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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) O projeto de arquitetura é desenvolvido em 

etapas e estas devem seguir uma sequência 
que é descrita na Norma Brasileira 
NBR13.532/1995 – Elaboração de Projetos de 
Edificações – Arquitetura. A partir do exposto, 
assinale a alternativa correta. 
a) Levantamento de dados, programa de 

necessidades, estudo de viabilidade, estudo 
preliminar, anteprojeto de arquitetura, projeto 
legal, projeto básico e projeto para execução  

b) Programa de necessidades, levantamento de 
dados, estudo de viabilidade, estudo preliminar, 
anteprojeto de arquitetura, projeto legal, projeto 
básico e projeto para execução  

c) Estudo de viabilidade, programa de 
necessidades, levantamento de dados, estudo 
preliminar, projeto básico, anteprojeto de 
arquitetura, projeto legal e projeto para 
execução  

d) Programa de necessidades, levantamento de 
dados, estudo de viabilidade, estudo preliminar, 
projeto básico, anteprojeto de arquitetura, 
projeto legal e projeto para execução  

 
22) De acordo com a Norma Brasileira 

NBR9050/2015 Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
os corrimãos devem ser instalados em ambos 
os lados de escadas e rampas, instalados em 
duas alturas: a 0,70m (metro) e 0,92 m (metro) 
do piso. Assinale a alternativa que apresenta 
qual o prolongamento mínimo do corrimão nas 
extremidades.  
a) 0,20 m (metro) 
b) 0,30cm(metro)  
c) 0,40cm(metro)  
d) 0,50cm(metro)  
 

23) Para garantir a acessibilidade de pessoa em 
cadeira de rodas a Norma Brasileira 
NBR9050/2015 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
recomenda, que as portas, quando abertas, 
tenham um vão livre mínimo de _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 80 cm (oitenta centímetros) 
b) 82 cm (oitenta e dois centímetros)  
c) 90 cm (noventa centímetros)  
d) 92 cm (noventa e dois centímetros) 
 

24) Toda edificação necessita de um sistema de 
fundação para transferir a sua carga para o 
solo e, estas podem ser divididas em dois 
tipos: as fundações rasas ou diretas e as 
fundações profundas. Assinale a alternativa 
incorreta a respeito dos tipos de fundação 
profunda. 
a) Tubulão  
b) Caixão  
c) Viga de fundação  
d) Estaca  

25) De acordo com a Norma Brasileira 
NBR6122/1996 - Projeto e execução de 
fundações a base de uma fundação deve ser 
assente a uma profundidade tal que garanta 
que o solo de apoio não seja influenciado pelos 
agentes atmosféricos e fluxos d’água. Nas 
divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a 
fundação for assente sobre rocha. Assinale a 
alternativa correta sobre a profundidade 
mínima prescrita pela norma. 
a) 1 m (um metro)  
b) 1,10 m (um metro e dez centímetro) 
c) 1,20 m (um metro e vinte centímetro) 
d) 1,50 m (um metro e cinquenta centímetro)  
 

26) De acordo com a NORMA BRASILEIRA 
NBR16280/2015: Reforma em edificações — 
Sistema de gestão de reformas os serviços de 
reforma devem atender a um plano formal de 
diretrizes, que contemple, os seguintes 
requisitos. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Preservação dos sistemas de segurança 

existentes na edificação.  
II. Apresentação de toda e qualquer modificação 

que altere ou comprometa a segurança da 
edificação ou do seu entorno e sistemas 
comuns da edificação à análise da 
incorporadora/ construtora e do projetista, 
acompanhada dos devidos documentos de 
responsabilidades técnicas dentro do prazo 
decadencial (legal). Após esse prazo, um 
responsável técnico designado pelo 
proprietário, ou possuidor ou responsável legal 
deve efetuar a análise, acompanhada das 
devidas Anotações ou Registros de 
Responsabilidade Técnica, observadas as 
competências profissionais regulamentares.  

III. Meios que protejam os usuários das 
edificações de eventuais danos ou prejuízos 
decorrentes da execução dos serviços de 
reforma e sua vizinhança. 

IV. Descrição dos processos de forma clara e 
objetiva, atendendo aos regulamentos 
exigíveis para a realização/execução das obras 
e quando aplicável, o registro e a aprovação 
nos órgãos competentes exigidos para o 
projeto e sua execução. 

V. Previsão de recursos para o planejamento da 
reforma pelo interessado em realizar a reforma: 
materiais, técnicos, financeiros e humanos, 
capazes de atender às interferências nos 
diferentes sistemas da edificação e prover 
informações e condições para prevenir ou 
mitigar os riscos. 

VI. Garantia de que a reforma não prejudica a 
continuidade dos diferentes tipos de 
manutenção das edificações, após a obra. 

 
 Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III, IV, V e VI estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas  
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27) “O processo de restauro é uma operação 
altamente especializada. O seu objetivo é 
preservar e revelar o valor estético e o valor 
histórico do monumento, e baseia-se no 
respeito pelo material original e por 
documentos autênticos. O restauro deve deter-
se no ponto onde começarem as conjecturas, e 
ainda mais no caso de qualquer obra extra que 
seja indispensável executar, esta deve ser 
distinguível da composição arquitetônica e 
deve arvorar uma marca da sua 
contemporaneidade. Em qualquer caso, o 
restauro deve ser precedido e acompanhado 
por um estudo arqueológico e histórico do 
monumento.” O texto foi extraído da Carta de 
Veneza de 1964 define o que é restauro. De 
acordo com a mesma carta, analise as 
afirmativas levando em consideração quais 
diretrizes são postuladas. 
I. Quando as técnicas tradicionais demonstrarem 

serem inadequadas, a consolidação de um 
monumento pode ser conseguida pelo 
emprego de qualquer técnica moderna para a 
conservação e construção, cuja eficácia tenha 
sido demonstrada por dados científicos e 
comprovada pela experiência. 

II. Devem ser respeitadas as contribuições válidas 
de todos os períodos feitas ao edifício ou 
monumento, uma vez que o objetivo do 
restauro não é a unidade de estilo. Quando um 
edifício inclui obras sobrepostas de diferentes 
períodos, a revelação do estado subjacente só 
pode ser justificada em circunstâncias 
excepcionais e quando o que for removido tiver 
pouco interesse e o material que for posto a 
descoberto for de grande valor histórico, 
arqueológico ou estético, e o seu estado de 
preservação suficientemente bom para 
justificar esta ação. A avaliação da importância 
dos elementos envolvidos e a decisão sobre o 
que pode ser destruído não pode ser apenas da 
competência do indivíduo responsável pela 
obra. 

III. As substituições de partes em falta devem-se 
integrar harmoniosamente no conjunto, mas, 
ao mesmo tempo, devem ser distinguíveis do 
original, para que o restauro não falsifique a 
evidência artística ou histórica. 

IV. Não podem ser autorizadas adições, exceto até 
ao ponto em que não desfigurem as partes 
interessantes do edifício, a sua envolvente 
tradicional, o equilíbrio da sua composição e a 
sua relação com as suas proximidades. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas  
d) Apenas a afirmativa II está correta 
 

28) Na arquitetura clássica são encontradas cinco 
ordens, três delas têm origem Grega e duas 
delas são romanas. Sobre as ordens romanas, 
assinale a alternativa correta. 
a) Toscana e Compósita 
b) Jônica e Toscana  
c) Dórica e Coríntia  
d) Compósita e Dórica 
 

29) A expressão máxima do desenvolvimento de 
cúpula durante o Império Romano é 
encontrada do Pantheon de Roma, construído 
entre 118 e 128 d.C. Sua cúpula de 43m 
(metros) de diâmetro está apoiada sobre um 
cilindro composto de quais materiais e 
componentes. Sobre o mencionado, assinale a 
alternativa correta. 
a) Núcleo de tijolos e mármore com 6 metros de 

espessura nas nervuras 
b) Núcleo concreto pozolânico revestido com 

tijolos e mármore com 6 metros de espessura 
nas nervuras 

c) Núcleo de argamassa de cal hidráulica 
revestida com tijolos e mármore com 6 metros 
de espessura nas nervuras 

d) Núcleo concreto pozolânico revestido com 
tijolos e granito com 6 metros de espessura nas 
nervuras 

 
30) Os romanos eram exímios construtores e em 

suas emblemáticas edificações, como 
exemplo, a Via Ápia, os banhos públicos, o 
Coliseu, o Pantheon, os aquedutos entre 
outros, era utilizado o cimento romano, que  
era composto de _____ , _____ e como aditivos 
eram utilizados leite, gordura animal e sangue 
incorporado a mistura.  

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) cal / pozolana 
b) cal / areia 
c) areia / argila  
d) pozolana / areia 
 

31) Normalmente o levantamento topográfico é 
divido em duas partes: o levantamento 
planimétrico, onde se procura determinar a 
posição planimétrica dos pontos (coordenadas 
X e Y) e o levantamento altimétrico, onde o 
objetivo é determinar a cota ou altitude de um 
ponto (coordenada Z). Assinale a alternativa 
correta sobre como é chamado o levantamento 
que considera as coordenadas X, Y e Z. 
a) Levantamento perimétrico  
b) Levantamento topográfico  
c) Levantamento topográfico planialtimétrico 
d) Levantamento topográfico planimétrico 
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32) No sistema construtivo em alvenaria estrutural 
as paredes são portantes, ou seja, suportam o 
peso da estrutura ao mesmo tempo que fazem 
a vedação da edificação, utilizando blocos 
cerâmicos ou de concreto, específicos para 
este fim. O projeto deve ser detalhado e 
compatibilizado com as instalações elétricas e 
hidráulicas. Sobre as principais vantagens 
deste Sistema construtivo em alvenaria 
estrutural, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Rapidez e facilidade de construção 
 
b) Redução de mão de obra e maior qualidade de 

execução 
 
c) Maior economia de materiais e racionalização 

de instalações  
 
d) Grandes vãos livres  
 

33) No “software” AutoCad, assinale a alternativa que 
apresenta qual a função do comando “array”. 
 
a) Criar múltiplas cópias de objeto em um padrão 
 
b) Arrastar um objeto para um local definido 
 
c) Criar “hach” em uma poligonal  
 
d) Não existe esse comando no AutoCad  
 

34) No “software” AutoCad, assinale a alternativa que 
apresenta qual a função do comando “join”. 
 
a) Juntar objetos a um bloco 
 
b) Unir diversos blocos 
 
c) Unir polilinhas e linhas  
 
d) Não existe esse comando no AutoCad  
 

35) No software AutoCad, assinale a alternativa que 
apresenta qual a função do comando “divide”. 
 
a) Dividir um bloco 
 
b) Dividir um objeto em intervalos iguais 
 
c) Cria uma “hach” divisório em um objeto  
 
d) Não existe esse comando no AutoCad   
 

36) Segundo Gordon Cullen paisagem urbana é a arte 
de organizar visual e sensorialmente um conjunto 
de edifícios, ruas e espaços constituem o 
ambiente urbano. Assinale a alternativa que 
apresenta os três aspectos estruturantes no 
conceito de paisagem de Cullen.  
 
a) Pessoas, edifícios e ruas 
 
b) Desníveis, cheios e vazios 
 
c) Ótica, local e conteúdo  
 
d) Texturas, ponto focal e monumentalidade 

37) A calçada pode ser dividida em três faixas de uso: 
as faixas de serviço, onde são instalados canteiros, 
árvores, postes, iluminação, sinalização e 
mobiliários; as faixas livres destinadas 
exclusivamente à circulação de pedestres e a faixa 
de acesso destinadas a passagem da área pública 
para o lote, viável apenas em calçadas com largura 
superior a 2,00m (metros). Assinale a alternativa 
que apresenta a largura mínima recomendada pela 
Norma Brasileira NBR9050/2015: Acessibilidade a 
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 
Urbanos para as duas primeiras faixas.  
a) Faixa de serviço 0,80 m (metro) e faixa livre de 

1,50m 
b) Faixa de serviço 0,90 m (metro) e faixa livre de 

1,20m 
c) Faixa de serviço 0,80 m (metro) e faixa livre de 

1,20m 
d) Faixa de serviço 0,70 m (metro) e faixa livre de 

1,20m 
 

38) De acordo com Kevin Lynch, “[...] as imagens 
do meio ambiente são o resultado de um 
processo bilateral entre o observador e o meio. 
O meio ambiente sugere distinções e relações, 
e o observador - com grande adaptação e à luz 
dos seus objetivos próprios – seleciona, 
organiza e dota de sentido aquilo que vê.” Em 
sua metodologia de leitura ambiental – 
perspectiva e cognitiva, Lynch se baseia em 
cinco categorias. Sobre elas, assinale a 
alternativa correta. 
a) As vias, os limites, os bairros, os cruzamentos 

e os pontos marcantes 
b) As ruas, as calçadas, os edifícios, as praças e 

as indústrias 
c) Os cruzamentos, os espaços cheios e vazios, 

os desníveis e os maciços  
d) As cores, as texturas, os gabaritos os aromas e 

os pontos focais   
 
39) Assinale a alternativa que apresenta qual 

sistema construtivo ainda é pouco utilizado 
pela indústria da construção civil brasileira.  
a) Alvenaria convencional 
b) Alvenaria estrutural 
c) Concreto armado  
d) Wood frame   
 

40) O Steel Frame é um sistema construtivo 
industrializado e racionalizado. Sua estrutura é 
formada por perfis de aço galvanizado e seu 
fechamento é feito por meio de placas 
cimentícias, de madeira ou drywall. Assinale a 
alternativa que apresenta as principais 
desvantagens deste sistema construtivo. 
a) Limite de pavimentos e dificuldade para 

encontrar mão de obra qualificada 
b) Tempo de projeto e obra 
c) Desempenho térmico e acústico  
d) Adequação dos sistemas de instalações 

elétricas e hidráulicas  
 

https://www.escolaengenharia.com.br/alvenaria-estrutural/
https://www.escolaengenharia.com.br/steel-frame/
https://www.escolaengenharia.com.br/drywall/
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