campo 
fértil para uma legião de arquitetos inconformados com 
a produção arquitetônica que acontecia em meados do 
século XVIII e que poderiam a partir de então buscar 
uma nova forma de projetar o ambiente para abrigar 
uma humanidade que vivenciava novos experimentos, 
novas ideias em um novo tempo. São expoentes do 
movimento da Arquitetura Moderna: 
I. Louis Sullivan e Ludwig Mies Van Der Rohe. 
II. Oscar Niemayer e Villanova Artigas. 
III. Le Corbusier e Lina Bo Bardi. 
IV. Frank Lloyd Wright e Water Gropius. 

Das afirmativas acima, quais estão corretas? 

a) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 
b) Está correta apenas a assertiva IV. 
c) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

 
17. O Estatuto das Cidades estabelece diretrizes gerais da 

política urbana no território nacional. No Art. 2º, Item VI, 
estabelece as diretrizes para ordenação e controle do 
uso do solo urbano de forma a evitar entre outros 
descontroles e incompatibilidades: 

I. A utilização inadequada dos imóveis urbanos. 
II. A proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenientes. 
III. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivos ou inadequados em relação à 
infraestrutura urbana. 

IV. A instalação de empreendimentos ou atividades 
que possam funcionar como polos geradores de 
tráfego, sem a previsão da infraestrutura 
correspondente. 

Das afirmativas acima, quais estão corretas? 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
b) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
c) Está correta apenas a assertiva I e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

 
18. A Instrução Normativa 1 – Parte 1 define no Art. 8º as 

atividades que estão dispensadas do atestado emitidos 
pelo CBMSC. Essas atividades isentas são: 

a) A residência multifamiliar vertical. 
b) A residência privativa unifamiliar. 
c) A residência multifamiliar horizontal. 
d) a residência coletiva. 

19. Na Arquitetura, o empreendimento tem sua fase de 
concepção descrita e ordenada em desenhos, plantas, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, 
orçamentos, cronogramas, maquetes ou modelos 
reduzidos e outros elementos e detalhes 
complementares. Nesta fase o projeto passa por 
processos bastante distintos que envolvem como 
atividades principais: 

I. Estudos de viabilidade técnico-econômica – EVTE. 
II. Estudos preliminares ou projeto preliminar. 
III. Desenvolvimento do projeto-base ou projeto básico. 
IV. Desenvolvimento do projeto executivo. 
Das assertivas acima, quais estão corretas? 
a) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 
b) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 
c) Estão corretas apenas as assertivas III e IV. 
d) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 

 

20. O Projeto Executivo serve como instrumento para a 
realização da obra, pressupondo a homologação da 
ideia exposta no anteprojeto. Assim, trata-se de um 
sistema de instruções, que informa de que maneira 
deve ser construído o prédio. Assim, trata-se de um 
sistema de instruções, que informa de que maneira 
deve ser construído o prédio. Fazendo-se uma análise 
sistemática e classificatória, obtêm-se as seguintes 
informações necessárias ao projeto executivo: 

I. Compartimentos (disposição, formato, dimensões e 
área, acabamento e características espaciais). 

II. Aberturas (posição, formato, dimensões, 
funcionamento, material e acabamento e 
características especiais). 

III. Equipamento (natureza e finalidade, posição, 
formato, dimensões, material e acabamento e 
características especiais). 

IV. Orçamento de Preços (preços de materiais, 
equipamentos e máquinas necessárias para 
execução da obra). 

Das assertivas acima, quais estão corretas? 
a) Estão corretas as assertivas III e IV. 
b) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
c) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
d) Estão corretas as assertivas II e III. 

 

21. O Macrozoneamento Turístico do município de Palhoça 
apresenta 06 (seis) zonas assim definidas: 

ZT2 – Zona Turística 2 
ZTA2 – Zona Turística com Aquisição 2 
ZC – Zona Comercial 
ZCA – Zona Comercial com Aquisição 
ZTE – Zona Turística Especial 
ZI – Zona Institucional  
Os índices urbanísticos de Nº de Pavimentos, Índice de 
Aproveitamento Máximo e Taxa de Ocupação Máxima 
para a Zona Comercial – ZC são respectivamente: 
a) 02, 1,0 e 50%. 
b) 03, 1,5 e 30%. 
c) 04, 1,0 e 50%. 
d) 04, 1,5 e 30%. 

 

22. A IN-05 traz em seu Anexo C – Sistemas Vitais, 
Indispensáveis e Adequáveis por Ocupação a descrição 
dos diversos tipos de Ocupação/Uso. Em relação ao 
Grupo A, Ocupação /Uso Residencial, divisões A-1, A-2 
e A-3 são considerados VITAIS os seguintes sistemas: 

a) SPE, DAI e TE. 
b) SPE, IE e DAI. 
c) SPE, SAL e DAI. 
d) SPE, IE e SAL. 
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23. O Art. 28. do Estatuto das Cidades preconiza que os 
planos diretores poderão fixar áreas nas quais o direito 
de construir poderá ser exercido acima do coeficiente 
de aproveitamento básico adotado, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Os 
parágrafos abaixo apresentam algumas considerações: 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de 
aproveitamento é a relação entre a área edificável e a 
área do terreno. 

§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de 
aproveitamento básico único para toda a zona urbana 
ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona 
urbana. 

§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a 
serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, 
considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura 
existente e o aumento de densidade esperado em cada 
área. 
Este direito de construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico previsto nos planos diretores 
denomina-se: 
a) Direito de Superfície. 
b) Transferência do Direito de Construir. 
c) Direito de Preempção. 
d) Outorga Onerosa. 

 
24. A NBR-9050 – Norma de Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 
estabelece que nas rampas devem ser previstas áreas 
para descanso nos patamares, a cada 50m de 
percurso, quando estas tiverem inclinação situada 
entre: 

a) 6,75% e 8,33%. 
b) 6,25% e 8,25%. 
c) 6,25% e 8,33%. 
d) 7,25% e 8,33%. 

 
25. Analise as assertivas abaixo em relação aos 

procedimentos de trâmite e regularização de projetos e 
obras e assinale V, se verdadeiras, e F se falsas. 

(  ) O Alvará de Licença para Construção, ou 
simplesmente Alvará de Construção, é o diploma 
legal que atesta que a execução da obra está 
autorizada. 

(  ) Deverá haver responsável técnico pela elaboração 
dos projetos assim como pela execução da obra. 

(  ) A emissão do “Habite-se” é o primeiro passo no 
processo de regulamentação de um projeto de 
construção junto a uma Prefeitura Municipal. 

(  ) Não é obrigatória a matrícula da obra junto a Receita 
Federal. 

Assinale a sequência correta: 
a) V, V, F, F. 
b) V, F, F, F. 
c) V, V, V, F. 
d) V, V, V, V. 

 
26. Um dos documentos que permite o gerenciamento de 

execução de uma obra em termos de avanço de etapas 
cronologicamente e dos desembolsos de recursos para 
a sua efetivação é denominado: 

a) Memorial Descritivo. 
b) Cronograma Físico – Financeiro. 
c) Caderno de Encargos. 
d) Orçamento de Preços. 

 
27. O processo projetual consiste na conjunção e 

compatibilização de inúmeras informações, dados e 
componentes psicológicos, técnicos, construtivos e 
legais. Nesse sentido as legislações de urbanas de que 
dispõem os municípios é o Plano Diretor e nestes 

encontram-se os denominados Índices Urbanísticos. 
Assinale com V, se verdadeiro, e F, se falso, o que se 
constitui em índices urbanísticos: 

(  ) G – Gabarito 
(  ) T.O. – Taxa de Ocupação 
(  ) I.A. – Índice de Aproveitamento  
(  ) T.P. – Taxa de Permeabilidade 
Assinale a sequência correta: 
a) V, V, V, V. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, F, F. 
d) V, F, F, F. 

 
28. A Lei nº 8.666/92 estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Nesse sentido assinales as assertivas 
apresentadas com V, para Verdadeiras, e com F, as 
Falsas, para as modalidades de licitações preconizadas 
pela norma: 

(  ) Carta Convite 
(  ) Orçamento 
(  ) Tomada de Preços 
(  ) Concorrência 
(  ) Concurso 
(  ) Pesquisa 
(  ) Leilão 
(  ) Pregão  
a) F, V, F, V, F, V, F, V. 
b) V, V, F, F, F, F, V, V. 
c) F, F, V, V, V, F, F, V. 
d) V, F, V, V, V, F, V, V. 

 
29. A Lei nº 4.847, que institui a Macrozona Turística com a 

finalidade de ordenamento do solo do município. Em 
seu Artigo 5º define a Zona Institucional e seus 
parâmetros de ocupação do solo para Zonas 
Institucionais – ZI. Em relação aos usos residenciais 
nas Zonas Institucionais podemos afirmar que: 

a) É permitido o uso para fins de implantação de 
Condomínios Residenciais Multifamiliares. 

b) É proibido o uso para fins de implantação de 
Residências Unifamiliares. 

c) É permitido o uso para fins de implantação de 
Condomínios Residenciais Unifamiliares. 

d) É permitido o uso para fins de implantação de Sítios 
Recreativos. 

 
30. A Compatibilização de Projetos deve acontecer em 

cada uma das etapas do projeto: Estudos Preliminares, 
Anteprojetos, Projetos Legais e Projetos Executivos, 
indo de uma integração geral das soluções até as 
verificações de interferências geométricas das mesmas. 
Podemos afirmar então que a importância da 
compatibilização promove:  

I. Redução de Custos. 
II. Eliminação de Erros devido a Interferências entre 

Projetos. 
III. Minimização do Retrabalho. 
IV. Redução de Prazos de Execução. 
V. Redução de Desperdício de Materiais. 
Das assertivas acima, quais estão corretas? 
a) Estão corretas as assertivas I, II, III, IV e V. 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, III e V. 
c) Estão corretas apenas as assertivas II e IV. 
d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV. 

 
 


