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Língua Portuguesa 

Texto 1.  

Observação 

Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de 
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos 
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para 
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está 
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica 
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, 
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos 
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos 
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de 
propaganda. 

Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já 
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as 
imagens se encarregam de nos invadir. 

Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para 
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero, 
como quero, da forma que quero, quando quero observar. 

Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer 
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem 
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro, 

está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de 

couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos 

azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto 

e cerca de 40 anos. 

Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade. 

OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001. 

 

1 

Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto. 

(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana. 

(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa. 

(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade. 

(D) Destacar a importância da observação das imagens. 

(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada. 

 

2 

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique 
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado. 

(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar detalhadamente o que nos cerca.” / 
consequência. 

(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso, 
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” / 
explicação. 

(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / 
conclusão. 

(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção 
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem 
olhar´.” / proporção. 

(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos 
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa. 

 

3 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária: 
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que 
quero, quando quero observar.” 

O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a 
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está 
explicitado erradamente. 

(A) “o que quero” / o objetivo. 

(B) “porque quero” / a explicação. 

(C) “como quero” / o meio. 

(D) “da forma que quero” / o modo. 

(E) “quando quero observar” / o tempo. 

 

4 

Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um 
conector sublinhado. 

Indique o substituto correto dentre os que são indicados, 
supondo-se adaptações das frases. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” / 
Assim. 

(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto 
que. 

(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora. 

(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo. 

 

5 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de 
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em 

(A) cuidadosa / displicente. 

(B) demorada / lenta. 

(C) superficial / desimportante. 

(D) afetiva / sentimental. 

(E) produtiva / reprodutiva. 

 

6 

Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque 

(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores. 

(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes. 

(C) pretende vender os produtos anunciados. 

(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes. 

(E) tenta chegar ao público-alvo ideal. 
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7 

“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos 
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger. 
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos 
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível 
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja, 
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de 
perceber uma imagem de propaganda”. 

Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de 
características do texto publicitário. A característica que não está 
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve 

(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado. 

(B) produzir mensagens subliminares. 

(C) convencer os compradores a adquirirem o produto. 

(D) criar interesse pelos produtos indicados. 

(E) mudar a ideologia social dos clientes. 

 

8 

“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do 
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.” 

O segmento ´ver sem olhar´ mostra  

(A) um erro gramatical. 

(B) uma incoerência lógica. 

(C) uma expressão popular. 

(D) uma citação intertextual. 

(E) uma repetição desnecessária. 

 

9 

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a 
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula 
altera o sentido do texto. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” / 
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens. 

(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva. 

(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos 
perdendo a habilidade de observar. 

(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos 
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que 
nos cerca. 

 

10 

“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação.” 

Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações 
desenvolvidas, as formas adequadas serão: 

(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens. 

(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens. 

(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler 
imagens. 

(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens. 

(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens. 

 

11 

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos 
descritivos. A característica determinante desse modo de 
organização textual é  

(A) o fornecimento de informações. 

(B) a apresentação de diferentes pontos de vista. 

(C) o relato de fatos em sucessão cronológica. 

(D) a tentativa de convencimento do leitor. 

(E) a indicação de dados de um objetivo. 

 

12 

Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a 
dos adjetivos que podem indicar estados, características, 
qualidades ou relações.  

Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os 
indicadores de 

(A) qualidade. 

(B) estado. 

(C) traço psicológico. 

(D) característica. 

(E) relação. 

 

13 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais. 
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes. 

(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical. 

(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos 
pronomes. 

(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos 
advérbios. 

(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical 
diferente das demais. 

 

14 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece 
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente. 

(A) Essa segunda descrição. 

(B) tal pessoa. 

(C) dessa descrição detalhada. 

(D) la. 

(E) mais facilidade. 
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Raciocínio Lógico  

15 

Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros 
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa 
progressão aritmética é 

(A) 11. 

(B) 10. 

(C) 9. 

(D) 8. 

(E) 7. 

 

16 

Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e 
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia, 
Paulo deve dar a Pedro 

(A) R$ 3.147,00. 

(B) R$ 1.202,00. 

(C) R$ 1.198,00. 

(D) R$ 894,00. 

(E) R$ 601,00. 

 

17 

Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a 
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte 
e quatro processos? 

(A) Doze. 

(B) Dez. 

(C) Oito. 

(D) Seis. 

(E) Quatro. 

 

18 

Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores 
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%. 
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação 

(A) não valorizou nem desvalorizou. 

(B) valorizou 0,04%. 

(C) desvalorizou 0,04%. 

(D) valorizou 0,16%. 

(E) desvalorizou 0,16%. 

 

19 

A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal” 
é 

(A) “Se não como demais, então não passo mal”. 

(B) “Se não como demais, então passo mal”. 

(C) “Como demais e não passo mal”.  

(D) “Não como demais ou passo mal”. 

(E) “Não como demais e passo mal”. 

 

20 

Considere a sentença a seguir. 

“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”. 

Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente 
equivalente à sentença dada. 

(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou 
brasileiro”. 

(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”. 

(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”. 

(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em 
Roraima”. 

(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em 
Roraima”. 

 

21 

Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do 
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados, 
aleatoriamente.  

A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B 
é  

(A) 
5

1
. 

(B) 
5

2
. 

(C) 
3

2
. 

(D) 
9

2
. 

(E) 
15

2
. 

 

22 

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão 
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados 
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não 
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.  

O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o 
vice-presidente dessa comissão, é  

(A) 16. 

(B) 32. 

(C) 60. 

(D) 64. 

(E) 120. 
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23 

Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais 
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de 
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas 
que estão na caixa.  

O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa 
representa 

(A) 80% de N. 

(B) 60% de N. 

(C) 50% de N. 

(D) 40% de N. 

(E) 32% de N. 

 

24 

Em uma sequência de números, para quaisquer três termos 
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x. 

Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o 
14º termo é 

(A) 2. 

(B) 4. 

(C) 10. 

(D) 16. 

(E) 26. 

 

 

Legislação Específica 

25 

Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei 
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a 
organização, o planejamento e a execução das funções 
públicas de interesse comum. 

II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado 
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam. 

III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um 
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas 
também por lei complementar, para desenvolver programas 
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

26 

As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da 
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual. 

(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.  

(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.  

(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.  

(E) Estimular e organizar a atividade econômica. 

 

27 

O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de 
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima.  Nomeou, 
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu 
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da 
Prefeitura.  

Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.  
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em 

função da ocorrência de nepotismo. 

(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já 
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda 
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado. 

(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não 
possui grau de parentesco com o Prefeito. 

(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este 
possui cargo efetivo e prestou concurso público. 

(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que 
atentam contra o princípio da moralidade pública. 

 

28 

Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) 
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de 
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia. 

(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de 
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos 
servidores para a implementação respectiva.   

(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de 
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de 
remuneração implantados;  

(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento 
da carreira com base no tempo de serviço do servidor. 

(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que 
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e 
cumprindo as próprias metas.  

 

29 

As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a 
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto 

uma. Assinale-a. 

(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos. 

(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais. 

(C) Ter idade mínima de 21 anos. 

(D) Estar quites com suas obrigações militares. 

(E) Ter nacionalidade brasileira. 
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30 

Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de 
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia, 
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver 
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo 
expirado o prazo do certame. 

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi 
aprovada dentro do número de vagas do edital. 

(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado 
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados. 

(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação 
no certame, não o de ser nomeada.   

(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o 
resultado do concurso público.  

(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou 
e Maria não pode mais ser nomeada. 

 

31 

Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura 
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.  

(A) Secretaria de Imprensa. 

(B) Corregedoria do Tribunal de Contas. 

(C) Gabinete da Liderança do Governo. 

(D) Procuradoria Geral do Ministério Público. 

(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral. 

 

32 

Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no 
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da 
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor. 

II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as 
condições de trabalho. 

III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do 
servidor, sancionando eventuais falhas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) III, apenas. 

 

 

História e Geografia de Rondônia 

33 

Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas 
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do 
Império português. 

I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa 

Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre 

os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França 

e Portugal na região da Guiana.  

II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle 

luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale 

do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé 

e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e 

Maranhão. 

Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de 

(A) Tordesilhas e Utrecht. 

(B) El Pardo e Santo Ildefonso. 

(C) Madri e El Pardo. 

(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas. 

(E) Utrecht e Madri. 

 

34 

No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste 
da colônia portuguesa promoveu 

(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso, 
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes, 
que serviram de apoio para o comércio local. 

(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania 
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e 
a Vila Bela da Santíssima Trindade. 

(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as 
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento 
na comercialização das drogas do sertão. 

(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação 
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe 
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos. 

(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras 
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo 
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação. 

 

35 

Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de 
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.  

A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. 

(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo 
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região. 

(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco 
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura. 

(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior 
alcance social na transmissão de informações. 

(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de 
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e 
geológicas. 

(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo 
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.  
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Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira 
consideradas estratégicas para a segurança nacional. 

(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com 
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização. 

(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia 
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil 
interior". 

(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como 
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes 
despovoadas. 

(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com 
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica 
brasileira. 

 

37 

A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de 
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as 
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de 
seus objetivos. 

1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia), em 1966. 

2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970. 

3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75. 

4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro 
minerais da Amazônia), em 1974. 

(  ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes 
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer 
assistência em saúde, educação e orientação técnica. 

(  ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores 
privados, nacionais e internacionais que financiassem o 
desenvolvimento econômico na região. 

(  ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao 
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a 
Cuiabá-Santarém. 

(  ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação 
populacional em áreas de mineração e de interesse 
estratégico. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 1, 3, 4 e 2. 

(C) 2, 4, 1 e 3. 

(D) 3, 1, 2, e 4. 

(E) 4, 2, 3 e 1. 

 

38 

Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo 

trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da 

BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de 

colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na 

década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de 

Rondônia. 

Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.  
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013. 

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da 
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a 
população e a economia concentradas ao redor dos 
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. 

(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364, 
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o 
desenvolvimento de municípios às suas margens. 

(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação 
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,  
favorecido pelo novo modal rodoviário. 

(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento 
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os 
fluxos migratórios. 

(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a 
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando 
perda considerável da floresta primária. 

 

39 

Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e 
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir. 

I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a 
maior parte do território, principalmente a região central, 
norte, sul e leste. 

II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa 
algumas áreas na região central do território e se caracteriza 
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas. 

III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do 
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos 
de casca grossa e rugosa, e folhas duras. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas 

(E) I, II e III. 
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Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o 
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que 
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do 
Paraná-Paraguai (Mato Grosso). 

A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir. 

I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale 
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para 
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e 
Ásia.  

II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são 
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira 
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros 
insumos. 

III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara 
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do 
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas 

(E) I, II e III. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

41 

O estádio de São Petersburgo, construído para a Copa do Mundo 
de 2018 na Rússia, foi batizado de “Spaceship”, por sua forma 
arquitetônica. Assinale a opção que indica o nome do renomado 
arquiteto japonês que o projetou. 

(A) Arata Isozaki. 

(B) Kenzo Tange. 

(C) Kisho Kurokawa. 

(D) Tadao Ando. 

(E) Toyo Ito. 

 

42 

Os CIAMs, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, 
passaram por três etapas de desenvolvimento.  

Considerando-se a sequência cronológica destas etapas, suas 
ênfases predominantes foram, respectivamente: 

(A) doutrina /  planejamento urbano /  idealismo liberal. 

(B) idealismo liberal / planejamento urbano / doutrina. 

(C) planejamento urbano / doutrina / idealismo liberal. 

(D) idealismo liberal / doutrina /  planejamento urbano. 

(E) doutrina / idealismo liberal / planejamento urbano. 

 

43 

Um dos pioneiros da arquitetura moderna no Brasil, apontado 
como “traidor” pelo grande promotor da arquitetura neocolonial, 
José Mariano Filho, por ter abandonado este estilo em 
detrimento do outro, foi o arquiteto 

(A) Affonso Reidy. 

(B) Carlos Leão. 

(C) Ernani Vasconcellos. 

(D) Lucio Costa. 

(E) Oscar Niemeyer. 

 

44 

O projeto definitivo para o Ministério da Educação e Saúde foi 
elaborado pela equipe brasileira liderada por Lucio Costa, sob 
inspiração dos ideais corbusianos.  

Assinale a opção que apresenta uma característica arquitetônica 
desse projeto, que se identifica com as ideias de Le Corbusier. 

(A) A implantação da construção colada numa das divisas do 
terreno. 

(B) O desenvolvimento horizontal do edifício principal. 

(C) A criação de pátio interno de pequenas proporções cercado  
pelo embasamento do edifício. 

(D) A localização das salas de trabalho voltadas para a mesma 
fachada, com melhor orientação. 

(E) A supressão de paredes, substituídas por divisões à meia 
altura, o que permite ventilação constante. 

 

45 

Leia o fragmento a seguir. 

“Tratava-se de um entramado de varas, cipós ou bambus, 

constituindo um estrado vertical, engastado na estrutura 

autônoma coberta por uma mistura de barro, água e fibras 

vegetais amassados, por ambos os lados da parede.” 

O fragmento apresenta detalhes da técnica construtiva  
denominada 

(A) estuque. 

(B) taipa de pilão. 

(C) adobe. 

(D) cantaria. 

(E) taipa de mão. 

 

46 

Em sua “Memória Descritiva do Plano Piloto” para Brasília, o 
arquiteto Lucio Costa escreveu que a solução apresentada 
“nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele 

toma posse”.  

Este gesto foi representado, graficamente, na forma de 

(A) um eixo central. 

(B) dois eixos centrais  paralelos entre si. 

(C) dois eixos cruzando-se em ângulo reto. 

(D) dois eixos paralelos cruzando-se com outro em ângulos.  

(E) três eixos formando-se um triângulo. 
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Com relação aos traçados das cidades no Brasil Colonial, analise 
as afirmativas a seguir. 

I.  Com o findar do século XVIII, sob a influência da engenharia 
militar, acentuou-se a preferência pelos traçados ortogonais 
nos projetos das povoações coloniais. 

II. Na aparente desordem dos traçados das cidades coloniais 
existe uma incoerência orgânica e uma autonomia formal. 

III. Os traçados das cidades coloniais que, inicialmente, 
apresentavam perfeita regularidade foram se tornando 
irregulares devido ao aumento populacional. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente.            

(B) II, somente.             

(C) III, somente.              

(D) I e II, somente.           

(E) I, II e III.           

 

48 

No projeto para a escada de ligação entre o saguão da Biblioteca 
Legislativa e seu mezanino, o arquiteto empregou a fórmula de 
Blondell: 2h+p= 0,64m ( h é a altura do espelho e p  é a largura do 
piso).  

Considerando-se que esta escada será reta e se desenvolverá em 
dois lances, com um patamar intermediário de 0,80 m e altura 
dos espelhos de 0,18m, a projeção horizontal total desta escada 
corresponderá a 

(A) 5,32 m. 

(B) 5,60 m. 

(C) 5,84 m. 

(D) 6,12 m. 

(E) 6,40 m. 

 

49 

Ordene na sequência correta (ordem cronológica) as etapas da 
fase de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos, 
apresentadas a seguir. 

(   ) projeto completo de edificação (PECE). 

(   ) anteprojetos complementares (AP-COMP). 

(   ) projeto para licenciamento (PL-ARQ). 

(   ) estudo preliminar arquitetônico (EP-ARQ). 

(   ) estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ). 

Assinale a sequência correta, segundo a ordem apresentada. 

(A) 3, 5, 4, 1 e 2. 

(B) 4, 3, 5, 2 e 1. 

(C) 4, 5, 1, 3 e 2. 

(D) 5, 3, 4, 1 e 2. 

(E) 5, 4, 3, 2 e 1. 

 

50 

Ao realizar a leitura da planta topográfica de um terreno, o 
arquiteto atentou para a interseção entre as linhas que unem os 
pontos mais baixos e os mais altos do terreno.  

Esta interseção se denomina 

(A) garganta. 

(B) vertente. 

(C) talvegue. 

(D) cumiada. 

(E) curva de nível. 

 

51 

Para analisar as informações relativas aos aspectos físicos de um 
terreno, o arquiteto utilizou a planta cadastral e o PAL Projeto 
Aprovado de Loteamento.  

Comparando-se as duas documentações, ele concluiu, 
acertadamente, que a planta cadastral é a que tem 

(A) valor legal. 

(B) maior escala. 

(C) menor atualização do local. 

(D) menor número de curvas de nível. 

(E) melhor avaliação do zoneamento. 

 

52 

Na tarefa de decidir o tipo de junta a ser empregada na 
instalação hidráulica, em PVC, de um sanitário, o arquiteto 
levantou as propriedades inerentes a cada um destes tipos. 
Correlacione o tipo de junta às suas respectivas propriedades, 
utilizando (1) para junta roscada e (2) para junta soldada. 

(   ) proporciona maior resistência à junta. 

(   ) permite o reaproveitamento das conexões já utilizadas. 

(   ) necessita do uso de “morsa” ou “tarraxa”. 

(   ) requer simplicidade na execução. 

(   ) agiliza a realização da instalação. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 2, 1, 1. 

(B) 2, 1, 1, 2, 2. 

(C) 1, 2, 1, 2, 1. 

(D) 2, 1, 2, 1, 2. 

(E) 1, 2, 2, 1, 2. 
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Em função da necessidade de uso de cada compartimento, o 
arquiteto deverá utilizar diferentes dispositivos de comando dos 
circuitos (interruptores manuais). Relacione cada dispositivo 
apresentado a seguir, à sua respectiva especificidade. 

1. de várias seções. 

2. three-way ou paralelo. 

3. four-way ou intermediário. 

4. de minuteria. 

(   ) apagar ou acender o circuito de dois pontos diferentes. 

(   ) comandar o circuito em vários pontos. 

(   ) apagar automaticamente o circuito de serviço. 

(   ) comandar diversas lâmpadas do mesmo ponto de luz. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 2, 3, 4 e 1. 

(C) 3, 2, 1 e 4. 

(D) 3, 1, 4 e 2. 

(E) 4, 1, 3 e 2. 

 

54 

Para representar o detalhe do puxador de madeira de um 
armário, o arquiteto empregou a escala numérica de 1:20 que, 
em relação ao objeto em verdadeira grandeza (VG), corresponde 
a 

(A) reduzir 200 vezes. 

(B) reduzir 20 vezes. 

(C) desenhar em tamanho real. 

(D) ampliar 20 vezes. 

(E) ampliar 200 vezes. 

 

55 

Assinale a opção que indica o tipo de linha que o arquiteto 
deverá utilizar na representação gráfica dos eixos ou das 
coordenadas  de uma planta baixa. 

(A) Pontilhada. 

(B) Tracejada. 

(C) Traço e ponto. 

(D) Traço e dois pontos. 

(E) Contínua. 

 

56 

Na representação gráfica de projetos de arquitetura, as plantas 
de edificação constituem a vista superior do plano secante 
horizontal.  

A altura deste plano, em relação ao piso de referência é, 
aproximadamente, de 

(A) 0,50 m. 

(B) 1,00 m. 

(C) 1,20 m.  

(D) 1,50 m. 

(E) 1,80 m. 

 

57 

Com o objetivo de “otimizar” a locação dos pilares de uma 
estrutura em concreto armado, o arquiteto deverá, sempre que 
possível, localizá-los de forma que 

(A) as vigas resultem com vãos de diferentes ordens de grandeza. 

(B) sejam descontínuos com o uso de vigas de transição. 

(C) fiquem fora do encontro das vigas. 

(D) se encontrem em uma mesma linha. 

(E) evitem formar balanços que aliviem vãos centrais. 

 

58 

Na execução de um concreto para a estrutura de um edifício, o 
arquiteto utilizará como traço, em volume, 1:3:5, de modo que 
para cada 2,00 m3 de cimento, os consumos de areia e de brita 
serão, respectivamente, de 

(A) 1,50 m3 e 2,50 m3. 

(B) 3,00 m3 e 5,00 m3. 

(C) 5,00 m3 e 3,00 m3. 

(D) 6,00 m3 e 10,00 m3. 

(E) 10,00 m3 e 6,00 m3. 

 

59 

Para minimizar o desconforto do usuário em relação à 
iluminância excessiva, proveniente da abóboda celeste,  da luz 
solar direta e dos aspectos climáticos da região tropical, existem 
recursos como os elementos controladores de luz.  

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 

I. Brise-soleil é o elemento exterior que controla a luz e 
contribui para a iluminação interior, ao permitir que a luz 
solar seja levada para um ponto de incidência mais 
adequado. 

II. Elementos interiores de controle de luz devem ser de 
material fosco ou de cores fortes que têm alta difusão. 

III. Elementos acessórios de controle de luz são, 
convenientemente colocados, quando afetam a qualidade da 
iluminação. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, somente.          

(B) II, somente.           

(C) III, somente.  

(D) I e II, somente.         

(E) I, II e III.          

 

60 

Com vistas à questão de eficiência energética, assinale a opção 
que indica a melhor orientação para as fachadas de menor 
superfície, de casas rurais implantadas em uma região de clima 
tropical. 

(A) norte e leste. 

(B) sul e leste 

(C) leste e oeste. 

(D) oeste e norte 

(E) oeste e sul. 
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Na rampa para pedestre, que permite o acesso da área de 
estacionamento até o novo edifício da Assembleia Legislativa, o 
arquiteto utilizará a inclinação de 5%, em respeito à NBR 
9050:2015.  

Considerando-se que o desnível entre o estacionamento e a 
edificação é de 1,50m, a largura da rampa de 1,20m e que haverá 
apenas uma mudança de direção na rampa, calcule o 
comprimento da projeção horizontal da rampa. 

(A) 30,00 m. 

(B) 31,20 m. 

(C) 75,00 m. 

(D) 75,60 m. 

(E) 76,20 m. 

 

62 

Na impossibilidade de adequação dos corredores de um edifício 
existente para os portadores de necessidades especiais, o 
arquiteto optou por implantar bolsões de retorno com dimensões 
que permitam a manobra completa de uma cadeira de rodas, de 
acordo com a NBR 9050:2015.  

Estes bolsões deverão permitir, no mínimo, um giro de 

(A) 90o. 

(B) 135o. 

(C) 180o. 

(D) 270o. 

(E) 360o. 

 

63 

Para um local destinado à prática esportiva e terapêutica, o 
arquiteto projetou vestiários acessíveis, conforme estabelecido 
pela NBR 9050:2015, que recomenda que os vestiários 
excedentes ao número mínimo exigido, deverão 

(A) possuir entrada independente às bacias sanitárias e aos 
chuveiros e comum aos lavatórios e bancos dos demais 
vestiários. 

(B) ser instalados nos banheiros coletivos, integrando-se às peças 
acessíveis às demais. 

(C) ter uso independente das peças sanitárias em relação aos 
demais banheiros coletivos. 

(D) compartilhar as bacias sanitárias e os lavatórios, mas não os 
chuveiros, com os demais banheiros e vestiários. 

(E) estar situados na circulação secundária e oposta à dos demais 
banheiros coletivos. 

 

64 

Uma das características que o arquiteto deverá atender, em 
consonância com a NBR 9050:2015, para instalar as bacias de um 
sanitário coletivo para adultos, consiste em utilizar 

(A) abertura frontal nas bacias e nos assentos sanitários. 

(B) cantos vivos, bem definidos, no sóculo sob a base da bacia. 

(C) altura entre 0,50m e 0,55m, do piso acabado até a borda 
superior do assento. 

(D) sóculo com posição de, no máximo, 0,10m avançando sobre a 
base da bacia. 

(E) bacia suspensa que dispensa o uso do sóculo, desde que 
respeite a altura necessária. 

 

65 

Uma das condições, estabelecida pela NBR 9050:2015, a respeito 
dos espaços reservados para pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida em um auditório, é que estes espaços 
deverão 

(A) disponibilizar dispositivos de tecnologia assistiva para atender 
às pessoas com deficiência visual ou auditiva. 

(B) ter garantido 1 assento companheiro ao lado de um dos lados 
do espaço individual reservado. 

(C) estar situados em rota acessível independente, desvinculada  
a rotas de fuga. 

(D) ser implantados em espaços com piso levemente inclinado 
para garantir a visibilidade total do ambiente. 

(E) ser reunidos num único setor do auditório para facilitar a 
identificação e segurança. 

 

66 

Assinale a opção que indica uma medida de controle e prevenção 
de segurança, estabelecida pela NB 18, que se refere às 
condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção, no que diz respeito aos andaimes. 

(A) Devem ser dimensionados de modo a suportar com 
segurança o dobro das cargas a que estarão sujeitos. 

(B) O piso de trabalho pode ter forração incompleta desde que 
nivelada e fixada de modo seguro. 

(C) Devem dispor de sistema de guarda corpo e rodapé em todo 
o perímetro, inclusive do lado da face de trabalho. 

(D) O piso de trabalho deve ser metálico para ser resistente, 
sendo vetado o uso de madeira. 

(E) A utilização de escadas sobre o piso de trabalho é proibida. 

 

67 

Em uma obra serão demolidas 4 paredes de alvenaria de tijolo 
comum em obras, com dimensões de 4,00m x 3,00m x 0,05m 
(largura, altura e espessura) cada.  

De acordo com o cálculo recomendado para fins de orçamento,  o 
volume total de remoção do entulho gerado com a demolição 
destas paredes será de 

(A) 3,60 m3. 

(B) 7,20 m3. 

(C) 14,40 m3. 

(D) 18,00 m3. 

(E) 21,60  m3. 
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Assinale a opção que indica um dos casos em que a licitação é 
dispensável e a Administração está autorizada a promover a 
contratação direta.  

(A) Quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestadamente inferiores aos praticados no mercado ou 
forem compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais. 

(B) Para obras e serviços de engenharia de valor até 25% do 
limite previsto na modalidade de licitação convite, desde que 
se refiram a parcelas de um mesmo serviço. 

(C) Para aquisição de origem nacional, necessária à manutenção 
de equipamento, após a expiração da garantia técnica, 
quando tal condição de exclusividade for dispensável. 

(D) Na contratação de remanescente de serviço, devido à 
rescisão contratual, desde que atendidas a ordem de 
classificação e aceitas as condições anteriores. 

(E) Para a construção e reforma de estabelecimentos penais, 
desde que não se configure situação de grave e iminente 
risco à segurança pública. 

 

69 

Os tipos de licitação exclusivos, utilizados para realizar a licitação 
para a contratação do serviço de elaboração de projetos, deverão 
ser 

(A) menor preço ou melhor técnica. 

(B) melhor técnica ou técnica e preço. 

(C) técnica e preço ou lance ou oferta. 

(D) lance ou oferta ou melhor técnica. 

(E) menor preço ou técnica e preço. 

 

70 

Para realizar a Inspeção predial de uma edificação, o arquiteto 
constatou deficiências que podem ser classificadas como 
“anomalia” ou “falha”.  

Considerando-se as diferenças entre esses tipos de deficiências, 
assinale a opção que apresenta um exemplo de “anomalia”, que 
pode ser encontrada nas esquadrias. 

(A) Inadequação da ergonomia para portadores de necessidades 
especiais devido ao emprego equivocado das normas de 
acessibilidade. 

(B) Aparecimento de corrosão provocada por dano intencional 
na pintura. 

(C) Perda da mobilidade devido ao desgaste natural das escovas. 

(D) Degeneração do cordão de vedação em silicone pela ação 
inapropriada de limpeza. 

(E) Deteriorização dos componentes de fixação dos vidros pelo 
manuseio incorreto. 
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O Projeto de Burle Marx para os jardins do Ministério da 
Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, considerados marcos 
modernistas do paisagismo brasileiro, caracterizavam-se pela 
valorização da(s) 

(A) linguagem orgânica. 

(B) linhas ecléticas. 

(C) composição clássica. 

(D) formas ortogonais 

(E) rigidez formal. 
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O jardim residencial contemporâneo brasileiro é sinônimo de 
diversidade formal, havendo uma mistura de gostos, que leva a 
uma construção e concepção alinhadas, basicamente, de três 
correntes.  

Correlacione as correntes, listadas a seguir, às suas respectivas 
características. 

1 - Pós-moderna. 

2 - Neoeclética. 

3 - Neomoderna 

(  ) uso exclusivo da vegetação nativa e tropical utilizada para a 
constituição de diferentes subespaços, caracterizados por 
certo despojamento formal . 

(  ) mistura formal e de elementos construtivos, em elementos 
subdivididos em ambientes diversos, quase “colagens”, 
podendo se encontrar ao lado de elementos clássicos. 

(  ) caráter nitidamente cenográfico, se baseia na construção 
idealizada de um espaço temático, onde a vegetação tropical 
fica relegada a segundo plano. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 1, 3 e 2. 

(C) 2, 1 e 3. 

(D) 3, 1 e 2. 

(E) 3, 2 e 1. 
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Considerando-se que as bases para o desenvolvimento do 
planejamento para o restauro de um patrimônio edificado 
sofreram mudanças significativas ao longo do tempo.  

Identifique, comparativamente, com “c” os itens convencionais 
antigos e com “a” os itens atuais listados a seguir, sintetizados 
pelo museólogo Guichen Gael. 

(   ) pensar coleção. 

(   ) focar um compartimento ou peça. 

(   ) combater a agressão e avaliar os efeitos a partir das causas. 

(   ) treinar homens para cada serviço. 

(   ) intervir sob regime de emergência, manutenção corretiva. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) a, c, a, c, c. 

(B) a, a, c, c, a. 

(C) c, c, a, c, a. 

(D) c, a, c, a, c. 

(E) c, a, c, a, a. 
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Um arquiteto foi incumbido de realizar o serviço de consolidação 
estrutural de um patrimônio edificado.  

Antes de realizar este serviço, ele deverá 

(A) reforçar com a aplicação superficial de argamassa de solo-
cimento e solo-cal para a reintegração da estrutura. 

(B) colocar pequenos selos de gesso de modo transversal para 
saber se as lesões estão estacionadas. 

(C) efetuar furos em série para introduzir, preventivamente, uma 
argamassa estabilizante. 

(D) construir pequenas valas externas para escoamento dos 
materiais a serem injetados na estrutura. 

(E) aplicar produtos químicos sob pressão para evitar a 
disseminação da patologia. 
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Assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo 
arquiteto como técnica de restauração da estrutura de madeira 
do telhado de uma edificação tombada pelo Patrimônio Histórico. 

(A) Substituir integralmente a peça de madeira danificada, em 
todos os casos.  

(B) Utilizar pregos para prender uma peça de madeira na outra, 
como reforço da estrutura.  

(C) Preencher pequenos buracos e fissuras com argamassa de 
“traço” forte de cimento. 

(D) Executar emendas utilizando placas metálicas aparafusadas 
em ambos os lados da madeira. 

(E) Imunizar todas as peças de madeira nova e antiga contra 
cupim, como tratamento curativo. 
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No serviço de conservação da cantaria de um bem patrimonial 
edificado, o primeiro passo para caracterizar os materiais 
construtivos é realizar um (a) 

(A) quantificação dos elementos principais. 

(B) levantamento dos dados arquivísticos e históricos. 

(C) previsão das ações a serem implantadas. 

(D) compilação dos dados qualitativos. 

(E) inspeção do estado atual. 

 

77 

No processo de reconstituição das perdas ocorridas na cantaria 
de um patrimônio cultural, o arquiteto optou pela aplicação de 
prótese de pedra.  

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

(A) A escolha da pedra deve seguir a cor da original, 
independentemente da textura. 

(B) A aplicação de próteses de quaisquer dimensões pode ser 
feita com o auxílio de colas ou resinas. 

(C) As juntas não devem ser reconstituídas para que as emendas 
se tornem aparentes. 

(D) A pedra deve ter as mesmas características físicas da original. 

(E) O uso de reforços com pinos metálicos é necessário em todos 
os casos de emprego de próteses. 
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As Cartas Patrimoniais constituem documentos que, em ordem 
cronológica, permitem uma leitura da evolução do pensamento 
preservacionista através dos tempos. A Carta em que, 
primeiramente, se recomendou “respeitar, na construção de 

edifícios, o caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na 

vizinhança dos monumentos antigos” foi denominada de 

(A) Carta do Restauro: Ministério da Instrução Pública. Governo 
da Itália. 

(B) Carta de Sofia: Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios. 

(C) Carta de Veneza: Conselho Internacional dos arquitetos e 
técnicos dos monumentos históricos. 

(D) Carta de Atenas: Sociedade das Nações. 

(E) Carta do Rio: Conferência Geral das Nações Unidas. 
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No programa AutoCAD 2018 para windows, os layers são níveis 
de trabalho que servem para organizar o desenho e determinar, 
por meio de sua cor, a espessura de impressão das linhas.  

A esse respeito, indique a afirmativa correta. 

(A) Um nível de trabalho pode ser visível ou invisível, podendo 
ambos serem impressos. 

(B) Quando se gera um nível de trabalho, associam-se a ele a cor 
branca e a linha pontilhada. 

(C) Qualquer tipo e cor de linha podem ser associados a  um 
nível. 

(D) Quando se inicia um desenho já existe o nível de trabalho 1 
(um). 

(E) Quando se cria uma entidade, ela pode pertencer a dois ou 
mais níveis diferentes de trabalho. 
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Relacione os comandos de dimensionamentos do programa 
AutoCAD 2018 para windows apresentados abaixo, com suas 
respectivas propriedades: 

1 - DIM 

2 - DIMALIGNED 

3 - DIMBASELINE 

4 - DIMCONTINUE 

5 - DIMJOGLINE 

(  ) possibilita o dimensionamento linear a partir de uma linha de 
referência. 

(  ) permite inserir uma linha de interrupção em uma cota. 

(  ) faz cotas automáticas. 

(  ) cota linhas que não sejam verticais nem horizontais. 

(  ) produz cotas alinhadas e continuas em relação à segunda 
linha do chamado do comando de dimensionamento 
anterior. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 5, 4 e 3. 

(B) 1, 4, 2, 5 e 3. 

(C) 2, 1, 3, 5 e 4. 

(D) 3, 4, 1, 2 e 5. 

(E) 3, 5, 1, 2 e 4. 
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