
 

 

CONCURSO PÚBLICO IFTO – 2017 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Técnico-Administrativo em Educação do Instituto Federal 

do Tocantins – IFTO 

 

CADERNO DE 

PROVA CARGO 

16 ARQUITETO E URBANISTA 

 

INSTRUÇÕES 

 
Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos 

Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins – IFTO, Edital nº 13/2017, e contém 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos 

Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e 

solicite uma nova prova se faltar alguma questão. 

 

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso 

impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é nominal e não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do 

candidato, sendo de inteira responsabilidade do candidato.  

 

1. O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova escrita para o Cartão-Resposta 

utilizando caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma 

alternativa anula a questão.  

2.  

3. Assine o Cartão-Resposta no local indicado e preencha todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, 

não ultrapassando seus limites e evitando borrões. 

 

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do 

início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer 

outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. Será motivo de eliminação do candidato o 

funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.  
1.   

Será eliminado do concurso o candidato que:  

A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;  

B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;  

C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;  

D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;  

E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 

coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.  

  

A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita 

decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O 

candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da 

aplicação desta.  

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar 

da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto I 

 

O gigolô das palavras 

 

Quatro ou cinco grupos diferentes de alunos do 

Farroupilha estiveram lá em casa numa missão, 

designada por seu professor de Português: saber se 

eu considerava o estudo da Gramática 

indispensável para aprender e usar a nossa ou 

qualquer outra língua. Cada grupo portava seu 

gravador cassete, certamente o instrumento vital da 

pedagogia moderna, e andava arrecadando 

opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor lia 

esta coluna, se descabelava diariamente com as 

suas afrontas às leis da língua, e aproveitava aquela 

oportunidade para me desmascarar. Já estava até 

preparando, às pressas, minha defesa (“Culpa da 

revisão! Culpa a revisão!”). Mas os alunos 

desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles 

mesmos tinham escolhido os nomes a serem 

entrevistados. Vocês têm certeza que não pegaram 

o Veríssimo errado? Não. Então, vamos em frente. 

Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é 

um meio de comunicação e que deve ser julgada 

exclusivamente como tal. Respeitadas algumas 

regras básicas da Gramática, para evitar os 

vexames mais gritantes, as outras são 

indispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, 

não de princípios. Escrever bem é escrever claro, 

não necessariamente certo. Certo? O importante é 

comunicar. (E quando possível, surpreender, 

iluminar, divertir, comover... Mas aí entramos na 

área do talento, que também não tem nada a ver 

com Gramática). A Gramática é o esqueleto da 

língua. Só predomina nas línguas mortas, e aí é de 

interesse restrito a necrólogos e professores de 

Latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela 

sombria gravidade que a gente nota nas fotografias 

em grupo dos membros da Academia Brasileira de 

Letras é de reprovação pelo Português ainda estar 

vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o 

Português morra para poderem carregar o caixão e 

escrever sua autópsia definitiva. É o esqueleto que 

nos traz de pé, certo, mas ele não informa nada, 

como a Gramática é a estrutura da língua, mas 

sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias 

conversam entre si em Gramática pura. 

Claro que não disse tudo isso para meus 

entrevistadores. E adverti que minha implicância 

com a Gramática na certa se devia à minha pouca 

intimidade com ela. Sempre fui péssimo em 

português. Mas – isto eu disse – vejam vocês, a 

intimidade com a Gramática é tão dispensável que 

eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total 

inocência na matéria. Sou um gigolô das palavras. 

Vivo às suas custas. E tenho com elas a exemplar 

conduta de um cáften profissional. Abuso delas. Só 

uso as que eu conheço, as desconhecidas são 

perigosas e potencialmente traiçoeiras. Exijo 

submissão. Não raro, peço delas flexões 

inomináveis para satisfazer um gosto passageiro. 

Maltrato-as, sem dúvida. E jamais me deixo 

dominar por elas. Não me meto na sua vida 

particular. Não me interessa seu passado, suas 

origens, sua família nem o que os outros já fizeram 

com elas. Se bem que não tenha também o mínimo 

de escrúpulo em roubá-las de outro, quando acho 

que vou ganhar com isto. As palavras, afinal, vivem 

na boca do povo. São faladíssimas. Algumas são de 

baixíssimo calão. Não merecem um mínimo de 

respeito. 

Um escritor que passasse a respeitar a intimidade 

gramatical das suas palavras seria tão ineficiente 

quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu 

plantel. Acabaria tratando-as com a deferência de 

um namorado ou com a tediosa formalidade de um 

marido. A palavra seria sua patroa! Com que 

cuidados, com que temores e obséquios ele 

consentiria em sair com elas em público, alvo da 

impiedosa atenção de lexicógrafos, etimologistas e 

colegas? Acabaria impotente, incapaz de uma 

conjunção. A Gramática precisa apanhar todos os 

dias para saber quem é que manda. 

  

VERÍSSIMO, Luís Fernando. O gigolô das 

palavras. In: LUFT, Celso Pedro. Língua e 

Liberdade. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995. p. 14-15. 

 

Questão 01 

 

No fragmento “Suspeitei de saída que o tal 

professor lia esta coluna, se descabelava 

diariamente com as suas afrontas às leis da língua, 

e aproveitava aquela oportunidade para me 

desmascarar”, a que leis o autor se refere? 
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A) Ao conjunto de regras da Gramática natural que 

os falantes internalizam ouvindo e falando.  

B) Somente às normas ortográficas da língua 

portuguesa.  

C) Ao acordo ortográfico estabelecido pelos países 

que falam o português. 

D) Às normativas estabelecidas pela ABNT para se 

escrever textos formais. 

E) Ao conjunto de regras da Gramática normativa 

que estabelece a norma culta da língua 

portuguesa. 

 

Questão 02 

 

Pela análise do trecho “O importante é comunicar. 

(E quando possível surpreender, iluminar, divertir, 

comover... Mas aí entramos na área do talento, que 

também não tem nada a ver com Gramática)”, 

pode-se inferir que: 

 

I. saber as regras da Gramática normativa é 

imprescindível para uma comunicação 

eficiente.  

II. o autor está se referindo também à literatura – 

poesia, ficção, teatro e romance etc. 

III. ser um bom escritor está mais relacionado com 

talento e criatividade do que com regras da 

Gramática normativa. 

IV. para se comunicar bem, deve-se saber apenas a 

norma culta da língua.  

V. para se comunicar efetivamente não basta 

memorizar regras da Gramática normativa. 

 

A) As alternativas II, III, V estão corretas. 

B) As alternativas I, II, IV estão corretas. 

C) As alternativas I, II, III estão corretas. 

D) As alternativas II, IV, V estão corretas. 

E) Todas as alternativas. 

 

Questão 03 

 

A partir da leitura do Texto I, pode-se chegar à 

seguinte conclusão: 

 

A) que o estudo da gramática normativa é 

imprescindível para se aprender e usar uma 

língua.  

B) que a boa comunicação verbal só é possível a 

partir da memorização de regras da gramática 

escolar. 

C) que o estudo da gramática normativa é 

supérfluo para se aprender e usar a nossa língua 

ou qualquer outra. 

D) que quem não é alfabetizado não se comunica, 

uma vez que não aprendeu as regras da 

gramática escolar. 

E) que para ser um escritor talentoso é preciso 

dominar todas as regras da Gramática 

normativa. 

 

Questão 04 

 

Marque a alternativa correta com relação às regras 

de acentuação das palavras: 

 

I. área, princípios, múmia, inocência, matéria 

são acentuadas porque são paroxítonas 

terminadas em ditongo crescente. 

II. saída, escrúpulo, mínimo, português são 

acentuadas porque são proparoxítonas. 

III. pé, gigolô, público, indispensável recebem 

acento por serem oxítonas.  

IV. português, até, roubá-las, gigolô recebem 

acento porque são oxítonas terminadas em A, E 

e O.   

V. saída é acentuada, pois o I é a única vogal na 

sílaba formando um hiato. 

 

A) está correta apenas a alternativa I. 

B) estão corretas apenas as alternativas I, IV e V. 

C) estão corretas apenas as alternativas II e III. 

D) estão corretas apenas as alternativas I e V. 

E) está correta apenas a alternativa V. 

 

Questão 05 

 

Em relação aos significados produzidos pela 

sentença “Acabaria impotente, incapaz de uma 

conjunção”, há um exemplo de:  

 

A) paronímia 

B) antonímia  

C) redundância  

D) metaplasmos 

E) ambiguidade 

 

Rascunho 
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Questão 06 

 

Na língua portuguesa, têm-se dois processos 

básicos de formação de palavras, a derivação e a 

composição.  Relacione as colunas quanto aos tipos 

de derivação. Em seguida, marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

(1) prefixal 

(2) sufixal 

(3) parassintética  

(4) regressiva  

(5) prefixal e sufixal  

 

(   ) inominável, indispensável, infelizmente 

(   ) desfazer, incapaz, extraordinário  

(   ) necessariamente,  papelada, amanhecer 

(   ) desalmado, entardecer, esquentar 

(   ) estranja, moto, comuna 

 

A) 2, 3, 4, 5, 1 

B) 5, 1, 2, 3, 4 

C) 5, 1, 4, 3, 2 

D) 5, 2, 3, 1, 4 

E) 2, 1, 3, 4, 5  

 

Questão 07 

 

Um texto não é uma sequência de frases isoladas, 

mas uma unidade linguística (KOCH, 2005). Para 

que uma sequência de frases se torne um texto, 

alguns elementos ou fatores são imprescindíveis, 

tais como a coerência e a coesão. Sobre isso, 

marque a alternativa correta.  

 

I. Coeso é o texto em que as partes estão 

interligadas pelo emprego de conectivos 

linguísticos adequados. 

II. Coerência está diretamente ligada à 

possiblidade de estabelecer um sentido para o 

texto. 

III. Um texto sem coesão é um texto incoerente, 

pois a coesão é condição única para se 

estabelecer a coerência.  

IV. Coesão indica a relação, a ligação ou conexão 

entre as palavras, frases ou partes do texto. 

V. O nosso conhecimento de mundo desempenha 

papel decisivo no estabelecimento da coesão.  

 

A) Estão corretas as alternativas I, II e IV.  

B) Apenas a alternativa I está correta. 

C) Estão corretas as alternativas II, IV e V.  

D) Estão corretas as alternativas I, III e V.  

E) Todas estão corretas. 

 

Texto II 

 

Apesar de todas as suas virtudes, a democracia 

não cria recursos 

 

O homem aprende com sua própria experiência e, 

se for sensato, com a experiência dos outros 

recolhida pela história. A democracia é a melhor 

forma de administração das sociedades e de 

resolução de seus conflitos, exatamente porque 

proporciona a oportunidade de ela errar e se 

corrigir por tentativa e erro. 

Na democracia, o poder incumbente é substituído, 

em prazo fixo, por outro escolhido livremente pelo 

sufrágio universal estritamente controlado para 

impedir que o poder econômico elimine a "paridade 

de poder" entre o trabalho e o capital. É essa 

experiência, frequentemente custosa, que pode ser 

amenizada pela observação das experiências de 

outros países. 

O pressuposto daquela "paridade" é que 

normalmente as sociedades tendem a perseguir um 

sistema no qual se quer conviver com três objetivos 

fundamentais: 1) a plena liberdade individual; 2) 

uma relativa igualdade de oportunidades que 

controla inclusive a transmissão exagerada de 

riqueza intergeracional; 3) um eficiente sistema 

produtivo. 

As sociedades hoje desenvolvidas realizaram em 

certo grau esses três objetivos. A "malaise" que 

agora as acomete é uma abusiva acumulação de 

riqueza. Cada vez que ela ocorreu na história, 

terminou ou em uma revolução pacífica sob o 

controle de uma liderança segura (Solon, em 

Atenas, 594º B.C.) ou em guerras civis fratricidas 

que destroem tudo para tudo recomeçar igual… 

Apesar de todas as suas virtudes, a democracia não 

cria recursos! Nem a democracia nem qualquer 

outro regime! Todos os sistemas são sujeitos a 

restrições físicas incontornáveis e que vão sendo 

expandidas à medida que se realiza o 
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desenvolvimento econômico, isto é, o aumento da 

produtividade do trabalho. 

O PIB numa economia fechada só pode ter dois 

usos: o consumo, que se dissipa na subsistência 

material e no investimento no capital humano 

(saúde, educação), e o aumento do estoque de 

capital físico, que promove o desenvolvimento. Se 

não houver uma harmonização cuidadosa entre os 

dois, o desenvolvimento murcha e, logo depois, 

murcha o consumo. 

Pode parecer incrível, mas tais verdades aritméticas 

elementares foram sistematicamente ignoradas por 

alguns dos mais aplaudidos expositores na 

Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 

Previdência do Senado! O "enrolation" que 

manifestaram com a maior indignação supõe 

recursos infinitos, independentemente da 

produtividade do trabalho! Mas é pior. É apenas 

uma manifestação do lamentável nível a que 

chegamos com a análise ideológica de nossos 

problemas econômicos e sociais que insiste em 

rejeitar as evidências empíricas… 

 
(NETTO, Antonio Delfim. Apesar de todas as suas virtudes, a 

democracia não cria recursos. Folha de S. Paulo. São Paulo, 

31 de maio de 2017. Disponível em: 

<www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 6 jun 2017.) 

 

Questão 08 

 

Assinale a alternativa que está de acordo com as 

ideias do Texto II. 

 

A) A democracia não se tem revelado como o 

melhor regime de governo, pois não tem 

capacidade de criar recursos que garantam o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

B) A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 

Previdência do Senado, para defender seu ponto 

de vista ante a proposta de reforma da 

previdência, tem lançado mão de argumentos 

pragmáticos em detrimento de posições 

ideológicas. 

C) A acumulação de riquezas que podem ser 

transferidas a sucessivas gerações é um dos 

méritos do sistema democrático. 

D) A experiência democrática vivenciada por 

países desenvolvidos não pode ser tomada 

como exemplo para a defesa da democracia em 

nosso país, tendo em vista a disparidade entre a 

realidade brasileira e a realidade de países 

desenvolvidos. 

E) A julgar pela história, o contexto atualmente 

vivenciado pelas sociedades desenvolvidas tem-

se revelado propenso a uma revolução pacífica 

ou a guerras civis fratricidas.  

 

Questão 09 

 

Assinale a alternativa correta quanto à reescrita 

dos seguintes excertos do Texto II. 

 

A) Manter-se-ia a correção e o sentido original do 

texto, caso a frase “As sociedades hoje 

desenvolvidas realizaram em certo grau esses 

três objetivos.” fosse reescrita da seguinte 

forma: “As sociedades hoje, desenvolvidas, 

realizaram em certo grau, esses três objetivos”. 

B) Manter-se-ia a correção e o sentido original do 

texto, caso a frase “Todos os sistemas são 

sujeitos a restrições físicas incontornáveis e que 

vão sendo expandidas à medida que se realiza o 

desenvolvimento econômico, isto é, o aumento 

da produtividade do trabalho.” fosse reescrita 

da seguinte forma: “Todos sistemas são sujeitos 

à restrições físicas incontornáveis e que vão 

sendo expandidas à medida em que se realiza o 

desenvolvimento econômico, ou seja, o 

aumento da produtividade do trabalho”. 

C) Manter-se-ia a correção e o sentido original do 

texto, caso o excerto “O pressuposto daquela 

„paridade‟ é que normalmente as sociedades 

tendem a perseguir um sistema no qual se quer 

conviver com três objetivos fundamentais” 

fosse reescrito da seguinte forma: “O 

pressuposto daquela „paridade‟ é que 

normalmente as sociedades tendem à perseguir 

um sistema onde se quer conviver com três 

objetivos fundamentais”. 

D) Manter-se-ia a correção e o sentido original do 

texto, caso a frase “As sociedades hoje 

desenvolvidas realizaram em certo grau esses 

três objetivos.” fosse reescrita da seguinte 

forma: “As sociedades que hoje são 

desenvolvidas realizaram, em certo grau, esses 

três objetivos”. 

E) Manter-se-ia a variação formal da modalidade 

escrita e o sentido original do texto, caso a frase 

“A democracia é a melhor forma de 
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administração das sociedades e de resolução de 

seus conflitos, exatamente porque proporciona 

a oportunidade de ela errar e se corrigir por 

tentativa e erro.” fosse reescrita da seguinte 

forma: “A democracia é a melhor forma de 

administração das sociedades e de resolução de 

seus conflitos, posto que proporciona a 

oportunidade dela errar e se corrigir pela 

tentativa e pelo erro”. 

 

Questão 10 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ARAGUAIA 

CAMPUS JALAPÃO 

 

Memorando n.º 22/2017 – JAL/IFA/2017 

 

Mateiros, 5 de junho de 2017. 

 

Ao Senhor Diretor-geral do Campus Paraíso do 

Araguaia, do Instituto Federal do Araguaia – IFA 

 

Assunto: Consulta sobre nome de docentes de 

Química e Filosofia 

 

1.          Solicitamos que nos informe os nomes dos 

docentes do Campus Paraíso do Araguaia, do IFA, 

que possuem habilitação em Química e Filosofia, 

para que possamos emitir convite para elaboração 

de questões destinadas ao próximo vestibular do 

Campus Jalapão, do IFA. 

2.        Tal solicitação se justifica pelo fato de não 

termos encontrado, no site desse campus, a relação 

de professores por área de formação ou atuação 

nos cursos de nível médio. 

               Atenciosamente, 

 

   Antônio Cândido Schwartz 

    Diretor-geral do Campus Jalapão 

 

A partir da comunicação hipotética apresentada, 

Memorando n.º 22/2017 – JAL/IFA/2017, julgue as 

afirmativas a seguir: 

 

I. O redator acertou ao identificar o destinatário 

pelo cargo que ocupa, e não pelo nome, já que 

se trata de um memorando. 

II. Por questão de polidez, o redator do 

memorando em questão deveria ter registrado o 

primeiro parágrafo da seguinte forma: “Vimos, 

pelo presente, solicitar, por gentileza, que 

Vossa Excelência nos informe os nomes dos 

docentes do Campus Paraíso do Araguaia que 

possuem habilitação em Química e Filosofia, 

para que possamos emitir convite para 

elaboração de questões destinadas ao próximo 

vestibular do Campus Jalapão, do IFA”. 

III. Para demonstrar seu reconhecimento quanto à 

informação a ser-lhe prestada, o redator, no 

memorando em questão, deveria ter arrematado 

o texto com a seguinte redação: “Em 

agradecimento, externamos votos de estima e 

apreço”. 

IV. O emprego do fecho “Atenciosamente” indica 

que o destinatário do memorando em questão 

ocupa cargo de hierarquia equivalente ou 

superior à do cargo ocupado pelo signatário. 

V. No segundo parágrafo do memorando, em vez 

de utilizar o pronome “desse”, o redator deveria 

ter empregado o pronome “deste”, já que tal 

pronome remete ao Campus Paraíso do 

Araguaia, onde se encontra o destinatário da 

comunicação. 

 

Considerando as afirmativas I, II, III, IV e V desta 

questão, e com base nos atributos da redação 

oficial, assinale a alternativa correta. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

E) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

 

Rascunho 
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FUNDAMENTOS DE LEGISLAÇÃO E 

EDUCAÇÃO 

 

Questão 11 

 

Considerando as normas contidas na Lei nº 

8.112/1990, em especial quanto à remoção e 

redistribuição, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Remoção é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede. 

B) Redistribuição é o deslocamento de cargo de 

provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito 

do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou 

entidade do mesmo Poder, com prévia 

apreciação do órgão central do SIPEC. 

C) Não será concedida ajuda de custo na remoção 

que tenha ocorrido de ofício, no interesse da 

Administração. 

D) A remoção pode ocorrer de ofício, no interesse 

da Administração; ou a pedido, a critério da 

Administração; ou a pedido para outra 

localidade, independentemente do interesse da 

Administração. 

E) A redistribuição ocorrerá ex officio para 

ajustamento de lotação e da força de trabalho às 

necessidades dos serviços, inclusive nos casos 

de reorganização, extinção ou criação de órgão 

ou entidade. 

 

Questão 12 

 

Considerando as normas contidas na Lei nº 

8.112/1990, em especial quanto ao regime 

disciplinar e às responsabilidades do servidor, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) As sanções civis e penais não poderão cumular-

se, pois representaria um bis in idem. 

B) A responsabilidade administrativa do servidor 

não será afastada no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua 

autoria. 

C) A responsabilidade civil do servidor apenas 

decorre de atos dolosos que resultem em 

prejuízo ao erário. 

D) A obrigação do servidor de reparar o dano 

estende-se aos seus sucessores e contra eles será 

executada, independentemente do valor da 

herança recebida. 

E) A responsabilidade civil-administrativa do 

servidor resulta de ato omissivo ou comissivo 

praticado no desempenho do cargo ou função. 

 

Questão 13 

 

Sobre a acumulação remunerada de cargos 

públicos, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) É vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários e desde que sejam 

dois cargos de professor; ou de um cargo de 

professor com outro técnico ou científico; ou de 

dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

B) Detectada a qualquer tempo a acumulação 

ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, 

a autoridade administrativa competente 

notificará o servidor, por intermédio de sua 

chefia imediata, para apresentar opção no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da 

data da ciência e, na hipótese de omissão, 

adotará procedimento sumário para a sua 

apuração e regularização imediata. 

C) A proibição de acumular cargos públicos 

remunerados não se estende às autarquias, 

fundações e empresas públicas. 

D) Assegurado o devido processo legal, a pena de 

demissão será aplicada no caso de acumulação 

ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 

E) A proibição de acumular cargos públicos 

remunerados estende-se às sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público. 

 

Rascunho 
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Questão 14 

 

Considerando as normas constitucionais sobre a 

educação, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) As instituições de pesquisa científica e 

tecnológica gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

B) É vedado às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica admitir professores, técnicos e 

cientistas estrangeiros. 

C) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo do cidadão. 

D) O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 

Poder Público, ou de sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade 

competente. 

E) A gestão democrática do ensino público é um 

dos princípios do sistema educacional 

brasileiro. 

 

Questão 15 

 

Considerando as normas do Decreto nº 1.171/1994 

é vedado ao servidor público, exceto. 

 

A) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar 

o exercício regular de direito por qualquer 

pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 

B) Alterar ou deturpar o teor de documentos que 

deva encaminhar para providências. 

C) Retirar da repartição pública, sem estar 

legalmente autorizado, qualquer documento, 

livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

D) Ser acionista em sociedade anônima. 

E) Desviar servidor público para atendimento a 

interesse particular. 

 

Questão 16 

 

Considerando as normas contidas na Lei nº 

11.892/2008, em especial quanto à estrutura 

organizacional dos Institutos Federais, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Os Institutos Federais terão como órgão 

executivo a reitoria, composta por 1 (um) 

Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. 

B) Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os 

docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal 

Ativo Permanente ou de cargo efetivo com 

nível superior da Carreira dos técnico-

administrativos do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 

ambos de qualquer dos campi que integram o 

Instituto Federal, desde que possuam o mínimo 

de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em 

instituição federal de educação profissional e 

tecnológica. 

C) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os 

servidores ocupantes de cargo efetivo da 

carreira docente ou de cargo efetivo com nível 

superior da carreira dos técnico-administrativos 

do plano de carreira dos cargos técnico-

administrativos em educação, desde que 

possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo 

exercício em instituição federal de educação 

profissional e tecnológica. 

D) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 

República, para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida uma recondução, após processo de 

consulta à comunidade escolar do respectivo 

Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 

(um terço) para a manifestação do corpo 

docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação 

dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 

(um terço) para a manifestação do corpo 

discente. 

E) Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do 

Instituto Federal, nos termos da legislação 

aplicável à nomeação de cargos de direção. 

 

Rascunho 
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Questão 17 

 

De acordo com a Lei nº. 11.091/2005, após o 

ingresso no serviço público, uma das formas de 

desenvolvimento na carreira dos servidores técnico-

administrativos em educação é a Progressão por 

Capacitação Profissional. A respeito deste assunto, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Para que ocorra a progressão por capacitação 

profissional é necessária a obtenção, pelo 

servidor, de certificação em programa de 

capacitação, respeitado o interstício mínimo de 

24 (vinte e quatro) meses. 

B) É permitido o somatório de cargas horárias de 

cursos realizados pelo servidor durante a 

permanência nos níveis de capacitação 

anteriores ao pretendido, desde que esses cursos 

tenham carga horária mínima de 30 (trinta) 

horas. 

C) Aos servidores titulares de cargos de Nível de 

Classificação E, a conclusão, com 

aproveitamento, na condição de aluno regular, 

de disciplinas isoladas, que tenham relação 

direta com as atividades inerentes ao cargo do 

servidor, em cursos de Mestrado e Doutorado 

reconhecidos pelo Ministério da Educação - 

MEC, desde que devidamente comprovada, 

poderá ser considerada como certificação em 

Programa de Capacitação para fins de 

Progressão por Capacitação Profissional.  

D) A Progressão por Capacitação Profissional 

consiste na mudança de padrão de vencimento, 

decorrente da obtenção pelo servidor de 

certificação em programa de capacitação, 

compatível com o cargo ocupado, o ambiente 

organizacional e a carga horária mínima 

exigida. 

E) O servidor que fizer jus à Progressão por 

Capacitação Profissional será posicionado no 

padrão de vencimento e no nível de 

classificação subsequente, mantendo-se o nível 

de capacitação. 

 

Questão 18 

 

Tíbia, servidora pública federal, ocupante de cargo 

técnico administrativo em educação no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins, ingressou no serviço público possuindo 

diploma de conclusão de ensino médio, requisito 

mínimo de titulação exigido para o cargo. Após três 

meses de efetivo exercício, concluiu graduação em 

curso superior oferecido por instituição de ensino 

regularmente reconhecida pelo Ministério da 

Educação. Para obter acréscimo remuneratório em 

virtude da obtenção de diploma de curso de 

educação formal superior ao exigido para o cargo 

de que é titular, Tíbia deverá requerer perante a 

Administração: 

 

A) Incentivo à qualificação. 

B) Progressão por capacitação profissional. 

C) Promoção. 

D) Progressão por mérito profissional. 

E) Aceleração. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

Questão 19 

 
Utilizando-se do navegador Firefox, versão 52, 

responda. 

 

Qual das alternativas abaixo apresenta a tecla de 

atalho que permite ao usuário pesquisar o histórico 

dos sítios acessados recentemente? 

 

A) Ctrl + J. 

B) Ctrl + D. 

C) Ctrl + P. 

D) Ctrl + H. 

E) Ctrl + T. 

 

Questão 20 

 

Utilizando-se do navegador Firefox, versão 52, 

responda. 

 

Pedro, ao acessar um sítio na internet, percebeu que 

as palavras com acentuação apresentavam 

caracteres estranhos, dificultando o entendimento. 

Em qual das alternativas abaixo está a opção que 

permite ao usuário alterar a codificação de texto? 

 

A) Favoritos, Codificação de Texto. 

B) Exibir, Codificação de Texto. 

C) Ferramentas, Codificação de Texto. 

D) Editar, Codificação de Texto. 

E) Histórico, Codificação de Texto. 
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Questão 21 

 

Qual das assertivas abaixo apresenta, 

corretamente, um nome válido para um arquivo no 

MS-Windows 7? 

 

A) concurso|2017.odt 

B) concurso*2017.odt 

C) concurso\2017.odt 

D) concurso^2017.odt 

E) concurso/2017.odt 

 

Questão 22 

 

Sobre dispositivos de entrada e de saída, escolha a 

alternativa que apresente um dispositívo de entrada 

e um de saída, nesta ordem. 

 

A) Teclado e microfone. 

B) Mouse e teclado. 

C) Caixa de som e mouse. 

D) Webcam e teclado. 

E) Microfone e caixa de som. 

 

Questão 23 

 

João criou a seguinte planilha no programa 

LibreOffice Calc, versão 5.2. 

 

 
 

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula 

C1 e digitou a seguinte fórmula:  

 

=SOMA(A3:B5) 

 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 

apresenta corretamente o valor exibido na célula 

C1. 

 

A) 36 

B) 24 

C) 12 

D) 10 

E) 23 

Questão 24 

 

Antônio utiliza o programa LibreOffice Calc, 

versão 5.2, para elaboração de planilhas. Ele deseja 

fixar a primeira coluna de sua planilha. Dentre as 

alternativas abaixo, escolha a que apresenta 

corretamente a opção a ser escolhida por Antônio. 

 

A) Editar, Fixar células, Fixar primeira coluna. 

B) Dados, Fixar células, Fixar primeira coluna. 

C) Janela, Fixar células, Fixar primeira coluna. 

D) Exibir, Fixar células, Fixar primeira coluna. 

E) Planilha, Fixar células, Fixar primeira coluna. 

 

Questão 25 

 

João criou a seguinte planilha no programa 

LibreOffice Calc, versão 5.2. 

 

 
 

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula 

C1 e digitou a seguinte fórmula:  

 
=SE(MÁXIMO(A1:A5)>MÁXIMO(A1:B5);SOMA(

A1:B5);SOMA(A1:B3)) 

 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 

apresenta corretamente valor exibido na célula C1. 

 

A) 12 

B) 10 

C) 24 

D) 23 

E) 36 

 

Rascunho 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 

 

O desenho urbano da cidade tradicional através do 

parcelamento e a divisão cadastral separa o solo 

privado do solo público, composto pela 

superposição de três conjuntos: as vias, os lotes e as 

edificações. Na urbanística moderna, houve a 

supressão de um dos termos dessa relação e o 

tecido urbano restringe-se a uma confrontação entre 

o sistema viário e as edificações, dada a ausência 

de propriedade do solo e, consequentemente, de 

parcelamento fundiário e de alinhamentos que 

estabeleçam o limite do domínio público. É o 

edifício sozinho que se relaciona com a via, 

devendo ser proibido o alinhamento das habitações 

ao longo das vias de comunicação. 

Marque a alternativa correta, que apresenta o 

nome de uma cidade tradicional e uma cidade 

moderna, respectivamente, com as características 

morfológicas acima mencionadas.  

  

A) Natividade e Brasília.  

B) Olinda e Palmas. 

C) Brasília e Chandigarh. 

D) Ouro Preto e Goiânia. 

E) Arraias e Belo Horizonte. 

 

Questão 27 

 

Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico. A alternativa correta é: 

 

A) Lei n.°10.257, de 10 de julho de 2001. 

B) Lei n.°9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

C) Lei n.º 6.766 de 19 de dezembro de 1979. 

D) Lei n.º 11.445, de 5 janeiro de 2007. 

E) Lei n.°12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

Questão 28 

 

A lei federal 12.651, de 25 de maio de 2012, 

conhecida como novo Código Florestal, considera 

Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 

ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso 

d‟água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular. 

Marque a única alternativa correta a seguir que 

está de acordo a Lei.  

 

A) De 150 (cento e cinquenta) metros, para os 

cursos d‟água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura. 

B) De 30 (trinta) metros para os cursos d‟água de 

menos de 15 (quinze) metros de largura. 

C) De 200 (duzentos) metros, para os cursos 

d‟água que tenham de 200 (duzentos) a 500 

(quinhentos) metros de largura. 

D) De 500 (quinhentos) metros, para os cursos 

d‟água que tenham largura superior a 700 

(setecentos) metros. 

E) De 50 (cinquenta) metros, para os cursos 

d‟água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura.  

 

Questão 29 

 

Considerando a importância da árvore e do espaço 

verde, desde a alameda à praça e ao parque como 

elementos de composição da cidade, marque a 

alternativa correta que representa o período 

quando tudo está ligado ao olhar, a ilusão espacial, 

cromatismo das sombras e da luz e, especialmente, 

quando começou a ser estruturada a arte da 

jardinaria como um campo específico da 

arquitetura da paisagem e de organização territorial.  

 

A) Renascimento. 

B) Idade Média. 

C) Período clássico barroco. 

D) Na Roma antiga. 

E) Idade moderna. 

 

Rascunho 
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Questão 30 

 

A identificação do espaço urbano pressupõe 

conhecer quais as partes da forma e o modo como 

se estruturam nas diferentes escalas. A estrutura 

urbana é constituída pela superposição ou 

imbricação dessas várias partes. Assinale a 

alternativa correta, em que se encontram 

relacionados apenas elementos morfológicos do 

espaço urbano. 

 

A) A rua, o lote, a árvore, os edifícios e o 

monumento. 

B) O zoneamento, o quarteirão, a implantação e a 

árvore. 

C) O traçado, o zoneamento, o mobiliário urbano e 

a vegetação. 

D) A praça, a implantação, o lote, o monumento e 

o zoneamento. 

E) O quarteirão, setorização de equipamentos, 

distribuição dos espaços e o mobiliário urbano. 

 

Questão 31 

 

A urbanística moderna preocupar-se-á 

exageradamente com a distribuição dos usos do 

solo. O funcionamento da cidade constituirá um 

vetor fundamental de planejamento. Como caso 

extremo, os postulados da Carta de Atenas 

propõem o zoneamento das principais funções na 

cidade.  

Com base nas afirmativas acima, marque a 

alternativa correta. 

 

A) Indústria, serviço, habitação e circulação. 

B) Habitação, trabalho, lazer e circulação. 

C) Comércio, habitação, lazer e indústria. 

D) Trabalho, habitação, comércio e serviço. 

E) Habitação, equipamentos da comunidade, lazer 

e circulação. 

 

Questão 32 

 

A densidade urbana é um indicador fundamental 

para auxiliar no planejamento urbano e regional e 

gestão das cidades. Usualmente, há duas maneiras 

mais empregadas para indicar especificidades 

ocupacionais de um local qualquer em relaçao à 

densidade. 

Com base nas afirmativas acima, marque a 

alternativa correta. 

 

A) Habitantes por quilômetro quadrado (hab/Km²) 

e habitações por quilômetro quadrado 

(habitação/Km²). 

B) Habitantes por metro quadrado (hab/m²) e 

habitações por metro quadrado (habitação/m²). 

C) Habitantes por hectare (hab/ha) e habitações 

por quilometro quadrado (habitação/Km²). 

D) Habitantes por quilometro quadrado (hab/km²) 

e habitações por hectare (habitação/ha). 

E) Habitantes por hectare (hab/ha) e habitações 

por hectare (habitação/ha). 

 

Questão 33 

 

Articulando-se como forma de garantir a 

acessibilidade à todas as partes das cidades e 

direcionando suas formas para atribuir-lhes uma 

determinada característica física que denote o 

conceito projetual, o sistema viário conforma a 

morfologia urbana das cidades e lhes caracteriza os 

aspectos plásticos. Com base na afirmativa anterior, 

marque a alternativa correta que corresponde ao 

movimento ou período que fez uso excessivo da 

hierarquização viária como ferramenta de 

urbanismo. 

 

A) Da urbanística formal. 

B) Do urbanismo da Renascença. 

C) Do novo urbanismo. 

D) Da urbanística moderna. 

E) Da Idade Média. 

 

Questão 34 

 

As chamadas cartas patrimoniais são documentos 

cujo caráter é indicativo ou, no máximo, 

prescritivo. Constituem base deontológica para as 

várias profissões envolvidas na preservação, mas 

não são receituário de simples aplicação. 

A Carta de Veneza, fruto do II Congresso 

Internacional de Arquitetos e de Técnicos de 

Monumentos Históricos realizado em Veneza, em 

1964, permanece como documento-base do 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(Icomos), criado em 1965 e acolhido pela Unesco 

como órgão consultor e de colaboração. 
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A seguir, são reproduzidos excertos desse 

documento. Escolha a alternativa correta que 

corresponde à sequência de lacunas em branco. 

 

Os elementos destinados a substituir as partes 

faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao 

conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes 

originais a fim de que a ________ não falsifique o 

documento de arte e de história. 

 

Todo trabalho de ________ deverá, no entanto, ser 

excluído à partida; somente a anastilose 

(recomposição das partes existentes mas 

desmembradas) poderá ser encarada. Os elementos 

de integração serão sempre reconhecíveis e 

representarão o mínimo necessário para assegurar a 

conservação do monumento e restabelecer a 

continuidade de suas formas. 

 

A ________ de um monumento implica a 

preservação de um esquema em sua escala. 

Enquanto subsistir, o esquema tradicional será 

conservado, e toda construção nova, toda 

destruição e toda modificação que poderiam alterar 

as relações de volumes e de cores serão proibidas. 

 

Os trabalhos de ________ devem ser executados 

em conformidade com padrões científicos e com a 

“Recomendação Definidora dos Princípios 

Internacionais a serem aplicados em Matéria de 

Escavações Arqueológicas”, adotadas pela 

UNESCO em 1956. 

 

A ________ é uma operação de caráter 

excepcional. Tem por objetivo conservar e revelar 

os valores estéticos e históricos do monumento e 

fundamenta-se no respeito ao material original e 

aos documentos autênticos. Termina onde começa a 

hipótese. 

 

A) reconstrução, conservação, escavação, 

restauração, restauração. 

B) restauração, reconstrução, conservação, 

escavação, restauração. 

C) conservação, escavação, restauração, 

restauração, reconstrução. 

D) escavação, restauração, restauração, 

reconstrução, conservação. 

E) restauração, restauração, reconstrução, 

conservação, escavação. 

 

Questão 35 

 

O conforto térmico, uma das premissas a favor da 

qualidade ambiental das edificações, pode ser 

obtido por meio do bom emprego de brise-soleils, 

que são elementos recorrentes na arquitetura 

moderna brasileira, capazes de controlar a entrada 

de irradiação solar nas edificações, variando 

conforme orientação das fachadas.  

 

Na maior parte do território brasileiro, qual é a 

melhor indicação para o posicionamento das aletas 

desses elementos para as fachadas, 

respectivamente, leste, norte e oeste? Escolha a 

sequência correta. 

 

A) Horizontais, verticais, utilização dispensável. 

B) Verticais, utilização dispensável, verticais. 

C) Verticais, horizontais, verticais. 

D) Horizontais, verticais, horizontais. 

E) Utilização dispensável, horizontais, utilização 

dispensável. 

 

Questão 36 

 

De acordo com a NBR-6492 (norma brasileira 

referente à Representação de Projetos de 

Arquitetura), escolha a alternativa correta 

vinculada a esta definição: “Texto que evidencia o 

atendimento às condições estabelecidas no 

programa de necessidades. Apresenta o partido 

arquitetônico adotado que é definido no estudo 

preliminar”. 

 

A) Memorial justificativo. 

B) Discriminação técnica. 

C) Memorial descritivo. 

D) Especificação. 

E) Lista de materiais. 

 

Rascunho 
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Questão 37 

 

Segundo a NBR-9050 (norma brasileira referente à 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos), qual dentre as afirmações 

sobre rampas a seguir está incorreta? 

 

A) Entre os segmentos de rampa devem ser 

previstos patamares intermediários com 

dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. 

B) Os patamares situados em mudanças de direção 

devem ter dimensões iguais à largura da rampa. 

C) Os patamares no início e no término das rampas 

devem ter dimensão longitudinal mínima de 

1,50 m.  

D) Toda rampa deve possuir corrimão de duas 

alturas em cada lado. 

E) Para rampas em curva, a inclinação máxima 

admissível é de 8,33% (1:12) e o raio mínimo 

de 3,00 m, medido no perímetro interno à 

curva. 

 

Questão 38 

 

Tendo em vista algumas teorias que abordam as 

estruturas e a ordenação do espaço edificado na 

paisagem urbana, apresentam-se sinteticamente três 

importantes posturas metodológicas de análise 

urbana desenvolvidas por autores consagrados, e 

aplicadas ao longo da segunda metade do século 

XX, constituindo referências importantes para a 

cultura e a prática contemporânea do urbanismo: 

 

I. Construção teórica que se concentra em abordar 

as relações entre o público e o privado como 

instância privilegiada para apreender – e, desse 

modo, aprender a projetar – o espaço 

arquitetural/urbano. 

II. Proposição de visão serial como uma 

metodologia de análise da paisagem. Ilustra a 

maneira complexa e fragmentada pela qual os 

espaços arquitetônicos e urbanos se revelam ao 

nosso olhar. Baseia-se em uma análise intuitiva e 

artística da paisagem urbana, apresentando três 

maneiras (categorias) pelas quais o meio ambiente 

pode gerar respostas emocionais: ótica, lugar e 

conteúdo. 

III. Contribuição teórica que se concentra no 

lançamento de fundamentos para uma leitura do 

ambiente baseada na percepção do usuário, 

definindo categorias de análise da forma visual da 

cidade. Método de leitura ambiental – perceptiva e 

cognitiva – baseado em cinco categorias: vias, nós, 

limites, bairros e marcos.  

 

Escolha a alternativa que relaciona, em sequência 

correta, os nomes dos personagens responsáveis 

por tais proposições teóricas. 

 

A) Aldo Rossi, Jane Jacobs, Kevin Lynch. 

B) Jane Jacobs, Herman Hertzberger, Gordon 

Cullen. 

C) Kevin Lynch, Aldo Rossi, Gordon Cullen. 

D) Herman Hertzberger, Gordon Cullen, Kevin 

Lynch. 

E) Aldo Rossi, Herman Hertzberger, Jane Jacobs. 

 

Questão 39 

 

Trata-se de um tipo de alicerce raso que abrange 

toda a área da construção, transmitindo as cargas 

oriundas dos pilares e paredes da superestrutura 

descarregando-as sobre uma grande área do solo. 

Normalmente, executa-se em concreto armado 

simples, mas também pode ser de concreto 

protendido quando a obra exigir reforços. 

 

Escolha a alternativa correta que corresponde ao 

enunciado. 

 

A) Sapata corrida. 

B) Viga de fundação. 

C) Baldrame. 

D) Mestra. 

E) Radier. 

 

Rascunho 
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Questão 40 

 

Considerando-se a NBR-6492 (norma brasileira 

referente à Representação de Projetos de 

Arquitetura), são reproduzidos, a seguir, excertos 

desse documento. Escolha a alternativa correta que 

corresponde à definição de Programa de 

Necessidades. 

 

A) Documento preliminar do projeto que contém 

todos os pormenores necessários, em escala 

adequada para um perfeito entendimento das 

necessidades do programa para possibilitar sua 

correta execução. 

B) Documento preliminar do projeto, que 

caracteriza o empreendimento ou o projeto 

objeto de estudo, que contém o levantamento 

das informações necessárias, incluindo a 

relação dos setores que o compõem, suas 

ligações, necessidades de área, características 

gerais e requisitos especiais, posturas 

municipais, códigos e normas pertinentes. 

C) Documento preliminar do projeto que, de forma 

precisa, completa e ordenada, descreve os 

compartimentos e suas áreas, 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. 

D) Documento preliminar concernente ao estudo 

da viabilidade de um programa e do partido 

arquitetônico a ser adotado para sua apreciação 

e aprovação pelo cliente. Pode servir à consulta 

prévia para aprovação em órgãos 

governamentais. 

E) Documento preliminar simultâneo à definição 

do partido arquitetônico e dos elementos 

construtivos. Responsável por direcionar os 

projetos complementares (estrutura, instalações, 

etc.), deve receber aprovação final do cliente e 

dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a 

contratação da obra. 

 

Questão 41 

 

Em 1985, o arquiteto norte-americano Ron Mace 

cunhou a expressão Universal Design (Desenho 

Universal), influenciando a criação de ambientes 

que pudessem ser utilizados por todos, em sua 

máxima extensão possível. Juntamente com 

deficientes físicos e profissionais do campo do 

design, Mace relacionou preocupações com a oferta 

de ambientes que pudessem ser utilizados por um 

maior número de pessoas, favorecendo, desse 

modo, a biodiversidade humana e proporcionando 

uma melhor ergonomia para todos. 

Hoje em dia, o conceito de Desenho Universal é 

ponto recorrente na legislação, bem como em 

muitas normas técnicas. 

Na década de 1990, na Universidade da Carolina do 

Norte (EUA), esse conceito estabeleceu-se através 

de sete princípios listados a seguir, dos quais dois 

apresentam incorreções. 

 

I. Uso equitativo. 

II. Uso flexível. 

III. Uso simples e intuitivo. 

IV. Informação de fácil percepção. 

V. Intolerância ao erro (segurança). 

VI. Esforço físico mínimo. 

VII. Dimensionamento de espaços para acesso e 

uso não abrangente. 

 

Escolha a alternativa que apresenta os dois 

princípios incorretos. 

 

A) V e VI. 

B) IV e VII. 

C) V e VII. 

D) III e VI. 

E) III e IV. 

 

Questão 42 

 

Qual dos comandos a seguir não faz parte do 

Programa AUTOCAD (desenvolvido pela empresa 

Autodesk)? 

 

A) Explode. 

B) Osnap. 

C) Purge. 

D) Push/pull. 

E) Array. 

 

Rascunho 
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Questão 43 

 

A ventilação é uma das variáveis que mais influem 

na sensação de conforto térmico do homem. Assim, 

os princípios básicos que governam o fluxo de ar 

são a inércia, as fricções por movimento e a 

diferença de pressão por deslocamento (Romero, 

2001). Com base nas afirmativas acima, poderá 

haver:  

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Fluxos de ar devido aos gradientes de pressão 

(ventilação devida à força térmica ou efeito 

chaminé). 

B) Uma amenização da velocidade em regiões com 

vegetação densa. 

C) Um efeito redemoinho quando o fluxo de ar se 

junta em edifícios com superfícies reduzidas. 

D) Ventilação cruzada nos edifícios a sotavento do 

que em edifícios a barlavento. 

E) Uma melhor ventilação em regiões com menor 

porosidade do que as com mais porosidade.      

 

Questão 44 

 

Segundo Romero (2001), a ventilação urbana 

apresenta destacada possibilidade de alteração 

durante o processo de ocupação do solo. Conhecer 

a tendência de comportamento do movimento do ar 

em uma determinada zona, segundo a época do 

ano, permitirá modificá-lo para seu aproveitamento, 

controlando sua intensidade e fluxo. Esse processo 

só se torna possível através do (a): 

 

Com base nas afirmativas acima, marque a 

alternativa correta. 

 

A) Fluxo ao longo das superfícies das edificações.  

B) Interferência da porosidade do sítio. 

C) Intensidade e direção dos ventos. 

D) Da alteração de características físicas do sítio, e 

de desenho urbano adequado.  

E) Proximidade das zonas de costa.       

 

Questão 45 

 

Identificar o caráter de uma região torna-se 

imprescindível para alcançar a sustentabilidade do 

espaço construído, pois, além da conservação da 

natureza, temos também que adotar práticas locais, 

tradicionais e endógenas, ou melhor, recuperar o 

espírito do lugar, o genius loci. Partindo dessa 

premissa, os espaços urbanos devem ser tratados 

como uma unidade e uma relação com o ambiente 

na qual constituem as bases para o projeto. Neste 

caso, leva-se em consideração: 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Orientação, terreno, sensação do indivíduo, a 

paisagem e a segurança do lugar. 

B) Elementos ambientais, climáticos, históricos, 

culturais e tecnológicos. 

C) Técnicas passivas de conforto térmico, 

evapotranspiração, umidade relativa e razão de 

umidade.  

D) Zona de conforto, ventilação cruzada, 

velocidade dos ventos, massa do edifício e 

inércia. 

E) Diferença de pressão, superfícies envidraçadas 

em direção ao sol, coberturas de concreto, 

parede opaca e refrigeração radiante. 

 

Questão 46 

 

A LEI Nº 10.257 de 10 de julho de 2001 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. Assim, 

Art. 4
o
 para os fins desta Lei, serão utilizados, entre 

outros instrumentos: 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) O parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura urbana. 

B) Planos nacionais, regionais e estaduais de 

ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social. 

C) Garantia do direito a cidade. 

D) Ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

da cidade. 

E) Ao saneamento ambiental e à infraestrutura 

urbana. 

 

Rascunho 
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Questão 47 

 

 A obrigatoriedade do Plano Diretor sensibilizou 

setores da sociedade ligados às questões urbanas. 

Desde então, o plano diretor passou a ser um 

processo de criação e desenvolvimento de 

programas que procuram melhorar ou revitalizar 

aspectos dentro da área urbana no contexto de uma 

busca de melhor qualidade de vida possível. 

Partindo desta premissa, o Plano Diretor é 

obrigatório para: 

 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Região e seu entorno. 

B) Cidades com geração de tráfego e demanda por 

transporte. 

C)  Programa básico de ocupação da área. 

D) Estudo prévio de impacto de vizinhança. 

E) Cidades com mais de vinte mil habitantes. 

 

Questão 48 

 

O concreto é considerado na construção um 

componente importante para que a edificação atinja 

o objetivo almejado pelo profissional da arquitetura 

em conformidade com as normas técnicas, tanto no 

aspecto estético, como no funcional. Na sua 

utilização, o profissional deverá ter conhecimentos 

básicos para o bom emprego deste material. Neste 

contexto, marque a alternativa correta no que se 

refere a algumas propriedades que os concretos 

possuem. 

 

A) A impermeabilidade é um requisito que todo 

concreto deve possuir, independentemente do 

fim a que ele se destina. 

B) O concreto se contrai nos primeiros cinco dias 

da pega e, passados esses dias, começa a 

aumentar de volume. 

C) Todos os concretos são mais ou menos porosos, 

por isso são considerados permeáveis. 

D) A absorção do concreto é uma propriedade 

fundamental para se verificar o seu grau de 

impermeabilidade. 

E) A porosidade do concreto independe da sua 

dosagem e de seu adensamento. 

 

 

 

Questão 49 

 

A qualidade de uma edificação requer a boa técnica 

de construções. Baseados em normas técnicas, 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O fechamento da parte superior da alvenaria 

executados em tijolos comuns assentados um 

pouco inclinados de modo que estes tijolos 

encontrem a face inferior da laje ou viga, é 

denominado de cunhamento das paredes. 

II. Uma das funções dos peitoris externos é para 

evitar infiltração da água sob as janelas. 

III. Em lajes expostas a intempéries e variações de 

temperaturas é recomendável impermeabilizá-

las com argamassa de cimento, areia e aditivos 

impermeabilizantes.  

IV. A espessura e o tipo do lastro de um piso 

dependem mais da sobrecarga prevista e menos 

da qualidade do subsolo. 

 

Com base nas afirmativas acima, é correto afirmar 

que: 

 

A) somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C) somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

D) somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

E) todas as afirmativas estão corretas. 

 

Rascunho 
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Questão 50 

 

O orçamento detalhado de uma obra é de 

fundamental importância para o planejamento e 

acompanhamento dos custos desta obra. Seguem as 

afirmações. 

 

I. Projeto arquitetônico completo, projeto de 

cálculo estrutural, projeto de instalações, 

memorial descritivo da obra são umas das 

documentações necessárias para a elaboração 

de um bom orçamento. 

II. O levantamento de quantitativos dos serviços 

definirão as quantidades de materiais que serão 

adquiridos para a obra e definirá o 

dimensionamento da equipe de trabalho para 

sua execução dentro do prazo de execução 

proposto. 

III. Para poder concluir o orçamento da obra é 

necessário se obter os custos unitários 

correspondentes aos serviços verificados na 

fase de levantamento de quantitativos. 

IV. A composição de serviço em um orçamento de 

obra pode ser definida como a união de todos os 

insumos que influenciam diretamente numa 

determinada atividade construtiva. 

 

Analisando as afirmativas acima, é correto afirmar 

que: 

 

A) somente as afirmativas I e II e III estão corretas. 

B) somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

D) somente as afirmativas I e II estão corretas.  

E) todas as afirmativas estão corretas. 

 

 


