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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ARQUITETO 

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-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

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

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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 Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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 saia 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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

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.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A certidão que atesta que o imóvel foi construído 

seguindo-se as exigências (legislação local) 

estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de 

projetos é o: 

 

A) Notifica-se. 

B) Habite-se 

C) Hospede-se. 

D) Mora-se.  

 

22) Podemos conceituar ―praça‖ como: 

 

A) Qualquer área verde que forma um espaço livre. 

B) Área destinada à conservação da natureza, podendo 

haver algum equipamento de recreação. 

C) Áreas ligadas à ornamentação, de reduzida 

importância em relação à interação com o meio e 

sem função recreacional. 

D) É um espaço livre público cuja principal função é o 

lazer. Pode não ser uma área verde, quando não tem 

vegetação. 

 

23) O mármore é um tipo de revestimento nobre que tem 

algumas restrições em relação aos lugares onde 

podem ser assentados. Assinale qual opção contém 

essa restrição? 

 

A) Túmulo. 

B) Pia de cozinha. 

C) Lavatório. 

D) Área externa. 

 

24) Em relação aos estudos de ar condicionado, no caso 

de prédios comerciais, por exemplo, podemos citar 

alguns tipos de sistemas. Das alternativas abaixo, 

qual NÃO é um tipo de ar condicionado:  

 

A) VRF. 

B) BTU. 

C) De janela. 

D) Split. 

 

25) Podemos afirmar que o revestimento que é resistente 

à intempéries e radiação solar, apresenta-se em 

vários tipos de acabamentos, como o escovado, 

polido, acetinado e outros, tem também 

possibilidades diversas de cores e gravações 

químicas (serigrafias). Este revestimento é: 

 

A) Vidro. 

B) Granito. 

C) Aço inox. 

D) Laminado de madeira. 

26) Abaixo há um sistema de aquecedor solar. 

 

 
 

Indique qual material de encanamento é utilizado para 

água quente. 

 

A) Cobre. 

B) Ferro. 

C) Alumínio. 

D) PVC. 

 

27) Segundo as boas práticas de construção civil, 

algumas patologias devem ser evitadas pelo correto 

uso de tais técnicas. Em relação às pinturas, 

podemos dizer que o descolamento e escamação da 

película de tinta ocorrem por que: 

 

A) Na repintura sobre tinta de má qualidade, a umidade 

da tinta nova pode infiltrar e provocar bolhas. 

B) Há má aderência entre camadas. 

C) A poeira não foi eliminada após se lixar a massa ou 

quando a tinta não foi devidamente diluída. 

D) Foi aplicada massa corrida aquosa em exteriores, 

sendo que o produto é indicado apenas para 

superfícies de interiores. 

 

28) Quando é feito um projeto de instalação de ar 

condicionado, é considerado um fator muito 

importante que é a dissipação de calor liberado por 

pessoas. Segundo a NBR 16401-1, em qual 

ambiente descrito abaixo terá mais calor liberado por 

pessoa, ou seja, qual necessita de uma central de ar 

mais potente.  

 

A) Trabalho pesado dentro de uma fábrica. 

B) Jogando no boliche. 

C) Dançando moderadamente em uma boate. 

D) Praticando esportes em uma academia. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 

CAIXA D’ÁGUA 

COLETORES 

SOLARES 

RESERVATÓRIO TÉRMICO 
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29) O símbolo elétrico é representado na figura abaixo é 

referente e qual tipo de eletroduto segundo a NBR 

5444: 

 

 
 

A) Eletroduto embutido no teto. 

B) Eletroduto de telefone embutido no piso. 

C) Eletroduto embutido no piso. 

D) Eletroduto de telefone embutido no teto. 

 

30) Qual material está representado abaixo segundo a 

NBR 6492? 

 

 
 

A) Mármore/granito em vista. 

B) Madeira em Corte. 

C) Madeira em Vista. 

D) Concreto em corte. 

 

31) Qual é a alternativa correta em relação as de um 

projeto segundo NBR 6492? 

 

A) Cotas devem ser indicadas em (m) para as 

dimensões iguais ou superiores 1m. 

B) Cotas devem ser indicadas em (cm) para dimensões 

iguais ou superiores a 1m. 

C) Cotas devem ser indicadas em (m) para dimensões 

inferiores a 100cm. 

D) Cotas devem ser indicadas em (cm) para dimensões 

superiores a 100cm. 

 

32) Como podemos editar um bloco 2D já feito no 

autocad? 

 

A) Utilizando o comando (EX) Extrude e em seguida 

editando. 

B) Utilizando o comando (X) Explode e em seguida 

editando. 

C) Utilizando o comando (S) Stretch e em seguida 

editando. 

D) Utilizando o comando (PE) PEdit e em seguida 

editando. 

 

33) De acordo com a Lei 12.378, de dezembro de 2010, 

uma das sanções disciplinares é a multa no valor de 

uma a: 

 

A) duas anuidades; 

B) cinco anuidades; 

C) dez anuidades; 

D) vinte anuidades. 

34) Com relação à mão francesa padronizada no caso de 

peças suspensas como armários e prateleiras. Qual 

é o valor de A e B para que a situação ocorra com 

sucesso: 

 

 
 

A) 2cm e 15cm. 

B) 10cm e 15cm. 

C) 15cm e 30cm. 

D) 40cm e 70cm.  

 

35) No anteprojeto de arquitetura ou projeto de pré-

execução, dentre os documentos técnicos a 

apresentar estão os desenhos. Qual alternativa 

abaixo não representa um desses desenhos? 

 

A) Planta de terraplenagem. 

B) Cortes de terraplenagem. 

C) Memorial descritivo. 

D) Planta geral da implantação. 

 

36) Segundo o Código de Ética e Disciplina para 

Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR, sabemos que os 

arquitetos têm algumas obrigações para com o 

contratante e nas regras a serem seguidas existe um 

tópico que fala sobre comissões e gratificações. 

Sobre isto é correto afirmar que: 

 

A) Os arquitetos e urbanistas poder-se-ão reunir em 

sociedade de prestação de serviços de arquitetura e 

urbanismo caso todos os membros tenham registro 

profissional no CAU como arquitetos. 

B) A sociedade que preste serviços de arquitetura e 

urbanismo dever-se-á cadastrar diretamente no 

CAU/BR. 

C) A sociedade pode atuar com prazo de até um ano 

sem o cadastro no órgão competente. 

D) É vedado o uso das expressões ―arquitetura‖ ou 

―urbanismo‖ ou designação similar na razão social ou 

no nome fantasia de sociedade que não possuir 

arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de 

gestão ou entre os empregados permanentes. 
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37) Assinale a alternativa incorreta quanto ao que 

compete ao Presidente do CAU/BR. 

 

A) Representar judicialmente e extrajudicialmente o 

CAU/BR. 

B) Presidir as reuniões do Conselho do CAU/BR, 

podendo exercer o voto de desempate. 

C) Cuidar das questões administrativas do CAU/BR, 

ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo 

Regimento Geral. 

D) Julgar, em grau de recurso, as questões decididas 

pelos CAUs. 

 

38) O mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAUs 

é de: 

 

A) um ano permitida apenas uma recondução. 

B) dois anos permitida apenas uma recondução. 

C) três anos permitida apenas uma recondução. 

D) quatro anos permitida apenas uma recondução. 

 

39) A primeira camada de argamassa lançada à paredes 

de alvenaria e pilares com intuito de prover aderência 

as próximas camadas corresponde: 

 

A) Massa única;  

B) Chapisco; 

C) Reboco; 

D) Emboço. 

 

40) Quando no AutoCad, é apertada a tecla de atalho 

F10, qual a função realizada? 

 

A) Abrir o menu de auxílio do programa; 

B) Ativa ou desativa o modo ortogonal; 

C) Ativa ou desativa a grade do modelo; 

D) Ativa ou desativa o rastreamento polar. 

 

41) O símbolo abaixo mostrado representa qual função 

no AutoCad? 
 

 
A) Deslocamento; 

B) Matriz; 

C) Escala; 

D) Esticar. 

 

42) De acordo com a NBR 6492 a implantação também 

pode ser chamada de: 

 

A) Planta de Edificação; 

B) Planta de Situação; 

C) Planta de Locação; 

D) Elevação. 

 

43) A discriminação técnica corresponde ao: 

 

A) Tipo de norma destinada a fixar as características, 

condições ou requisitos exigíveis para matérias-

primas, produtos semifabricados, elementos de 

construção, materiais ou produtos industriais semi-

acabados. 

B) Levantamento quantitativo de todo o material 

especificado no projeto, com as informações 

suficientes para a sua aquisição. 

C) Texto que evidencia o atendimento às condições 

estabelecidas no programa de necessidades. 

Apresenta o partido arquitetônico adotado que é 

definido no estudo preliminar. 

D) Documento escrito do projeto, que, de forma precisa, 

completa e ordenada, descreve os materiais de 

construção a serem utilizados, indica os locais onde 

estes materiais devem ser aplicados e determina as 

técnicas exigidas para o seu emprego. 

 

44) Realizado um contrato com uma usina de concreto 

de onde será recebido 53 m³ de concreto e pago R$ 

22.185,00, qual foi a porcentagem de desconto 

oferecida no contrato pela usina sendo que ela vende 

avulso 1 m³ de concreto a R$ 460,00? 

 

A) 8% 

B) 9% 

C) 10% 

D) 11% 

 

45) Com relação ao Auto de Infração segundo o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) O auto de infração é o ato administrativo processual 

lavrado por agente de fiscalização do CAU/UF que 

instaura o processo administrativo e expõe os fatos 

ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, 

indicando a legislação infringida. 

B) O auto de infração deverá conter, no mínimo, nome e 

endereço completos da pessoa física ou jurídica 

autuada, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ, 

conforme o caso. 

C) Depois de lavrado o auto de infração, a regularização 

da situação não exime a pessoa física ou jurídica das 

cominações legais. 

D) No auto de infração não há indicação de reincidência 

infracional. 
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46) O gráfico abaixo, que indica as tarefas de uma obra e 

seus respectivos tempos de duração nesse formato, 

corresponde a qual tipo de gráfico de 

acompanhamento e controle? 
 

 
 

A) Gráfico de Gantt. 

B) Gráfico Pert. 

C) Gráfico em barras. 

D) Gráfico de dispersão. 

 

47) De acordo com a cartilha de acessibilidade da ANTT 

(Agência Nacional de transportes terrestres): 

 

A) As plataformas de embarque devem possuir faixa de 

sinalização tátil de alerta na cor amarela com largura 

entre 0,25m e 0,50m, posicionada a uma distância de 

0,50 da borda da plataforma. 

B) Existem dois tipos de sinalização tátil de piso: a de 

alerta orienta a realização de um percurso; e a 

direcional sinaliza situações que envolvem risco de 

segurança. 

C) As dimensões dos pisos e espelhos das escadas 

devem ser constantes (iguais) em toda a escada. 

Espelhos menores que 17cm devem ser evitados. 

D) As portas, inclusive de sanitários e elevadores, 

devem possuir vão livre mínimo de 0,80m de largura 

por 2,00m de altura. 

 

48) De acordo com a Norma Regulamentadora 23 (NR 

23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS), existem 4 

classes de extintores de incêndio, que são: 
 

A) Classe B - são materiais de fácil combustão com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e 

profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, 

madeira, papel, fibras, etc. 

B) Classe D - elementos pirofóricos como magnésio, 

zircônio, titânio. 

C) Classe C – são considerados inflamáveis os produtos 

que queimem somente em sua superfície, não 

deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, 

tintas, gasolina, etc. 

D) Classe A - quando ocorrem em equipamentos 

elétricos energizados como motores, 

transformadores, quadros de distribuição, fios, etc. 

49) Sobre a refletância e sua influência no 

comportamento térmico, podemos afirmar que: 

 

A) Pinturas refletivas apresentam valores de refletância 

inferiores em relação às tintas convencionais. 

B) Pinturas convencionais escuras apresentam valores 

de refletância superiores em relação às tintas 

convencionais claras. 

C) Tintas refletivas têm potencial para redução da 

temperatura superficial de paredes e telhas. 

D) Paredes pintadas com tintas escuras não 

apresentam baixa refletância, o que significa uma 

maior temperatura nas paredes em relação às 

pintadas com tintas claras. 

 

50) Em relação à Instrução Técnica – 08 (IT-08) ―Saída 

de emergência em edificações‖, podemos afirmar 

que nas escadas enclausuradas protegidas (EP) 

devem: 

 

A) Ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 

horas de fogo, no mínimo. 

B) Ter as portas de acesso a esta caixa de escada do 

tipo Corta-fogo (PCF), com resistência de 90 minutos 

de fogo. 

C) Ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no 

último e da descarga, onde isto é facultativo), de 

janelas abrindo para o espaço livre exterior. 

D) Ser dotadas de janela que permita a ventilação em 

seu término superior, com área mínima de 0,80 m², 

devendo estar localizada na parede junto ao teto ou 

no máximo a 15 cm deste.  

 

51) As juntas construtivas podem ser classificadas em 

estruturais e não estruturais, as juntas estruturais 

visam sempre ―separar‖ ou ―afastar‖ elementos ou 

corpos estruturais e podem ter um dos seguintes 

objetivos: 

 

A) Dividir uma estrutura de alguma forma desequilibrada 

em partes equilibradas, aumentando assim, esforços 

na estrutura. 

B) Aumentar esforços em uma estrutura ou numa zona 

de uma estrutura. 

C)  Juntar várias estruturas em apenas um componente. 

D) Eliminar fragilidade numa zona de uma estrutura. 

 

52) No programa AutoCAD, o comando que permite o 

usuário fazer o preenchimento de um determinado 

objeto fechado é: 

 

A) Stretch. 

B) Hatch. 

C) Offset. 

D) Lengthen. 
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53) A Lei nº 6.766/1979 − que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano − define que não será 

permitido o parcelamento do solo: 

 

A) Em terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, mesmo que sejam 

previamente saneados. 

B) Em terrenos com declividade igual ou superior a 25% 

(vinte e cinco por cento), salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes. 

C) Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 

antes de tomadas as providências para assegurar o 

escoamento das águas. 

D) Em terrenos com declividade igual ou superior a 20% 

(vinte por cento), salvo se atendidas exigências 

específicas das autoridades competentes. 

 

54) Uma técnica construtiva que é muito usada nos 

Estados Unidos e que no Brasil tem crescido nos 

últimos anos é o light steel framing. Uma de suas 

características é: 

 

A) Grande utilização de água no processo construtivo. 

B) Fundação: distribuição com cargas pontuais. 

C) Prazo de execução de obra longo e impreciso. 

D) Canteiro de obra limpo e organizado. 

 

55) O controle físico-financeiro de uma obra é muito 

importante tanto para o gestor do empreendimento 

quanto para o contratante e o contratado 

(construtora), sobre o cronograma físico e financeiro 

da obra, pode-se afirmar: 

 

A) É dispensável obter informações diariamente dos 

responsáveis de cada área da obra na elaboração do 

cronograma físico-financeiro. 

B) O Cronograma físico-financeiro não expressa a 

programação das atividades que serão realizadas 

durante a construção. 

C) No cronograma físico-financeiro, as despesas com a 

execução dos serviços são detalhadas semanal ou 

mensalmente, dependendo do tipo de construção.  

D) O uso da informática para a elaboração do controle 

físico-financeiro atrapalha a planejar a compra de 

materiais de construção, consequentemente no 

andamento da obra. 

 

56) É comum usar em revestimentos de pisos uma rocha 

cristalina formada por quartzo, feldspato e mica. Essa 

rocha é: 

 

A) Mármore. 

B) Granito. 

C) Ardósia. 

D) Porcelanato. 

57) Segundo a NR17 (Ergonomia), as condições 
ambientais de trabalho devem estar adequadas às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e 
à natureza do trabalho a ser executado. Em relação 
às condições ambientais dessa NR: 

 

A) A iluminação geral deve ser uniformemente 
distribuída e difusa. 

B) As mesas deverão ter características dimensionais 
que possibilitem posicionamento e movimentação 
adequados dos segmentos corporais. 

C) Os assentos deverão ter altura ajustável à estatura 
do trabalhador e à natureza da função exercida. 

D) Umidade relativa do ar inferior a 40 (quarenta) por 
cento. 

 
58) De acordo com a figura ilustrada abaixo e 

considerando o nome de identificação das peças de 
um telhado, assinale a alternativa correta: 

 
A) Os números 1 e 6 referem-se, respectivamente, à 

ripa e caibro. 

B) O número 3 refere-se à Cumeeira. 

C) Os números 2 e 4 referem-se, respectivamente, à 
testeira e escora. 

D) O número 5 refere-se ao chapuz. 
 
59) Quanto às esquadrias, marque a alternativa 

INCORRETA: 
 
A) As esquadrias de alumínio podem ser fixadas na 

alvenaria por aparafusamento e colagem com 
silicone. 

B) São utilizadas na construção como elemento de 
fechamento de vãos. 

C) As esquadrias de alumínio tem durabilidade 
satisfatória quanto à ação de agentes agressivos 
naturais como maresia.  

D) A colagem do batente de madeira na alvenaria pode 
ser feita por espuma de polietileno. 

 
60) Complete a frase a seguir de acordo com a Lei 

12.378 de 2010. 
 

―Prescreve em ___________ a pretensão de punição 
das sanções disciplinares, a contar da data do fato.‖ 

 
A) um ano; 
B) dois anos; 
C) cinco anos; 
D) dez anos. 

 


