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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 6 (seis) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais de 
múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 10 
(dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO 
 

11 – Sobre o ambiente de trabalho do AutoCAD e as funções que ele exerce na elaboração de um 
desenho, analise as afirmativas a seguir: 

 Permite a visualização de um ou mais aspectos (detalhes) do desenho; 

 Indica as posições x, y e z do cursor; 

 Possibilita uma melhor organização do projeto, facilita sua edição e visualização; 

 Cria cópias múltiplas de um elemento seguindo um padrão. 
 
É correto afirmar que as afirmativas fazem referência na devida ordem à: 
 

a) Layers, contador de coordenadas, viewports, array 
b) Viewports, plano cartesiano, layers, copy 
c) Viewports, contador de coordenadas, layers, array 
d) Layers, plano cartesiano, viewports, copy 
 
12 – A Lei Federal 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São modalidades de licitação, previstas nesta Lei: 
 

a) Pregão eletrônico, tomada de preços, convite e leilão 
b) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão 
c) Concurso, tomada de preços, pregão e leilão 
d) Concorrência, tomada de preços, concurso, disputa e leilão 
 
13 – Todas as manifestações cuja ocorrência no ciclo de vida de uma edificação prejudique o 
desempenho esperado do edifício, seus subsistemas, elementos e componentes é entendido na 
engenharia como patologia de edificações. Nessa conjuntura podemos determinar, na devida ordem, 
como patologias: de alvenarias, de cerâmica e de pintura, o item: 
 

a) Alinhamento vertical, gretamento e bolhas 
b) Trincas, eflorescência, alto rendimento 
c) Rachaduras, alto-brilho e craqueamento 
d) Fissuras, destacamento e enrugamento 
 
14 – A fiscalização de uma obra é definida como a atividade que envolve a inspeção e o controle 
técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução 
obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos. 
Baseado nessa definição e nos conhecimentos teóricos e práticos de um arquiteto em inspeção técnica 
numa obra, analise as definições abaixo como verdadeiras ou falsas: 
 
(  ) Os projetos arquitetônicos não podem sofrer nenhuma mudança ou interferência durante a 
execução da obra; 
(    ) A altura do pé direito de uma obra depende da passagem de tubulações necessárias; 
(    ) Tanto o emboço como o reboco podem receber o acabamento de pintura; 
(    ) Segundo o CAU/BR, não cabe ao arquiteto a atribuição profissional de acompanhar e fiscalizar obras 
ou serviços técnicos de engenharia. 
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A alternativa correta é: 
 

a) F – F – V – V 
b) V – F – V– F 
c) V – V – F – V 
d) F – V – F – F 
 

15 – Para completar a execução de um acabamento em uma nova parede de alvenaria, é necessário 
realizar etapas de alguns sistemas construtivos. Em geral, esse acabamento é composto por três 
camadas, que devem ser feitas ordenadamente: 
 

1. Fundo preparador  
2. Reboco 
3. Textura 
 

Assinale a alternativa que contém a ordem correta de execução dessas camadas: 
 

a) 1 –2 –3 
b) 3 –2 –1 
c) 2 –1 –3 
d) 2 –3 –1 
 

16 – Considerando adequado um espaço, edificação ou equipamento urbano cujas características 
foram originalmente planejadas para serem acessíveis de acordo com a ABNT NBR 9050/2015. É 
correto afirmar que: 
 

a) As escadas metálicas devem ter um patamar, no mínimo, a cada 4,00 m de avanço e sempre que 
houver mudança de direção. 
b) Rampas desprovidas de paredes laterais devem incorporar guias de balizamento com altura mínima 
de 0,05 m. Tais guias devem ser construídas ou instaladas nos limites da largura da rampa e na projeção 
dos guarda-corpos. 
c) O corrimão intermediário, instalado em escadas ou rampas com largura superior a 2,40m, em 
hipótese alguma deverá ser interrompido. 
d) Para rampas curvas, admite-se um raio mínimo de 3,50m e uma inclinação máxima de 15,5%, 
medidos na interseção perpendicular interna à curva. 
 
17 – Em cidades de clima quente úmido, deve-se 
 

I. prever, nas edificações, aberturas suficientes para permitir a ventilação em horários do dia em que a 
temperatura externa estiver mais baixa que a interna. 
II. proteger as aberturas das edificações da radiação solar direta, mas sem bloquear os ventos. 
III. adotar partidos arquitetônicos que tenham grande inércia térmica. 
IV. prever vegetação que funcione como barreira dos ventos e retenha naturalmente parte da poeira em 
suspensão no ar. 
V. adotar partidos arquitetônicos com construções alongadas no sentido perpendicular ao vento 
dominante. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
a) I, II e V. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e V. 
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18 – Para um arquiteto que vai orçar ou gerir uma obra, é de suma importância conhecer os principais 
insumos desta obra, seus totais e qual sua representatividade no valor final do empreendimento. Isso 
prioriza cotações de preços e define negociações mais criteriosas com fornecedores. No processo 
orçamentário a relação de insumos, em ordem decrescente de custos, é chamada de: 
 
a) CUB 
b) Curva ABC 
c) BDI 
d) Ordenamento de Insumos 
 
19 – A filosofia de trabalho no software SketchUp pode ser representada pela alternativa: 
 
a) Elaboração de maquetes de edificações em 3D, a partir do qual são geradas automaticamente as 
plantas de pavimento, cortes e fachadas.  
b) Criação de maquetes em 3D com detalhes e precisão, permitindo uma apresentação mais real, 
facilitando a visualização das etapas do projeto e como ele vai ficar ao final. 
c) Construção de um modelo 2D do projeto, a partir do qual o programa gera automaticamente um 
modelo 3D. 
d) Elaboração do desenho em 2D das plantas de pavimento, cortes e fachadas. 
 
20 – Na representação gráfica de arquitetura, as linhas 
 
a) De eixo ou coordenadas são representadas com traço e ponto. 
b) De projeção são representadas com traço e ponto. 
c) De cotas são representadas com traço firme, e sua espessura varia de acordo com a escala e a 
natureza do desenho. 
d) De chamada são representadas com linhas tracejadas.  
 


