
 
 
 
 
 

 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 
Concurso Público – Edital 001/2022/DDP 

 

Cargo/Especialidade – Arquiteto e Urbanista 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal. 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais 

e Conhecimentos Específicos) é de quatro horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento 
do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e o cargo/especialidade para o qual se 
inscreveu e registre essas informações nos espaços abaixo. Assine no local indicado. Verifique, no 
cartão-resposta, se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 
cinquenta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Se 
houver, comunique imediatamente ao fiscal. 

4. As questões objetivas contêm cinco alternativas de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas uma 
é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 
Use os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno, exceto 
a grade constante da última folha, que poderá ser levada com você. 

6. Utilize caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou 
azul para transcrever as respostas para o cartão-resposta, que será o único documento válido para 
efeito de correção da prova objetiva. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de 
preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

7. Durante a realização da prova não poderá ocorrer: comunicação de qualquer tipo entre candidatos, 
porte/uso de material didático-pedagógico ou de qualquer outro material de consulta, porte/uso de 
telefone celular, relógio (qualquer tipo), boné, arma, óculos escuros, calculadora, controle remoto 
(inclusive chave eletrônica de veículos), fone de ouvido, MP-player, tablet, iPod, pen drive, cigarro 
eletrônico ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.  

8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados, 
identificados e deixados sob a carteira/cadeira, antes do início da prova. Embalagens para tal fim 
serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar desligados.  

9. A partir das 16h, caso tenha terminado, você poderá entregar o material de prova ao fiscal e retirar-se 
definitivamente do local da prova. 

10. Os três últimos candidatos deverão retirar-se do local simultaneamente após entregar o material de 
prova e assinar a ata. 

11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial quando de sua divulgação, anote-as na grade 
disponibilizada na última folha do caderno de prova, a qual poderá ser destacada e levada com você. 

12. É obrigatória a utilização de máscara facial que cubra nariz e boca durante a permanência no local 
de prova, com exceção dos casos previamente dispensados. É recomendada a troca de máscara a 
cada duas horas. 

 
__________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
INSCRIÇÃO 

 

 

 
 
 

        CARGO/ESPECIALIDADE  

 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
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Texto 1 

 
LINGUISTAS DISCUTEM A NEUTRALIZAÇÃO DO GÊNERO GRAMATICAL 

 
Aldo Bizzocchi (pesquisador USP) e Cristine Gorski Severo (professora UFSC) divergem sobre a 

necessidade de mudanças na língua portuguesa que possibilitem a imparcialidade no falar 
 

Por Giuliana de Toledo 
 
1. O Colégio Franco-Brasileiro, do Rio de Janeiro, anunciou que adotaria “estratégias 
gramaticais de neutralização de gênero”, como chamar os estudantes de “querides alunes”. 
Logo depois, a decisão foi revogada pela escola. Em sua visão, está na hora de as 
instituições aderirem a medidas assim? 
 
ALDO BIZZOCCHI (AB) Pelo fato de que a própria proposta da linguagem neutra tem 
inconsistências que são insuperáveis do ponto de vista da estrutura da língua, eu acredito que não 
é o momento, e que esse momento nunca vai chegar. Ou, se chegar, vai ocorrer espontaneamente, 
pela própria evolução histórica da língua, não por um decreto ou por uma vontade de quem quer 
que seja imposta de cima para baixo a todos os falantes. 
CRISTINE GORSKI SEVERO (CGS) Não sei se tem como dizer se está na hora ou não, porque 
cada instituição tem seu movimento, mas acho que é interessante ter uma sensibilidade para como 
a língua tem sido usada historicamente também como expressão de uma identidade, de um modo 
de compreender o mundo. Quando você reconhece o uso de uma linguagem inclusiva, como 
“alunos e alunas”, ou faz uma tentativa de neutralizar o gênero, como em “querides alunes”, você 
se aproxima dos adolescentes que têm utilizado essas marcas linguísticas. 
 
2. Do ponto de vista linguístico, essa discussão faz sentido? A língua portuguesa é 
carregada de machismo? 
AB Existe esse mito, que circula muito na internet, de que a língua portuguesa é machista. Bom, 
em primeiro lugar, se nós formos considerar que uma língua que tem gênero masculino e feminino 
e faz a neutralização dos dois no masculino é machista, então todas as línguas românicas são 
machistas. Mas isso é falso por várias razões. Essa terminação “o”, que é chamada de gênero 
masculino, na verdade é o resultado da fusão de duas terminações latinas, a do masculino e a do 
neutro. O latim tinha masculino, feminino e neutro, mas por um evento fortuito, que foi a evolução 
fonética, as duas terminações, a do masculino e a do neutro, se fundiram, devido à perda da 
consoante final. Assim, o masculino é nosso gênero neutro. Além disso, existe uma confusão entre 
três coisas: sexo biológico, gênero biopsicossocial e gênero gramatical. Não há nenhuma relação 
obrigatória com a realidade extralinguística, ou seja, com o mundo real. 
CGS Desconstruir o masculino genérico é um movimento que tem acontecido não só na língua 
portuguesa, mas em muitas outras línguas indo-europeias que têm em sua estrutura essa flexão de 
gênero, que passou a ser entendida como machista. Essa mudança é uma resposta aos 
movimentos sociais, culturais e identitários relacionados a gênero e sexualidade. É uma relação 
entre língua e sociedade, entre língua e política, não entre língua e lógica. O que vemos é a língua 
respondendo à dinâmica social, e esse é o movimento próprio da língua. 
 
3. Uma mudança na língua em favor de uma maior “neutralização” de gênero pode 
determinar uma mudança em valores machistas de nossa sociedade? 
AB Acredito que realmente nossa sociedade precisa amadurecer bastante no sentido de existir 
mais justiça social, equidade, para que as minorias tenham voz e visibilidade, mas acho que não é 
por meio de uma mudança de estrutura gramatical que isso vai acontecer. Não é a gramática que 
está gerando a discriminação desses grupos, então a mudança na gramática, se fosse possível, 
coisa que não é, não necessariamente seria um instrumento de maior justiça social. 
CGS É uma pergunta muito boa: mudar a língua muda a sociedade? É o que a gente precisa 
pensar também em relação ao politicamente correto. Deixar de usar certos termos e expressões 
significa que o preconceito deixa de existir? Não, o preconceito acha outros modos de se 
expressar, mas essa mudança de linguagem, em minha visão, é produto de um movimento social 
anterior. Para mim, a linguagem está ratificando algo que já está acontecendo, e ela pode, sim, 
projetar esse avanço, junto com outras iniciativas. Ao usar, você mostra que é simpático à 
diversidade. Eu, sempre que posso, digo, por exemplo, “bom dia a todas, todos e todes”. 
 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/epoca/sociedade/linguistas-discutem-neutralizacao-do-genero-gramatical-1-24757293. 
[Adaptado]. Acesso em: 24 jan. 2022.  
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01) É correto afirmar que o texto 1 apresenta: 
 
A (   ) dois posicionamentos que convergem para a neutralização do gênero gramatical. 
B (   ) dois posicionamentos que apontam para a inviabilidade da implementação do gênero 

gramatical.   
C (   ) dois posicionamentos que se mostram favoráveis, ainda que por razões distintas, à 

neutralização do gênero gramatical.  
D (   ) dois posicionamentos que divergem acerca da neutralização do gênero gramatical.  
E (   ) dois posicionamentos que recomendam o uso de gênero neutro sempre que possível, por 

uma questão de inclusão social. 
 
02) Com base no texto 1, considere as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. 
 
I. Bizzocchi e Severo consideram acertada a atitude do Colégio Franco-Brasileiro de revogar as 

“estratégias gramaticais de neutralização de gênero”, como chamar os estudantes de “querides 
alunes”. (linhas 01-02) 

II. Bizzocchi argumenta que a língua portuguesa não é machista, tendo em vista o uso do 
masculino como gênero neutro, enquanto Severo observa o movimento de desconstrução do 
masculino genérico em curso não apenas na sociedade brasileira.  

III. Ambos os autores reconhecem que existem problemas de injustiça social e preconceito no 
Brasil.  

IV. Severo defende que as instituições assimilem o uso do “bom dia a todas, todos e todes”. (linha 
47) 

 
A (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
D (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.  
E (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
 
03) No trecho “[...] então a mudança na gramática, se fosse possível, coisa que não é, não 

necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.” (linhas 39-40), se a palavra 
sublinhada for pluralizada, a reescrita correta, observando a concordância, corresponde à 
alternativa: 

 
A (   ) “[...] então as mudanças na gramática, se fossem possíveis, coisa que não é, não 

necessariamente seriam um instrumento de maior justiça social.” 
B (   ) “[...] então as mudanças nas gramáticas, se fossem possíveis, coisa que não é, não 

necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.” 
C (   ) “[...] então as mudanças na gramática, se fossem possíveis, coisa que não são, não 

necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.” 
D (   ) “[...] então as mudanças nas gramáticas, se fosse possível, coisa que não é, não 

necessariamente seriam um instrumento de maior justiça social.” 
E (   ) “[...] então as mudanças na gramática, se fosse possível, coisa que não são, não 

necessariamente seria um instrumento de maior justiça social.” 
 
04) Com base no texto 1 e no trecho a seguir, dele retirado, assinale a alternativa correta de acordo 

com a norma padrão escrita. 
 

Quando você reconhece o uso de uma linguagem inclusiva, como “alunos e alunas”, ou 
faz uma tentativa de neutralizar o gênero, como em “querides alunes”, você se 
aproxima dos adolescentes que têm utilizado essas marcas linguísticas. (linhas 13-15) 

 
A (   ) As duas ocorrências da palavra “você” referem-se exclusivamente ao entrevistador. 
B (   ) A expressão “de uma linguagem inclusiva” está exercendo a função de adjunto do nome 

“uso”. 
C (   ) As aspas estão sendo empregadas com a função de exprimir ironia. 
D (   ) A palavra “que” está introduzindo uma oração subordinada com função de sujeito. 
E (   ) A palavra “Quando” pode ser substituída por “No momento em que” sem gerar alteração no 

sentido. 
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Texto 2 
 

 
Disponível em: https://gq.globo.com/Corpo/Saude/noticia/2018/08/o-que-acontece-com-seu-corpo-quando-voce-para-de-

fumar.html. Acesso em: 24 jan. 2022. 
 
05) Com base no texto 2 e na norma padrão escrita, indique se as afirmativas abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo. 

 

(   ) Em “Apague o cigarro e...” o sentido denotativo aponta para o pressuposto de que o cigarro está 
aceso.  

(   ) Está implícito que o enunciado do cartaz toma o interlocutor como fumante. 
(   ) A gradação do tempo sem o uso do cigarro obedece sempre a mesma proporcionalidade.  
(   ) Quem fica 15 anos sem fumar passa a ter saúde equivalente à de quem nunca fumou. 
(   ) O nível de oxigênio aumenta em apenas 8 horas sem cigarro, mas para a função pulmonar 

melhorar em até 30% são necessários até 3 meses. 
(   ) Depois de 15 anos sem cigarro, os riscos de câncer de pulmão chegam a zero. 
(   ) Em “Apague o cigarro e...” o uso de reticências indica a necessidade da complementação de 

ideia.  
 
A (   ) F – F – V – V – F – F – F 
B (   ) V – F – V – F – V – F – V 
C (   ) V – V – F – F – V – F – V 
D (   ) F – V – F – F – V – V – V 
E (   ) V – V – F – V – F – V – F 
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Texto 3 

 
As línguas e as Grandes Navegações 

 
Um dos fatores que possibilitaram a transformação e o surgimento das línguas foi a 

navegação. Ela foi fundamental para a descoberta de novas terras e para o contato com 
outros povos, além de ter sido essencial para a expansão do comércio que compôs a 
diversidade de produtos decorrente da troca entre o que nós tínhamos de sobra e o que nos 
faltava.  

No Brasil, não foi diferente. A partir de 1500, as Grandes Navegações foram 
responsáveis por difundir a cultura lusitana e a língua portuguesa, que se transformou em 
meio às línguas indígenas, às africanas e às dos muitos imigrantes de diversos países que se 
estabeleceram por aqui.  
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06) Conforme a norma padrão escrita, se a parte sublinhada no texto 3 for reescrita, alterando-se o 
sujeito “Ela” para “As Grandes Navegações”, assinale a alternativa com a conjugação correta 
dos verbos. 

 
A (   ) eram – terem sido – compuseram – tínhamos – faltavam  
B (   ) foram – terem sido – compôs – tínhamos – faltava 
C (   ) foram – terem sidos – compôs – tivemos – faltava 
D (   ) eram – ter sido – compuseram – tivemos – faltava 
E (   ) foram – ter sido – compôs – tínhamos – faltavam 
 
07) Com base no texto 3 e na norma padrão escrita, considere as seguintes afirmativas e assinale a 

alternativa correta.  
 
I. Em “Um dos fatores que possibilitaram a transformação e o surgimento das línguas foi a 

navegação.”, o verbo em destaque pode ficar no singular, uma vez que a concordância plural 
nessa sentença é facultativa. 

II. Em “[...] a língua portuguesa, que se transformou em meio às línguas indígenas, às africanas e 
às dos muitos imigrantes [...]”, o registro do acento indicativo de crase em destaque está 
incorreto, uma vez que se encontra diante de termo masculino. 

III. Em “[...] que se transformou [...]”, o emprego da próclise é obrigatório, devido à ocorrência do 
pronome “que”.   

IV. Os três registros de crase (linha 08) marcam a fusão da locução prepositiva “em meio a” com o 
artigo feminino plural “as” determinado pelo substantivo feminino plural “línguas”. 

 
A (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
B (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
C (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
D (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
E (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
 

Texto 4 
 

 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/as-cobras-de-luiz-fernando-verissimo-ganham-livro-com-470-tirinhas-

2944210. Acesso em: 24 jan. 2022. 
 
08) Com base no texto 4 e na norma padrão escrita, analise as seguintes afirmativas e assinale a 

alternativa correta. 
 
I. O humor da tira consiste no fato de o inglês, atualmente, ser considerada uma língua universal e, 

por isso, uma das cobras sugere o contato nesse idioma. 
II. Os termos “Eu” e “aqui” (quadro 2) são dêiticos, cujas referências são estabelecidas por 

informações dadas pelo contexto. 
III. Os vocábulos “frio” e “indiferente” (quadro 3) marcam o uso da linguagem conotativa cujo efeito é 

a personificação do universo.  
IV. A interjeição “Ei!” (quadro 1) é mobilizada para chamar a atenção da outra cobra. 
 
A (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.   
B (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
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09) Numere a ordem dos períodos, de modo que assegure coesão e coerência ao parágrafo. Depois, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta de cima para baixo.  

 
(   ) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência – dá ao cidadão uma 

percepção de que o serviço público é de qualidade.  
(   ) Estes, por sua vez, querem receber um serviço de qualidade. 
(   ) Ao final das análises, concluiu-se que todas as variáveis apresentadas na pesquisa são 

importantes na percepção do usuário.  
(   ) Os serviços públicos estão disponíveis a todos os cidadãos. 
(   ) Conclui-se, a partir dessa segunda análise, que ter servidores bem treinados e cumprir os 

princípios da lei – artigo 37 da Constituição Federal:  
(   ) Assim, o objetivo deste texto foi identificar o conceito de qualidade que mais influencia a 

percepção dos usuários quanto à qualidade do serviço público. 
(   ) Como não é possível realizar todas as ações pertinentes às variáveis independentes de uma só 

vez, realizou-se a análise da regressão.  
 

Fonte: MAINARDES, E. W.; LASSO, S. NOVAES, C. Percepções de qualidade do serviço público. In: RPCA. v. 9, n. 1, 
jan./mar. 2015. p. 107-123. [Adaptado]. 

 
A (   ) 1 – 2 – 7 – 3 – 6 – 4 – 5  
B (   ) 6 – 3 – 5 – 1 – 7 – 2 – 4  
C (   ) 1 – 4 – 7 – 3 – 2 – 5 – 6  
D (   ) 7 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5  
E (   ) 7 – 2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 3  
 

Texto 5 
 

 
LAERTE. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/13/estilo/1452687971_322515.html.  

Acesso em: 24 jan. 2022. 
 
10) Com base no texto 5 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a 

alternativa correta. 
 
A (   ) As falas do funcionário no primeiro e segundo quadros correspondem a uma sentença com 

sujeito simples; já a fala do quarto quadro corresponde a uma oração sem sujeito. 
B (   ) O uso do advérbio “assim” reforça que o funcionário não permite o embarque com excesso de 

bagagem.  
C (   ) As aspas são empregadas para marcar a citação direta nos três casos.  
D (   ) A personagem questiona o funcionário três vezes por não falarem o mesmo idioma.  
E (   ) Ao reformular a fala no quarto quadro, o funcionário evidencia a necessidade do uso de 

linguagem clara no cotidiano.  
 

 
“SENHOR”? 

O senhor não 
pode embarcar 

assim. 

 
“SENHORA”? 

A senhora não 
pode embarcar 

assim. 

É proibido 
embarcar 

assim. 

 
“ASSIM”? 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/13/estilo/1452687971_322515.html
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Texto 6 
 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/2533343516568164. Acesso em: 24 jan. 2022. 

 

11) Com base no texto 6 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a 
alternativa correta. 

 

A (   ) O leitor poderá fechar acordos vantajosos sem uma boa propaganda.    
B (   ) Em “O seu”, o emprego de artigo definido exerce a função de substantivar o pronome 

possessivo.   
C (   ) A mudança na posição do adjetivo “boa” para depois do substantivo produziria alteração de 

sentido.  
D (   ) O verbo ‘poder’ está empregado com sentido de conceder permissão para realizar a ação de 

‘fechar um grande negócio’. 
E (   ) O efeito de humor é produzido pela polissemia associada ao verbo “fechar”.  
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Texto 7 

 

Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro – era cavar. Mas, de repente, na 
distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não 
conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. 
Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de 
esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, 
subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não 
se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais 
do mato. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da 
cova o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, 
perguntou o que havia: “O que é que há?” 

O coveiro então gritou desesperado: “Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio 
terrível!” – “Mas, coitado!” – condoeu-se o bêbado. – “Tem toda a razão de estar com frio. 
Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!” E, pegando a pá, encheu-a de 
terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. 

 

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem apela. 
 

FERNANDES, Millôr. Fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: Nórdica, 1991. p. 13. 
 

12) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a 
alternativa correta. 

 
A (   ) Em “Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro – era cavar”, “foi” e “era” 

correspondem a flexões do verbo ‘ser’ no pretérito perfeito e no imperfeito, respectivamente. 
B (   ) A “Moral” da fábula explicita o ensinamento transmitido a partir da história, o de que devemos 

ser cuidadosos sobretudo nas situações mais difíceis.  
C (   ) A fábula de Millôr explora o sentido da solidariedade do bêbado e da gratidão do coveiro. 
D (   ) O uso do substantivo “mortinho” no diminutivo (linha 13) evidencia que o coveiro era um 

homem de baixa estatura.  
E (   ) O bêbado atende adequadamente o pedido do coveiro. 
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13) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a 
alternativa correta. 

 
A (   ) A expressão “de gritar” (linha 04) descreve a frequência do evento ao qual está associada. 
B (   ) A expressão “mais forte” (linha 04) equivale a “fortíssimo” em relação à ativação de uma 

mesma informação pressuposta. 
C (   ) Na sentença “Bateu o frio da madrugada” (linha 06), o sujeito ocupa a posição pós-verbal. 
D (   ) A palavra “cuidadosamente” (linha 14) equivale à expressão “com muito cuidado” por ambas 

apresentarem advérbios intensificando adjetivos. 
E (   ) Na sentença “Condoeu-se o bêbado” (linha 12), o pronome “se” corresponde à partícula 

apassivadora.  
 
14) Com base no texto 7 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, assinale a 

alternativa correta. 
 
A (   ) Na sentença “Tire-me daqui, por favor” (linha 11), a forma verbal “Tire” se refere à segunda 

pessoa do discurso com flexão de terceira pessoa gramatical. 
B (   ) Na expressão “meu pobre mortinho” (linha 13), o adjetivo pode ser deslocado para depois do 

substantivo sem gerar alteração no sentido. 
C (   ) O verbo “haver” (linha 10) equivale ao verbo “existir”, ambos impessoais. 
D (   ) A forma verbal “cavara” (linha 02) pode ser substituída pela forma composta “tem cavado”, 

mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais. 
E (   ) A forma verbal “conseguiria” (linha 03) equivale à forma verbal “conseguia” em relação ao 

tempo verbal, mas não ao modo. 
 
 

 

Texto 8 
 

Invólucros 
 

Telefones celulares, agendas eletrônicas e computadores portáteis cada vez mais compactos, 
consequentemente com teclas cada vez menores, pressupõem usuários com dedos finos. Se vale a 
teoria da seleção natural de Darwin, as pessoas com dedos grossos se tornarão obsoletas, não se 
adaptarão ao mundo da microtecnologia e logo desaparecerão. E os dedos finos dominarão a Terra. 
Há quem diga que, como os mini-teclados impossibilitam a datilografia tradicional e, com o advento 
das calculadoras, os cinco dedos em cada mão perderam a sua outra utilidade prática, que era 
ajudar a contar até dez, os humanos do futuro nascerão só com três dedos em cada mão: o 
indicador para digitar (e para indicar, claro), o dedão opositor para poder segurar as coisas e o 
mindinho para limpar o ouvido. 
 

VERISSIMO, Luis Fernando. Mais comédias para ler na escola. Ed. Objetiva, 2008. p. 27. [Adaptado]. 
 
 

15) Assinale a alternativa correta, em que os termos sublinhados no texto 8 podem ser substituídos 
sem prejuízo ao sentido e à concordância do texto:  

 
A (   ) à vista disso – considerando – logicamente – a exemplo – exclusivamente  
B (   ) logo – se serve – simultaneamente – à semelhança – sozinho  
C (   ) por conseguinte – assim – brevemente – conforme – unicamente  
D (   ) em função disso – caso valha – em breve – do mesmo modo que – apenas  
E (   ) portanto – caso – assim – da mesma forma que – a sós  
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Conhecimentos Gerais 
 
16) No ano de 1992, realizou-se, no Brasil, a Cúpula da Terra. O evento reuniu, no Rio de Janeiro, 

representantes de 178 países e contou com a participação da sociedade civil, de ONGs e chefes 
de Estado. Sobre os principais documentos produzidos no evento, analise os itens abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

 

I. Declaração sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 
II. Declaração sobre princípios florestais. 
III. Convenção sobre mudanças climáticas. 
IV. Convenção sobre biodiversidade. 
V. Agenda 21. 
 

A (   ) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
B (   ) Somente os itens IV e V estão corretos. 
C (   ) Somente os itens I, IV e V estão corretos. 
D (   ) Nenhum item está correto. 
E (   ) Todos os itens estão corretos. 
 
17) Nas últimas décadas, muitas terminologias foram empregadas para qualificar as ações de 

preocupação com o meio ambiente e sociedade, no âmbito público e privado. Sobre os termos 
Sustentabilidade e ESG, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

  

I. Dados de inventários de emissões de GEE, lucro líquido anual e satisfação dos funcionários são 
exemplos de três indicadores que podem compor a avaliação da sustentabilidade dentro de uma 
empresa.  

II. Ao promover políticas de transparência dos gastos públicos, a UFSC contribui com os princípios 
da governança nas práticas ESG, os quais estão totalmente relacionados aos ODS. 

III. O termo sustentabilidade é usado apenas para ações no âmbito público, e ESG, para o âmbito 
empresarial.  

IV. O termo ESG foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o 
Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, e é uma sigla em inglês que significa environmental, 
success and governance. 

 

A (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18) Considere o seguinte anúncio, extraído de um site de vendas pela internet, e as descrições 

simplificadas de alguns componentes de um computador enumeradas a seguir: 
 

Computador desktop com processador dual-core de 3 GHz, 8 GB de RAM, 1 TB de HD, Cache 
L3 de 8 MB, monitor LCD de 21" e placa de rede de 10/100 Mbps. Acompanha teclado e 
mouse. Valor: R$ 1.599,00. 

 
I. Componente que armazena dados de forma volátil. 
II. Componente que armazena dados de forma não volátil. 
III. Componente mais complexo do computador, que realiza operações lógicas e aritméticas. 
IV. Periférico de entrada. 
 
Assinale a alternativa que associa corretamente os componentes do computador apresentados no 
anúncio com as descrições apresentadas nos itens I, II, III e IV, respectivamente: 
 
A (   ) RAM, HD, processador e mouse. 
B (   ) Cache L3, RAM, HD e teclado. 
C (   ) HD, RAM, processador e teclado. 
D (   ) RAM, HD, processador e monitor LCD. 
E (   ) RAM, HD, Cache L3 e mouse. 
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19) Considere as afirmativas abaixo sobre o Microsoft Excel e assinale a alternativa correta. 
 
I. A fórmula =MENOR(A1:B20;5) retorna todos os valores menores que 5 no intervalo de células 

entre A1 e B20. 
II. O operador de comparação <> pode ser usado para verificar se os valores de duas células são 

diferentes. 
III. A fórmula =3^3 resulta no valor 27. 
IV. A célula G9 está localizada na sétima linha e nona coluna da planilha. 
 
A (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
20) Analise as afirmativas abaixo a respeito da utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos 

associados à internet e assinale a alternativa correta. 
 
I. O acesso remoto à rede interna de uma organização pode ser realizado utilizando a tecnologia 

de VPN (Virtual Private Network), com a qual é possível criar uma rede de comunicação privada 
sobre a internet.  

II. O firewall é uma ferramenta utilizada para criptografar dados enviados pela internet de modo a 
impedir que dados sensíveis do usuário, como senhas e números de cartões de crédito, sejam 
obtidos por pessoas não autorizadas e utilizados de forma indevida. 

III. A tecnologia de computação em nuvem permite que usuários tenham acesso, por meio da 
internet, a uma quantidade de recursos computacionais para o processamento e o 
armazenamento de dados muito maior do que a fornecida por seus computadores pessoais, 
tablets ou smartphones. 

IV. O recurso de navegação em modo privado ou anônimo, disponível nos principais navegadores 
Web, tem como principal finalidade impedir que o usuário acesse sites da Web que possam 
infectar o seu computador com vírus e outros softwares maliciosos.  

 
A (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
21) Assinale a alternativa correta. 
 
A (   ) O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação está estruturado em 6 

(seis) níveis de classificação, com 8 (oito) níveis de capacitação cada.  
B (   ) De acordo com a Lei no 11.091/05, plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e 

normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou 
entidade.  

C (   ) De acordo com o Decreto no 1.171/94, não é dever do servidor manter limpo e em perfeita 
ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e 
distribuição, pois existem funcionários terceirizados contratados para essa função.  

D (   ) O Decreto no 1.171/94 estabelece que a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 
Ética é a de demissão, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por 
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.  

E (   ) A Lei no 8.112/90 e alterações estabelece que o Dia do Servidor Público seja comemorado no 
dia quinze de novembro.  
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22) Com relação ao Estatuto e Regimento da UFSC, identifique se as afirmativas abaixo são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo. 

 
(   ) A administração universitária far-se-á em nível superior e em nível de Unidades, Subunidades e 

Órgãos Suplementares. 
(   ) Compete ao Conselho de Curadores apurar a responsabilidade do Reitor quando, por omissão 

ou tolerância, permitir ou favorecer o não cumprimento de legislação. 
(   ) É atribuição do Conselho Universitário aprovar a alienação e a transferência de bens da 

Universidade. 
(   ) A Reitoria será exercida pelo Reitor, eleito nos termos da legislação vigente, para um mandato 

de cinco anos, permitidas duas reconduções. 
 
A (   ) V – F – F – V  
B (   ) F – V – V – F  
C (   ) V – F – F – F 
D (   ) F – V – F – V 
E (   ) V – F – V – F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

Responda às questões 23, 24 e 25 de acordo com a língua 
estrangeira (Espanhol ou Inglês) selecionada no ato da inscrição. 

Fique atento ao preenchimento do cartão-resposta. 
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Espanhol 
 
 

Reflexiones sobre internacionalización universitaria y dinámicas de cooperación sur-sur 
desde una perspectiva contrahegemónica a la globalización neoliberal y neocolonial 

 
Desde finales del siglo XX se observan cambios en la dinámica de vinculación internacional 

de las universidades y de sus investigadores y el incremento de políticas que promueven la 
cooperación internacional, dando lugar a un proceso de internacionalización universitaria que se 
presenta como “neutral”. Sin embargo, se encuentra orientado por la lógica de diferentes agentes y 
actores – organismos internacionales, regionales, nacionales e institucionales.  

La política del gobierno nacional y el proyecto de país que sostiene inciden sobre la dinámica 
que adquiere la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la universidad. Cuando adquiere 
un rol activo da lugar a dinámicas de internacionalización endógenas, orientadas por políticas 
públicas nacionales debatidas en el marco de planes estratégicos nacionales y de planes 
estratégicos de la propia universidad y, cuando adquiere un papel pasivo, da lugar a dinámicas de 
internacionalización exógenas que priorizan estímulos externos. 

En este contexto, como iniciativa del Sector Educativo del Mercosur se creó el Núcleo de 
Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NEIES) que tiene el objetivo de 
promover investigaciones sobre Educación Superior en la Región y contribuir a la formulación de 
políticas públicas. Entre otras acciones, promovió la convocatoria a redes de investigación como un 
instrumento de política que pugna por orientar el proceso de internacionalización a partir de la 
construcción de agendas regionales, en tensión con incentivos exógenos que instalaron la temática 
desde el último cuarto del siglo XX. De esta forma, se generaron dinámicas de producción y difusión 
de conocimiento entre investigadores latinoamericanos desde una perspectiva contrahegemónica 
respecto a las dinámicas de internacionalización. Las redes de cooperación sur-sur permiten orientar 
la internacionalización universitaria hacia la región, generando dinámicas de producción y difusión 
de conocimiento orientadas a partir de agendas de investigación endógenas. En este sentido, el 
regionalismo se presenta como una herramienta que permite resguardar la soberanía. 

Sin embargo, a partir del año 2015 el giro a la derecha y el retorno de políticas neoliberales y 
neocoloniales ponen en riesgo la sostenibilidad de esos proyectos, dado el desinterés por la 
construcción regional. Pero hay fuerzas que sostienen que otra internacionalización posible, donde 
la voz la tomen los pueblos y generen conocimiento en función de sus problemas, y no a partir de 
los designios que ordena el mercado.  

Consecuentemente, la propuesta consiste en descolonizar la internacionalización, 
visibilizando dinámicas que no responden a los indicadores hegemónicos, a partir de entender el 
proceso desde una perspectiva histórica y contextual, situada en la “región latinoamericana” y en el 
“sur global”, construyendo su sentido en forma interactiva y en relación con las demandas de los 
pueblos. Para ello es fundamental la generación de políticas públicas orientadas a la resolución de 
problemas que involucren a las universidades – en forma transversal a sus funciones sustantivas, 
esto es: investigación, docencia y extensión – y a la comunidad, a partir de la participación de 
actores de la sociedad civil y política que se encuentran directamente vinculados al territorio y 
manejan saberes específicos.  
 

Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/131572. [Adaptado]. Acceso en: 11 mar. 2022.  
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23) Considere las informaciones a continuación y marque la alternativa cuya secuencia corresponde 
a las que son verdaderas (V) y falsas (F). 

 
(   ) El texto defiende que la cooperación universitaria internacional debe ser un movimiento neutral, 

orientado por las dinámicas de internacionalización exógenas. 
(   ) Las políticas públicas del Estado no inciden sobre la internacionalización de la ciencia, la 

tecnología y la universidad, puesto que se trata de instituciones independientes. 
(   ) La dirección política de derecha, los movimientos neoliberales y neocoloniales comprometen la 

viabilidad de proyectos orientados a agendas regionales. 
(   ) El texto sostiene que una internacionalización endógena es posible. 
(   ) El proceso de internacionalización universitaria hacia la integración regional a partir de la 

dinámica de cooperación sur-sur orienta al nacionalismo y limita el conocimiento científico. 
 

A (   ) F – F – V – V – F 
B (   ) F – F – V – F – F 
C (   ) V – V – F – V – V 
D (   ) V – F – V – V – F 
E (   ) V – V – F – F – V 
 
 
24) Señale la proposición que resume el objetivo y las acciones del Núcleo de Estudios en 

Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NEIES). 
 
A (   ) El NEIES es una cooperación internacional entre diferentes Estados del continente 

Americano. 
B (   ) El NEIES busca promover investigaciones sobre Educación Superior regionales y apoyar a la 

formulación de políticas públicas. 
C (   ) El NEIES desarrolla investigaciones sobre Educación Superior en la Región y apoya la 

formulación de políticas públicas que faciliten el acceso a la universidad.  
D (   ) El Núcleo de Estudios en Investigaciones en Educación Superior del Mercosur incentiva la 

construcción de agendas regionales, sin desconsiderar los incentivos exógenos de las últimas 
décadas del siglo XX.  

E (   ) El NEIES entiende el regionalismo como una posibilidad de diálogo y consonancia con la 
política neocolonial. 
 
 

25) Marque la proposición correcta respecto a la propuesta de descolonizar la internacionalización. 
 
A (   ) Descolonizar la internacionalización implica involucrar las diferentes funciones universitarias 

en cooperación con las universidades del norte global.  
B (   ) Descolonizar la internacionalización es construir una política plural, globalizada y neoliberal. 
C (   ) Descolonizar la internacionalización es una forma de visibilizar dinámicas contrahegemónicas 

relacionadas a las demandas de los pueblos locales.  
D (   ) Descolonizar la Educación Superior es reconocer que el mundo es plural, que los 

regionalismos comprometen el desarrollo científico de un país.  
E (   ) Descolonizar la Educación Superior es ofrecer condiciones de igualdad a la comunidad 

universitaria. 
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Inglês 
 

Text 1 
 

Public sector skills in the search for public value 
To assess changes in the skills needed in today’s civil services, the OECD has developed a 
framework which identifies four areas, each representing specific tasks and skills required 

in the relationship between the civil service and the society it serves. 
Policy advice and analysis: Civil servants 
work with elected officials to inform policy 
development. However, new technologies, a 
growing body of policy-relevant research, 
and a diversity of citizen perspectives, 
demand new skills for effective and timely 
policy advice. 

Service delivery and citizen engagement: Civil servants 
work directly with citizens and users of government services. 
New skills are required for civil servants to effectively engage 
citizens, crowdsource ideas and co-create better services.  
 

Commissioning and contracting: Not all 
public services are delivered directly by 
public servants. Governments throughout the 
OECD are increasingly engaging third parties 
for the delivery of services. This requires 
skills in designing, overseeing and managing 
contractual arrangements with other 
organisations. 

Managing networks: Civil servants and governments are 
required to work across organisational boundaries to address 
complex challenges. This demands skills to convene, 
collaborate and develop shared understanding through 
communication, trust and mutual commitment. 
 

Source: OECD Public Governance Reviews, p. 1; Available at: https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-Highlights.pdf.  
Accessed on: December 20th, 2021. 

 
23) Select the propositions that can be answered according to text 1. 
 

A (   ) What are some tasks performed by civil servants? 
B (   ) What are the documents needed to hire third party services? 
C (   ) What types of technological knowledge do civil servants need? 
D (   ) How many hours should a civil servant work? 
E (   ) How does civil service vary in different societies? 
 
24) Select the propositions that contain an appropriate translation for the underlined words that 

appear in text 1. 
 

A (   ) Commitment: compreensão.  
B (   ) Citizens: cidadãos. 
C (   ) Policy: policiamento. 
D (   ) Civil servants: serviços públicos. 
E (   ) Tasks: tempos. 
 

Text 2 
 

 
Downloaded from: https://medium.com/mydadreviews/this-dilbert-comic-strip-eb564ae7d1b9 

Accessed on: December 20th, 2021. 
 

25) According to text 2, it is correct to say that… 
 

A (   ) both characters are looking for a job. 
B (   ) one character is applying to be a manager. 
C (   ) one character considers himself smarter than the other. 
D (   ) one character believes his coworker is very smart. 
E (   ) none of the characters is having a drink. 
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Conhecimentos Específicos 
 
26) A NBR 6492 de Representação de projetos de arquitetura fixa as condições exigíveis para 

representação gráfica dos projetos, visando à sua boa compreensão. Seguindo os conceitos 
apresentados nessa norma, assinale a alternativa correta sobre “Planta de Situação” e “Planta 
de Implantação”. 

 
A (   ) A Planta de Situação para aprovação em órgãos oficiais deve conter informações completas 

sobre localização do terreno, e a Planta de Implantação compreende o projeto como um todo, 
englobando a locação das edificações, assim como a das eventuais construções 
complementares. 

B (   ) A Planta de Situação compreende o projeto como um todo englobando a locação das 
edificações, assim como a das eventuais construções complementares, e a Planta de 
Implantação compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. 

C (   ) A Planta de Situação é uma vista superior do plano secante horizontal, localizado a, 
aproximadamente, 1,50 m do piso em referência, e a Planta de Implantação deve conter 
informações completas sobre localização do terreno. 

D (   ) A Planta de Situação é a representação gráfica de planos externos da edificação, e a Planta 
de Implantação compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos 
aspectos. 

E (   ) A Planta de Situação e a de Implantação são idênticas.  
 
 
27)  A Fortaleza de Santa Cruz está localizada na Ilha de Anhatomirim, hoje na área de jurisdição do 

município de Governador Celso Ramos. Estrategicamente situada na entrada da Baía Norte, a 
fortaleza formava, no século XVIII, um dos vértices do sistema triangular de defesa idealizada 
pelo Brigadeiro José da Silva Paes. Em 1979, a Universidade Federal de Santa Catarina assinou 
um convênio com o Ministério da Marinha e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, assumindo a guarda e tutela da fortaleza e dinamizando o processo de restauração de 
suas ruínas históricas. As Fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, São José da Ponta Grossa 
e Santo Antônio de Ratones e o Forte Santana são tombados pelo Iphan desde 1938 e fazem 
parte do Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina. Esse sistema foi concebido para defender 
e proteger os domínios portugueses na América do Sul, uma vez que a região era disputada com 
a Espanha, e integra também o Conjunto de Fortificações Brasileiras, incluído na Lista Indicativa 
a Patrimônio Mundial da UNESCO, composto por 19 fortificações brasileiras. Sobre tombamento, 
é correto afirmar que: 

 
A (   ) um indivíduo não pode realizar pedidos de tombamento, apenas as prefeituras podem fazer 

esse tipo de solicitação. 
B (   ) o tombamento não altera a propriedade de um bem; apenas proíbe que ele venha a ser 

destruído ou descaracterizado. Logo, um bem tombado não necessita ser desapropriado, mas 
deve manter as características que possuía na data do tombamento. 

C (   ) se o bem pertencer a uma propriedade privada o Estado tem a obrigação de investir recursos 
públicos em sua conservação. 

D (   ) as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, 
mas podem ser reparadas, pintadas ou restauradas sem precisar de prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

E (   ) o tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais 
conhecido, e pode ser feito apenas pela administração federal. 

 
 

http://fortalezas.org/index.php?ct=personagem&id_pessoa=126


Cargo: Arquiteto e Urbanista Página 17 

28) A cadeia produtiva da construção civil é responsável por uma quantidade considerável de 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) depositados em encostas de rios, vias e 
logradouros públicos, criando locais de deposições irregulares nos municípios. Esses resíduos 
comprometem a paisagem urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego e a drenagem urbana, 
além de propiciar a atração de resíduos não inertes, com multiplicação de vetores de doenças e 
degradação de áreas urbanas, o que afeta a qualidade de vida da sociedade como um todo. O 
descarte do resíduo gerado na demolição deve obedecer às diretrizes da Resolução CONAMA 
307/2002. De acordo com essa resolução, sobre como os resíduos da construção civil devem 
ser destinados depois da triagem, atribua verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 
(   ) Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos 

urbanos, em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 
protegidas por Lei. 

(   ) O resíduo de gesso deverá ser reutilizado, reciclado ou, quando sua utilização ou reciclagem 
não forem possíveis, deverá ser encaminhado a áreas de armazenamento permanente. 

(   ) Os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação não deverão ser 
usados na construção civil, pois não possuem normas técnicas específicas para o seu descarte. 

(   ) Não existem normas técnicas vigentes para a parte do transporte de resíduos. 
 

A (   ) F – V – F – V 
B (   ) V – V – V – F  
C (   ) F – F – F – F 
D (   ) V – F – V – F  
E (   ) F – F – F – V  
 
29)  A Carta de Burra indica linhas de orientação para a conservação e para a gestão dos sítios com 

significado cultural (sítios patrimônio cultural), e está baseada nos conhecimentos e na 
experiência dos membros do ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios), que é 
uma organização não governamental mundial associada à UNESCO. Segundo as definições 
apresentadas nesse documento, é correto afirmar que: 

 
A (   ) a restauração, segundo a Carta de Burra, trata da manutenção no estado da substância de 

um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada. 
B (   ) o termo “manutenção” designa a proteção contínua da substância, do conteúdo e do entorno 

de um bem e não deve ser confundido com o termo “reparação”. A reparação implica a 
restauração e a reconstrução. 

C (   ) a conservação só pode ser efetivada se existirem dados suficientes que testemunhem um 
estado anterior da substância do bem e se o restabelecimento desse estado conduzir a uma 
valorização da significação cultural do referido bem. 

D (   ) a restauração se limita à proteção, à manutenção e à eventual estabilização que destruam a 
significação cultural do bem, não podendo implicar a reposição de elementos desmembrados 
ou a retirada de acréscimos. 

E (   ) a reconstrução será o restabelecimento, sem compromisso com exatidão, de um estado 
anterior conhecido. 
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30)  A locação de obras é a implantação de um projeto no terreno, de modo a determinar todos os 
referenciais necessários à construção da obra. Existem diferentes métodos de locação, que 
variam em função do tipo de edifício e que requerem diferentes graus de detalhamento. Sobre 
essa etapa da obra, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I. O referencial para locação poderá ser: alinhamento do terreno, ou alinhamento do passeio, ou 

elemento com coordenadas conhecidas. 
II. O projeto de implantação do edifício é aquele usado nesta etapa de locação de obra por trazer 

os eixos principais para a locação de um edifício. 
III. O edifício sempre deverá estar referenciado a partir do limite da calçada.  
IV. Para uma locação precisa é possível utilizar um teodolito para definir precisamente dois 

alinhamentos mestres, não ortogonais entre si, sendo as demais medidas feitas com a trena. 
 

A (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31) No sistema convencional de construção, as paredes apenas fecham os vãos entre pilares e vigas 

encarregados de receber o peso da obra. Temos, entretanto, outros sistemas construtivos que 
podemos chamar de autoportantes, que se suportam de forma independente, dispensando o 
auxílio de outras estruturas. Podemos citar a alvenaria estrutural, que é uma das formas mais 
antigas de construção empregadas pelo homem. Outro exemplo é o Light Steel Frame, que é um 
sistema construtivo industrializado que utiliza perfis leves de aço galvanizado como principal 
elemento estrutural. Sobre esses dois sistemas, é correto afirmar que: 

 
A (   ) no Light Steel Frame existe um esqueleto estrutural projetado para dar forma e travar a 

edificação, que juntamente com as placas, suportam o edifício. 
B (   ) o bloco de concreto usado na alvenaria estrutural é um componente industrializado, produzido 

em máquinas que vibram e prensam, podendo ser fabricado com uma vasta variedade de 
composições, e mesmo sendo moldados em formas de aço, não possui precisão dimensional. 

C (   ) a alvenaria estrutural só é possível com blocos de concreto, já que os blocos cerâmicos não 
possuem resistência suficiente para suportar uma edificação. 

D (   ) em projetos de reformas ou ampliações, por exemplo, sistemas com estruturas autoportantes 
independentes apresentam a vantagem de não sobrecarregar a construção pré-existente. 

E (   ) o Light Steel Frame é um sistema construtivo industrializado que não inclui aplicação de 
métodos de padronização. 

 
32)  A NBR 12284 é uma norma técnica complementar à NR 18 e determina quais áreas de vivência 

são destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de alimentação, higiene pessoal, 
descanso, lazer, convivência e ambulatoriais, devendo ficar fisicamente separadas das áreas 
operacionais. As áreas de vivência são partes integrantes de um canteiro de obras. Sobre essas 
áreas, é correto afirmar que: 

 
A (   ) sobre cozinhas em áreas de vivência de canteiros de obra, a NBR 12284 estabelece que não 

podem ficar adjacentes ao refeitório, nem possuir comunicação direta com ele. 
B (   ) quanto a alojamentos em áreas de vivência de canteiros de obra, a NBR 12284 estabelece 

que não podem estar situados em subsolos das edificações ou porões. 
C (   ) sobre refeitórios em áreas de vivência de canteiros de obra, a NBR 12284 estabelece que 

devem ter capacidade de acomodação para atender, de cada vez, no máximo, a 
metade do total de usuários e ser dimensionado na proporção de 1,00 m² por trabalhador ou 
fração. 

D (   ) sobre instalações sanitárias em áreas de vivência de canteiros de obra, a NBR 12284 
estabelece que elas devem ser construídas em até 30 dias após a instalação do próprio 
canteiro de obras. 

E (   ) áreas operacionais e de vivência podem estar fisicamente juntas. 
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33) A Instrução Normativa no 2, de 4 de junho de 2014, dispõe sobre regras para a aquisição ou 
locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) 
nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit. Sobre o 
assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Os projetos de edificações públicas federais novas devem ser desenvolvidos ou contratados 
visando, obrigatoriamente, à obtenção da ENCE Geral de Projeto classe “A”. 

II. No caso de obra de retrofit da envoltória, é vedado baixar a classe de eficiência existente, 
recomendando-se obter a maior classe possível de eficiência, observadas as restrições 
intransponíveis do projeto original como, por exemplo, o tombamento da edificação. 

III. Nas edificações públicas federais novas, a emissão das ENCEs depende da realização das 
inspeções de projeto e de Edificação Construída. 

IV. Nas edificações que recebam retrofit, a inspeção de projeto é obrigatória, sendo facultativa 
a obtenção da ENCE da Edificação Construída. 

 

A (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
B (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
34) A política urbana deve garantir a:  
 

A (   ) cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

B (   ) oferta de equipamentos urbanos e comunitários, bem como o transporte e os serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades das empresas e particulares. 

C (   ) ordenação e controle do uso do solo, propiciando a existência de grandes lotes e vazios 
urbanos em áreas centrais e com ampla infraestrutura urbana. 

D (   ) justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, permitindo 
a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores 
de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente. 

E (   ) adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
particulares. 

 

35)  De acordo com o Plano Diretor de Florianópolis (Lei Complementar no 482, de 17 de janeiro de 
2014), é correto afirmar que: 

 

A (   ) os limites de ocupação do solo são determinados pela aplicação, de modo unitário, dos 
coeficientes de aproveitamento, das taxas máximas de ocupação e de impermeabilização, 
das alturas máximas de fachadas e da cobertura, do número máximo de pavimentos, dos 
afastamentos obrigatórios, do número mínimo de vagas para estacionamento e de serviços 
correlatos. 

B (   ) Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) são aquelas destinadas a todos os equipamentos 
comunitários ou aos usos institucionais, necessários à garantia do funcionamento satisfatório 
dos demais usos urbanos e ao bem-estar da população. Seus limites de ocupações são os 
definidos pelo zoneamento adjacente ou por estudo específico realizado pelo Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF. 

C (   ) todas as edificações em vias que tenham caixas e larguras de calçadas iguais às 
programadas nessa Lei Complementar deverão respeitar afastamento frontal de cinco metros, 
no mínimo, no pavimento térreo e no subsolo. 

D (   ) quando admitida a implantação de mais de uma edificação isolada num mesmo terreno, as 
construções deverão conservar entre si um afastamento equivalente a: pelo menos dois 
metros para edificações com até sete metros e vinte centímetros de altura de fachada ou dez 
metros e vinte centímetros de altura de cumeeira, excetuando-se as edificações geminadas; e 
pelo menos cinco metros de afastamento para edificações com alturas de fachada superior a 
sete metros e vinte centímetros e dez metros e vinte centímetros de altura de cumeeira. 

E (   ) o sistema viário é caracterizado por uma rede de vias hierarquizadas, as quais devem ser 
obedecidas e implantadas em todos os projetos de urbanização ou ocupação. As vias de 
tráfego compartilhadas são caracterizadas como pista destinada tanto ao trânsito de veículos 
motorizados, quanto a bicicletas e pedestres, sendo via preferencial ao trânsito de veículos 
motorizados.  
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36) Analise as afirmativas abaixo a respeito de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e assinale a 
alternativa correta. 

 

I. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) tem por objetivo identificar e avaliar previamente os 
impactos urbanísticos positivos e negativos decorrentes da implantação de empreendimentos e 
atividades sobre determinada área de influência, definindo medidas mitigadoras e 
compensatórias sempre que não for possível a eliminação integral dos impactos negativos. 

II. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), realizado de maneira prévia, é destinado a avaliar os 
impactos relativos a aspectos urbanísticos como requisito para obtenção do licenciamento de 
construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e atividades, potencialmente 
causadores de impactos sociourbanísticos. As instituições públicas são dispensadas da 
elaboração de EIV para implantação de empreendimentos e atividades.  

III. As Medidas Compensatórias são um conjunto de estudos, projetos, ações, serviços, obras, 
intervenções e adequações que atuam no sentido de equilibrar os efeitos de impactos negativos 
de empreendimentos e/ou atividades nos ambientes urbanos, que podem ser mitigados de 
maneira direta. 

IV. Os valores das medidas mitigadoras e compensatórias, acordadas mediante a celebração do 
Termo de Compromisso de Compensação, não necessitarão ser efetivados em estudos, 
projetos, ações, serviços, obras, intervenções e adequações nos ambientes urbanos. 

V. O Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV) necessita ser elaborado por profissional habilitado. 
 

A (   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
37) Assinale a alternativa correta. 
  

A (   ) O Escritório de Aprovação de Projetos (EAP) ficará responsável pela análise e aprovação de 
projetos de: habitação unifamiliar, habitação de interesse social, escola, ensino superior e 
terminais de passageiros.  

B (   ) A Emissão de Diretrizes Urbanísticas (DIURB) é o processo administrativo no qual o IPUF 
emite diretrizes urbanas para projetos de parcelamento do solo e empreendimento que não 
necessitem de estudos de impacto (EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, ESI – Estudo 
Simplificado de Impacto, EEL – Estudo Específico de Localização). 

C (   ) Para projetos que careçam da elaboração de Diretrizes Urbanísticas para edificação ficará 
dispensada a necessidade de fazer Consulta de viabilidade para construção ou instalação. 

D (   ) O Escritório de Aprovação de Projetos (EAP) foi criado pelo município de Florianópolis com o 
objetivo de gestão, de análise e de aprovações de projetos de forma conjunta e integrada 
entre os órgãos licenciadores em seus trâmites legais internos na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis.  

E (   ) A Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) tem validade de (1) um ano, precisando ser refeita 
após esse prazo.  

 
38) Em relação à legislação em vigor sobre a proteção da vegetação nativa, é correto afirmar que: 
 

A (   ) em Área de Preservação Permanente (APP) com interesse social não será permitida a 
implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e 
culturais ao ar livre. 

B (   ) a área urbana consolidada apresenta uso predominantemente urbano, porém sem a 
existência de edificações comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à 
prestação de serviços. 

C (   ) são Áreas de Preservação Permanente (APP) as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura. 

D (   ) ao se ter ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente 
(APP), o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título fica dispensado de 
promover a recomposição da vegetação. 

E (   ) a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente 
(APP) ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental previstas em Lei.  
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39) De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), assinale a 
alternativa correta. 

 

A (   ) A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor público para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

B (   ) Os rejeitos são resíduos sólidos passíveis de reaproveitamento.  
C (   ) O gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos. 

D (   ) São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: os planos de resíduos sólidos; a 
coleta seletiva; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas; e o descarte de 
rejeitos.  

E (   ) Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: os resíduos 
domiciliares; os resíduos de limpeza urbana; os resíduos industriais; os resíduos de serviços 
de saúde; e os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 
perigosos. 

 
40) Analise as afirmativas abaixo sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, e assinale a alternativa correta. 
  

I. As áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou coletivo devem ser servidas de 
uma ou mais rotas acessíveis. A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, 
que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada 
de forma autônoma e segura por todas as pessoas.  

II. O percurso entre o estacionamento de veículos e os acessos não necessita ser uma rota 
acessível.  

III. As informações essenciais aos espaços nas edificações, no mobiliário e nos equipamentos 
urbanos devem ser utilizadas unicamente de forma visual. 

IV. São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%.  
V. As dimensões dos pisos e espelhos não necessitam ser constantes em toda a escada ou 

degraus isolados. 
 

A (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
 
41) A mobilidade urbana e acessibilidade são indispensáveis para o funcionamento de uma cidade e 

a qualidade de vida dos seus habitantes, sendo correto afirmar que: 
 

A (   ) o conceito de desenho universal propõe uma arquitetura e um design mais centrados no ser 
humano e na sua diversidade. Estabelece critérios para que edificações, ambientes internos, 
urbanos e produtos atendam a necessidade e favoreçam as pessoas com deficiências físicas 
frente aos outros usuários. 

B (   ) cidades que instituíram as Zonas 30 buscam reduzir os índices de mortalidade no trânsito e 
criar uma convivência mais harmoniosa entre os modais, ao garantir preferência aos veículos 
motorizados em detrimento dos não motorizados.  

C (   ) são princípios em que está fundamentada a Política Nacional de Mobilidade Urbana a 
acessibilidade universal e a desigualdade no uso do espaço público de circulação, vias e 
logradouros. 

D (   ) é obrigatório, em estacionamentos de uso público, 5% (cinco por cento) das vagas serem 
destinadas a idosos e 4% (quatro por cento) a veículos que transportem pessoas com 
deficiência. 

E (   ) a largura de uma calçada pode ser dividida em três faixas de uso:  I) faixa de serviço – serve 
para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou 
sinalização;  II) faixa livre ou passeio – destina-se à circulação de pedestres, deve ser livre de 
qualquer obstáculo; e III) faixa de acesso – consiste no espaço de passagem da área pública 
para o lote.  
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42) De acordo com Estatuto da Cidade, em relação ao Plano Diretor, assinale a alternativa correta.  
 
A (   ) O plano diretor deverá conter a delimitação das áreas urbanas podendo se aplicar o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, desconsiderando a existência de 
infraestrutura e de demanda para utilização. 

B (   ) O plano diretor não necessita de sistema de acompanhamento e controle. 
C (   ) A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada quinze anos. 
D (   ) O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. 
E (   ) O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de cinquenta mil habitantes, devendo ser 

conjuntamente elaborado com um plano de transporte urbano integrado, compatível com o 
plano diretor ou nele inserido. 

 
43) O poder de compra do Governo deve ser exercido dentro dos critérios claramente estabelecidos. 

É necessário realizar a compra dos bens e serviços de forma padronizada, organizada e com 
transparência, de modo a não haver favorecimento de pessoas ou empresas, garantindo a lisura 
do processo e, consequentemente, o bom uso do dinheiro público. Visando proporcionar uma 
disputa honesta e interessante técnica e economicamente para o Poder Público, surgem 
regulamentações para a licitação. No que diz respeito às licitações (Lei no 14.133/2021), analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I. Um dos objetivos dos processos licitatórios é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 

sustentável. 
II. A dispensa de licitação não pode mais ser realizada para obras e serviços de engenharia, mas 

ainda é permitida para serviços de manutenção de veículos, compras e outros serviços. 
III. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e 

compras. 
 

A (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
B (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D (   ) Nenhuma afirmativa está correta. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
44) A respeito das mudanças legais e contratuais sobre o uso de Building Information Modelling 

(BIM), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. O desenvolvimento da normalização brasileira relacionada à Modelagem de Informação da 

Construção (BIM) ocorre no âmbito da Comissão de Estudo Especial de Modelagem de 
Informação da Construção da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O conjunto de 
normas técnicas que compõem o Sistema de Classificação da Informação da Construção (ABNT 
NBR 15965) tem sido desenvolvido e publicado em partes. 

II. O Decreto no 10.306, de 2 de abril de 2020, estabelece a utilização do Building Information 
Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos 
órgãos e pelas entidades da administração pública federal. 

III. A Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil – Estratégia 
BIM BR – foi instituída por meio de um decreto federal, com a finalidade de promover um 
ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no País. 

IV. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 14.133/2021) prevê o uso preferencial da 
Modelagem da Informação da Construção ou de tecnologias e processos integrados similares ou 
mais avançados que venham a substituí-la nas licitações de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura, sempre que esta for adequada ao objeto da licitação. 

 
A (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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45)  A respeito das inspeções periódicas nas obras públicas, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta. 

 

I. As inspeções devem ser realizadas na periodicidade constante no manual de operação, uso e 
manutenção do edifício e no programa de manutenção de cada edificação.  

II. Os relatórios das inspeções prediais devem apontar e, sempre que possível, estimar a perda do 
desempenho do edifício. 

III. Durante a execução das obras devem ser detalhados, planialtimetricamente, todos os dutos de 
cada rede das instalações embutidas ou enterradas, apresentando o real posicionamento dos 
dutos do imóvel. 
 

A (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
C (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
46) Para a composição de custos unitários adaptada das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil, referente ao serviço de revestimento cerâmico para 
piso, interprete a composição, calcule os custos totais de cada insumo e assinale a alternativa 
correta. 
 

01. PISO.CINT.005/01 

Revestimento cerâmico para piso com 
placas do tipo esmaltada extra, de 
dimensões 45x45 cm aplicada em 
ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. 
af_06/2014. 

Unidade Índice 

 
Custo 

unitário 
(R$) 

1287 
Piso em cerâmica esmaltada extra, PEI 
maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 
2025 cm2. 

m2 1,0000000 
 

24,00 

1381 Argamassa colante AC I para cerâmicas. kg 6,0000000  0,50 
34357 Rejunte cimentício, qualquer cor. kg 0,2000000  2,50 

88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos 
complementares. h 0,5000000  28,00 

88316 Servente com encargos complementares. h 0,2000000  20,50 
Fonte: Adaptado do Catálogo SINAPI Ref.12/2021. 

 

A (   ) O insumo que mais incide no custo do serviço é a argamassa colante AC I. 
B (   ) Nessa composição, o custo de mão de obra (azulejista + servente) é de R$ 18,10/m2 de 

revestimento cerâmico. 
C (   ) O segundo insumo que mais incide no custo do serviço é o piso em cerâmica esmaltada 

extra. 
D (   ) Nessa composição unitária, o custo total de material é de R$ 37,50. 
E (   ) Para a execução de 1 m2 desse revestimento cerâmico para piso, são requeridos 3 kg de 

argamassa colante AC I. 
 
47) Em relação às medidas de proteção e segurança do trabalho, assinale a alternativa correta. 
 

A (   ) Cabe ao trabalhador usar o(s) EPI(s) apenas para a finalidade a que se destina(m), bem 
como responsabilizar-se pela guarda e conservação do(s) mesmo(s) e pela correta 
higienização e manutenção periódica. 

B (   ) Conforme a Norma Regulamentadora 12, o empregador deve adotar medidas de proteção 
para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de resguardar a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores, sendo prioritária a medida de proteção individual. 

C (   ) Se não há afastamento do trabalho, a comunicação do acidente de trabalho não é obrigatória. 
D (   ) De acordo com a Norma Regulamentadora 18, o Programa de Gerenciamento de Riscos 

(PGR) deve ser elaborado e implementado nos canteiros de obras, contemplando os riscos 
ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. 

E (   ) Os assentos adotados em postos de trabalho devem ter altura ajustável à estatura do 
trabalhador e à natureza da função exercida, devem possuir sistemas de ajustes e manuseio 
acessíveis, encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar, 
características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento e borda lateral 
arredondada. 
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48) Segundo a Instrução Normativa IN 04, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (2018, p. 
18), o extintor de incêndio é um “aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e 
acessórios, portátil ou sobre rodas, contendo o agente extintor destinado a combater o incêndio”. 
Considerando-se as informações da IN 06 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 
assinale a alternativa correta em relação ao extintor fixado na parede.  

 

 
 

A (   ) É proibido o depósito de materiais abaixo dos extintores, sendo permitido o depósito de 
materiais, no mínimo, 0,60 cm acima do extintor. 

B (   ) Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no 
máximo, 1,70 m acima do piso acabado. 

C (   ) O tipo de extintor e a distância máxima a ser percorrida para alcançar o extintor são definidos 
em função da classe de risco de incêndio do imóvel. 

D (   ) Para a sinalização de parede deve ser previsto, sobre o extintor, uma seta amarela com 
bordas em vermelho, contendo a inscrição “EXTINTOR”. 

E (   ) Em cada pavimento, inclusive para edificações térreas, são exigidos no mínimo 4 extintores 
com pelo menos uma unidade extintora cada, mesmo que apenas um extintor atenda a 
distância máxima a ser percorrida. 

 
49) Considerando-se a NBR 5626/2020, “Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, 

execução, operação e manutenção”, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

 
I. O reservatório de água fria potável pode ser translúcido, se dotado de meios de proteção contra 

a incidência de luz. 
II. Em todas as edificações residenciais, os reservatórios elevados de água fria potável devem ser 

divididos em dois ou mais compartimentos para permitir a realização de manutenções, evitando 
interrupções na distribuição de água nos pontos de utilização da edificação. 

III. O sistema de distribuição de água quente deve ter isolamento térmico em toda a sua extensão. 
IV. Em relação à vazão de abastecimento de reservatório de água potável, o tempo de reposição 

total do volume destinado ao consumo diário de água para residências unifamiliares deve ser de 
até 3 horas. 

 
A (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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50) Considera-se BIM ou Modelagem da Informação da Construção o conjunto de tecnologias e 
processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de 
uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir a todos os participantes do 
empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da construção (Decreto no 9.983, 
de 22 de agosto de 2019). Dessa forma, em um fluxo de trabalho BIM é possível trocar 
informações durante todo o ciclo de vida da edificação, com o suporte de padrões que oferecem 
meios para obter, medir, comunicar e gerenciar informações de forma organizada. Dentro desse 
contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I. O IFC (Industry Foundation Classes) é um modelo de dados padronizado, que codifica diferentes 

informações BIM de forma lógica, sendo considerado um padrão internacional aberto e neutro 
em relação ao fornecedor. 

II. O BCF (BIM Collaboration Format) permite a comunicação aberta e troca de feedbacks entre as 
equipes envolvidas no projeto, sobre os diferentes modelos BIM. 

III. O COBie (Construction Operations Building Information Exchange) é um padrão para 
organização e comunicação de dados obtidos nas fases de projeto e construção, necessários 
para fins de gerenciamento de ativos, operação, uso e manutenção da edificação.  

IV. Na concepção e coordenação de projetos em BIM, existem esquemas formais para a 
interoperabilidade, como os formatos IFC e BCF. 

 
A (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
RESPOSTAS                     

 
QUESTÕES 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESPOSTAS           
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.983-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.983-2019?OpenDocument
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