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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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

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

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

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. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. 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. 

11. 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11)  “Subproduto do chumbo, óxido salino de chumbo, de 

cor alaranjada. É usado como primeira demão na 

pintura de peças metálicas a fim de protegê-las. Evita 

a oxidação ou ferrugem”. 

 

O enunciado acima se refere (a)o: 

 

A) Zincado. 

B) Zoneamento. 

C) Zarcão. 

D) Zenital. 

 

12) Dentro do município de Picos todos são iguais em 

direitos e deveres, sem distinção de qualquer 

natureza, bem como terá o poder público a obrigação 

de promover a: 

 

I. Saúde. 

II. Educação.  

III. Alimentação. 

IV. Defesa do consumidor. 

V. Assistência ao idoso e à criança. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 5 

D) 3 

 

13) De acordo com a lei orgânica do município de Picos, 

a política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. A respeito 

disso, marque a opção verdadeira. 

 

A) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 

com prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária. 

B) O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal não 

é instrumento da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

C) A propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade, expressas no plano diretor. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

14) A escolha do processo a ser adotado para disposição 

do efluente da fossa séptica está relacionada a 

fatores como: 
 

I. A natureza e utilização do solo. 

II. Profundidade do lençol freático que deve ser atingido. 

III. Impermeabilidade do solo. 

IV. Localização da fonte de água de subsolo utilizada para 

consumo humano. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 1 

 

15) Em relação aos materiais de construção, assinale a 

opção ERRADA. 
 

A) Os materiais de construção podem ser simples ou 

compostos, obtidos diretamente da natureza ou 

resultado de trabalho industrial.  

B) O seu conhecimento é que permite a escolha dos 

mais adequados a cada situação.  

C) Do seu correto uso é que depende em grande parte a 

solidez, a durabilidade, o custo e a beleza 

(acabamento) das obras. 

D) A durabilidade dos materiais de construção implica, 

necessariamente, na estabilidade e resistência a 

agentes físicos, químicos e biológicos, oriundos de 

causas exclusivamente naturais, tais como luz, calor, 

umidade, insetos e etc. 

 

16) De acordo com a Lei Orgânica do município de 

Picos, a lei orçamentária anual compreenderá: 

 

I. Orçamento fiscal referente aos poderes do município, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração 

indireta estritamente. 

II. O orçamento de investimento das empresas com o 

município, que direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social. 

III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas 

as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta e indireta, bem como os fundos 

instituídos pelo poder público.  
 

É certo o que se afirma em: 
 

A) I, II e III 

B) III 

C) I 

D) II 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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17) É um elemento estrutural horizontal ou inclinado de 

madeira, ferro ou concreto armado responsável pela 

sustentação das lajes: 

 

A) Vigota. 

B) Viga. 

C) Vinil. 

D) Vidro lapidado. 

 

18) É definido com um material granular, sem forma e 

volume definidos, de atividade química praticamente 

nula (inerte) e propriedades adequadas para uso em 

obras de engenharia: 

 

A) Gesso. 

B) Aglomerado.  

C) Cimento. 

D) Cal. 

 

19) Uma tinta de boa qualidade NÃO deve: 

 

A) Cobrir completamente a superfície pintada, com o 

menor número de demãos. 

B) Apresentar estabilidade durante o armazenamento.  

C) Ter secagem tão rápida. 

D) Ser resistente à limpeza com agentes químicos de 

uso doméstico. 

 

20) Quanto à transparência, o vidro pode ser classificado 

em: 

 

I. Transparente. 

II. Translúcido. 

III. Opaco. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) II 

D) III 

 

21) Qual dos materiais abaixo pode ser usado em uma 

construção sustentável? 
 

A) Adobe 

B) Madeiras de reflorestamento 

C) Cimento 

D) Concreto 

 

22) Existem diversos tipos de pisos que são divididos 

entre "piso frio" e "piso quente"; um exemplo de piso 

quente seria: 
 

A) Fórmica 

B) Arenito 

C) Polímeros 

D) Tacos 

23) As premissas a serem observadas pelos agentes 

fiscais no desempenho da fiscalização são: 

 

I – Publicização; 

II – Parcialidade; 

III – Desempenho; 

IV – Imparcialidade; 

V – Motivação; 

VI – Otimização; 

VII – Atualização; 

VIII – Destituição. 
 

Qual alternativa apresenta apenas as corretas funções de 

um agente fiscal? 

 

A) I, II, IV, V e VII 

B) I, III, IV, VI e VII 

C) I, III, IV, V, VI e VIII 

D) I, II, III, V, VI, VII e VII 

 

24) Em uma escada fixa, as dimensões dos pisos e 

espelhos devem ser constantes, atendendo às 

seguintes condições para os pisos (p) e espelhos (e). 
 

Quais as medidas mínimas (m) e máximas (M) dos 

pisos e espelhos, respectivamente: 

 

A) p = (m) 18 cm - (M) 28 cm / e = (m) 16 cm - (M) 18 

cm 

B) p = (m) 16 cm - (M) 18 cm / e = (m) 28 cm - (M) 32 

cm 

C) p = (m) 28 cm - (M) 32 cm / e = (m) 16 cm - (M) 18 

cm 

D) p = (m) 18 cm - (M) 32 cm / e = (m) 22 cm - (M) 18 

cm 

 

25) O plano horizontal da planta corta as janelas com 
altura do peitoril até 1.50m, tendo como a primeira 
dimensão a largura da janela pela sua altura e peitoril 
correspondente. Para janelas nas quais não há corte 
no plano horizontal, a representação é feita com 
linhas: 

 
A) Invisíveis 
B) Grossas 
C) Finas 
D) Tracejadas 

 

26) “As circulações de um mesmo nível de utilização 
privada em uma unidade residência ou comercial, 
terão largura mínima de _________________ para 
uma extensão de ______________”.  
 
Qual alternativa completa correta e respectivamente 
as lacunas? 

 
A) 0,90 m (noventa centímetros) e 5 m (cinco metros) 
B) 5 m (cinco metros) e 0,90 m (noventa centímetros)  
C) 2 m (dois metros) e 5 m (cinco metros) 
D) 2 m (dois metros) e 0,90 m (noventa centímetros) 
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27) Em um anteprojeto de uma planta de situação, os 

cortes devem conter as caracterizações dos 

elementos de projeto: 

 

I - Cobertura/telhado e captação de águas pluviais; 

II - Circulações verticais e horizontais; 

III - Amarração dos eixos do projeto a um ponto de 

referência; 

IV - Indicação das cotas verticais; 

V - Forros e demais elementos significativos; 

VI – Acesso; 

VII - Áreas de instalações técnicas e de serviços; 

VIII - Fechamentos externos e internos. 

 

Qual das alternativas apresenta somente as informações 

corretas? 

 

A) I, II, V, VII e VIII 

B) II, III, IV, V e VI 

C) III, IV, V, VI e VII 

D) I, II, III, IV, VI e VIII 

 

28) No esquema abaixo é representada a simbologia 

habitual nos sistemas utilizados em instalações 

elétricas prediais para demonstrar a localização de 

condutores: 

 

             
 

Os símbolos representam, respectivamente, os 

condutores: 

 

A) Fase no eletroduto / Neutro no eletroduto / Retorno 

no eletroduto / Retorno no eletroduto 

B) Fase no eletroduto / Retorno no eletroduto / Retorno 

no eletroduto / Neutro no eletroduto 

C) Neutro no eletroduto / Fase no eletroduto / Retorno 

no eletroduto / Retorno no eletroduto 

D) Retorno no eletroduto / Retorno no eletroduto / Fase 

no eletroduto / Neutro no eletroduto 

 

29) Quanto ao sistema de instalações de esgotos, a 

definição "aparelho ligado à instalação predial e 

destinado ao uso de água para fins higiênicos ou a 

receber dejetos ou águas servidas" diz respeito à 

qual alternativa? 
 

A) Bacia sanitária 

B) Aparelho sanitário 

C) Caixa coletora 

D) Caixa de passagem 

 

30) São atribuições do Fiscal de Obras e Posturas: 
 

1. Realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das 

edificações novas ou reformadas. 

2. Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao 

cumprimento da legislação. 

3. Definir a numeração das edificações, a pedido do 

interessado. 

4. Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir 

multas aos infratores da legislação urbanística 

municipal. 
 

A soma dos números corretos é: 
 

A) 8 

B) 10 

C) 15 

D) 7 

 

31) O Fiscal de Obras e Posturas Municipal deverá ter 

conhecimento em: 
 

A) Contabilidade e Administração. 

B) Direito tributário e Administração. 

C) Técnicas em edificação e Contabilidade. 

D) Legislação e Técnicas em edificação. 

 

32) O município, nas suas relações jurídicas e nas suas 

atividades político-administrativas, rege-se por alguns 

princípios. É um princípio expresso na Lei Orgânica 

do município, em seu artigo 3°, exceto: 
 

A) Autotutela. 

B) Constitucionalidade das leis. 

C) Legalidade dos atos administrativos. 

D) Igualdade de todos perante a lei. 

 

33) É da competência do Município em comum com a 

União e o Estado, observada a lei complementar 

federal, o exercício da seguinte atribuição: 
 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) Elaborar o plano diretor do desenvolvimento 

integrado. 

C) Zelar pela guarda da constituição, das leis e das 

instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público. 

D) Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais 

veículos. 
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34) De acordo com “Manual de Orientações para 

Execução e Fiscalização de Obras Públicas” 

correlacione a coluna “A” com a coluna “B” e assinale 

a alternativa correta: 

 

COLUNA A 

1 – obra 

2 – obra publica 

3 – reforma 

4 – reparo 

 

COLUNA B 

I – alteração do espaço original ou anteriormente 

formulado por meio de substituição, acréscimo ou 

retirada de materiais ou elementos construtivos ou 

arquitetônicos, na intenção de reformular todo ou 

parte daquele espaço antes definido. 

II – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação de bem público. 

III – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 

IV – ato de substituir ou repetir a aplicação de materiais ou 

componentes construtivos da edificação pelo simples 

motivo de deterioração ou danificação daquele 

anteriormente aplicado. Não alterara e nem interfere 

no espaço originalmente proposto. 

 

A) 1III, 2II, 3IV 4I 

B) 1III, 2II, 3I, 4IV 

C) 1II, 2III, 3IV, 4I 

D) 1II, 2III, 3I, 4IV 

 

35) Qualquer obra em andamento, sejam elas 

construções, ampliações ou reformas, poderá ter 

embargo imediato, não cabendo notificação. Sobre o 

embargo imediato sem notificação, é correto afirmar, 

exceto: 

 

A) Iniciar ou executar sem o devido licenciamento, 

quando não estiverem sendo respeitados os 

alinhamentos e índices urbanísticos estabelecidos. 

B) Executar obra sem responsável técnico legalmente 

habilitado, quando indispensável. 

C) Construir, ampliar ou reformar em desacordo com os 

termos da lei e do projeto aprovado. 

D) Executar obras em loteamentos aprovados pelo 

município.  

36) “A planta baixa é uma vista ortográfica seccional do 

tipo de corte, feita em cada pavimento através de um 

plano projetante secante horizontal imaginário”.  

 

Assinale a alternativa que contém apenas elementos 

construtivos de uma planta baixa. 

 

A) Paredes e elementos estruturais, aparelhos elétricos 

de porte, pisos e seus componentes e elementos de 

importância não visíveis. 

B) Pisos e seus componentes, nome de compartimento, 

cotas, níveis. 

C) Dimensões das aberturas, cotas, níveis, posições 

dos planos de corte vertical. 

D) Áreas úteis de compartimentos, paredes e elementos 

estruturais, nome de compartimentos, pisos e seus 

componentes. 

 

37) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

sobre os fatores que influenciam na quantidade de 

cortes necessários na representação de um projeto 

arquitetônico. 

 

I. Forma de edificação. 

II. Diversidade e elementos internos que se 

desenvolvam em altura (escadas, poços de 

elevadores). 

III. Variação de nível.  

IV. Complexidade interna da edificação (paredes, 

estruturas, acabamentos). 

 

A) Apenas I e II estão incorretas. 

B) Apenas II e IV estão corretas. 

C) Apenas I, II e IV estão corretas. 

D) I, II, III, IV estão corretas. 

 

38) Assinale a alternativa incorreta sobre os principais 

elementos que deve conter em um desenho 

topográfico. 

 

A) Título do desenho, legenda, escala numérica ou 

gráfica. 

B) Linhas auxiliares ou construtivas, detalhes 

transitórios ou inexpressivos. 

C) Orientação (direção N-S), proprietários, divisas e 

confrontantes. 

D) Áreas totais e parciais, quadrícula de coordenada 

graduada, dimensões de linhas (divisas) de 

benfeitorias e construções, as estações se foram 

demarcadas de forma permanente. 
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39) Os materiais cerâmicos são fabricados a partir de matérias primas classificadas em naturais e sintéticas. Os naturais 
mais utilizados são argila, caulim, quartzo, feldspato e etc. O setor cerâmico é amplo e heterogêneo o que induz a 
dividi-lo em subsetores ou segmentos em função de diversos fatores, como matéria prima, propriedades e áreas de 
utilização”. Associe a classificação com seus respectivos conceitos. 

 
I - Cerâmica Avançada ou de alta tecnologia. 

II – Cerâmica Vermelha. 
III – Cerâmica Branca. 
IV – Cerâmica ou materiais de revestimentos. 
 
A - Compreende aqueles materiais com coloração avermelhada empregadas na construção civil e também argila 

expandida agregado leve, utensílios domésticos e adorno. 
B -  Este grupo é bastante diversificado, em geral, recobertos por uma camada vítrea transparente e que são agrupados 

pela cor branca da massa, necessária por razões estéticas ou técnicas, essa cerâmica é utilizada em louça de mesa, 
louça sanitários e etc. 

C - Compreende aqueles materiais usados na construção civil para revestimento de paredes, pisos e bancadas, como 
azulejos, placas ou ladrilhos para piso e pastilhas. 

D - Estes produtos podem apresentar os mais diferentes formatos, são fabricados pelo chamado segmento cerâmico de 
alta tecnologia ou cerâmica avançada, como implantes humanos, brinquedos, acendedores de fogões e etc. 

 
Assinale a alternativa que contem a sequência correta. 
 
A) I – B, II – D, III – C, IV – A. 
B) I – D, II – C, III – A, IV – B. 
C) I – D, II – A, III – B, IV – C. 
D) I – A, II – D, III – C, IV – B. 
 

40) Caracterizar no projeto as partes que serão conservadas, demolidas ou construídas são representações 

indispensáveis em uma reforma, diferenciando o que será demolido ou acrescentado. 

 
 

Tendo em vista a imagem acima, o retângulo assinalado como amarelo representa: 

 

A) Demolição 

B) Conservação 

C) Construção 

D) Reformação 

 


