
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.

V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo
recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 4, leia a crônica abaixo.

Somos todos vítimas 
Ivan Angelo 

Num domingo frio de início do inverno, a população de São
Paulo ficou chocada com uma cena jamais vista na cidade. A
capa do jornal Estadinho trazia uma fotografia que ocupava toda
a largura da página e mostrava uma família de seis pessoas,
homem, mulher e quatro crianças, louros, de olhos azuis,
morando sob o Viaduto do Chá, sem ter o que comer, com
apenas a roupa do corpo e uma cuia de chimarrão que o homem
tomava. O assunto dominou as conversas naquele 2 de junho
de 1918 e invadiu a semana. Como era possível tal cena na
metrópole que mais crescia no país? Que gente era aquela? O
homem, argentino, trabalhara na grande fazenda de café do
milionário Martinho Prado, havia contraído maleita, fora despedido
e depositado com a família na capital, entregue à própria má
sorte.

Noventa e cinco anos depois, as cenas mais vistas na cidade
são de famílias dormindo na rua, sem ter o que comer, sem
roupas e sem chimarrão, e de bandos de miseráveis drogados.
No passado, vimos chocados um caso inédito; hoje, olhamos
com anestesia da indiferença para a malta de zumbis e grupos
de desvalidos, quando não os vemos com silenciosa revolta ou
cauteloso receio. Como deixaram nossa cidade chegar a esse
ponto? Como não fomos capazes de impedir esse horror quando
era possível?

Foram vindo. Das injustiças sociais vieram, dos fracassos
pessoais, das famílias desestruturadas, das fugas, das
frustrações, das secas nordestinas e amorosas vieram, do
abandono, das fragilidades e inseguranças, das revoltas sem
rumo vieram, do alcoolismo, dos pais ausentes, da escola
ausente, das bravatas imaturas, dos reformatórios vieram, dos
abusos, dos maus-tratos, dos baratos, das baladas, da má
educação, das carências, da falta de lugar, da doença mental
vieram, da baixa estima, das prisões, do risco mal calculado,
dos refúgios da alma vieram... — e formaram essas multidões
que nos assustam.

Há alguns anos (dez?) dizia-se: é a Cracolândia, estão restritos
à Cracolândia. Aquela água envenenada começou a vazar: Luz,
Sé, Brás, Bom Retiro, Centro, Parque Dom Pedro, Cambuci,
Mooca, Tatuapé, Campos Elíseos, Santa Cecília, Higienópolis,
Avenida Paulista, baixos dos viadutos Rebouças e Doutor
Arnaldo. Os moradores de Perdizes veem, consternados, que
os caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios
e casas. As ações espasmódicas das autoridades o que fizeram
foi espalhá-los pela cidade.

Que fazer?

Pobres de nós, perplexos. Brotam sentimentos xenófobos até
nos melhores. São um risco para a saúde pública, dizem,
disseminam doenças, aids, hepatites, tuberculose, sarna,
micoses. Perguntam o que é pior para o conceito de cidade
limpa: uma placa irregular, que vai gerar propina, ou um
maltrapilho defecando e urinando na rua? Se alguém bem vestido
fizer isso,será levado para a delegacia, enquadrado em algum
ato de atentado ao pudor.
Esses bandos de crianças e adolescentes que perambulam
pelas ruas praticando furtos e fumando crack são as peças de
reposição da malta de zumbis, advertem. Perguntam, punitivos:
são infratores, malfeitores, criminosos ou o quê? Em que lei se
enquadram? É enquadrá-los e agir. Afirmam: estão sendo
exportados para São Paulo, as autoridades devem mandá-los
de volta, cuidar dos nossos e mandar o resto de volta.

Estamos precisados de tanta coisa para nos tornar melhores e
vem essa coisa a nos empurrar para o lado mais escuro de nós.
Precisamos nos lembrar de que há uma mãe procurando seu
menino desaparecido no meio daqueles bandos, para oferecer-
lhe um banho quente entre uma queda e outra; há uma irmã
que guardou a boneca da caçula para quando a encontrar; há
uma filha tentando salvar o pai já idoso e perdido; há uma esposa
com filho à procura do marido, ainda com esperança... Há
histórias... Há lágrimas... Há vítimas dos dois lados.

1) Considere as afirmativas a seguir.
I. No início do século XX, a família na rua chocou a

população apenas porque o homem era estrangeiro.
II. O autor apoia integralmente as medidas higienizadoras

da cidade, que expulsam os moradores da rua.
De acordo com o texto, está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

2) Considere as afirmativas abaixo.
I. No título, ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural,

o autor se inclui como vítima.
II. De acordo com o texto, hoje estamos acostumados com

os moradores de rua, por isso eles não nos provocam
mais sentimentos.

Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  Nenhuma

3) A palavra “imaturas” é formada por
a) justaposição c)  derivação
b) aglutinação d)  abreviação

4) Considere o período e as afirmativas a seguir.
Os moradores de Perdizes veem, consternados, que os
caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios
e casas.
I. A locução “de Perdizes” e o adjetivo “consternados”

exercem a mesma função sintática.
II. O período é composto por subordinação.
Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

5) O texto abaixo foi compartilhado em redes sociais.

Considere as afirmativas abaixo.
I. Há um erro de concordância verbal.
II. Há um problema de regência.
III. Há problemas na pontuação.
IV. A palavra “se” é um pronome reflexivo nas duas vezes

em que é utilizada.
Está correto que se afirma em
a) I, II, III e IV. c)  I e III, apenas.
b) I, II e III, apenas. d)  II e IV, apenas.
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Para responder às questões 6 e 7, observe a charge abaixo.

6) Considere as afirmativas a seguir.
I. As falas da professora e do aluno indicam que ambos

entenderam a palavra “sujeito” no mesmo sentido.
II. O termo “mané” foi empregado no sentido conotativo.
Está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II
b) II d)  nenhuma

7) Considere as afirmativas a seguir.
I. Sintaticamente, o sujeito da oração na lousa é classificado

como simples.
II. O verbo empregado na oração escrita na lousa é transitivo

direto.
Está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II
b) II d)  nenhuma

8) Considere os períodos abaixo.
I. Tratam-se de questões polêmicas.
II. Consertou-se os aparelhos.
A concordância está correta em
a) I c)  I e II
b) II d)  nenhuma

9) Considere a oração e as afirmativas a seguir.
Precisa-se de funcionário com experiência.
I. A oração encontra-se na voz passiva.
II. O sujeito é indeterminado.
Está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II
b) II d)  nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
O rapaz contou uma história ________ não acreditei.
a) que c)  em que
b) a qual d)  onde

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11) Os botões de ação do Microsoft PowerPoint 2007, no
modo de apresentação de slides, além de executarem
filmes ou sons, contêm formas como setas para direita
e para esquerda e símbolos de fácil compreensão
referentes às ações:
a) de finalização de toda a apresentação.
b) de temporização de cada slide da apresentação.
c) de transição entre cada slide da apresentação.
d) de ir para o próximo, anterior, primeiro e último slide.

12) URL é basicamente um endereço de um recurso
disponível em uma rede com a seguinte estrutura:
protocolo://máquina/caminho/recurso. Portanto, um
'protocolo' NÃO pode ser iniciado com:   
a) ftp c)  usb
b) http d)  HTTPS

13) Após a instalação do suplemento Salvar como PDF
ou XPS para o 2007 Microsoft Office System, pode-se
gravar arquivos em PDF dos seguintes aplicativos:
a) Word 2007, Excel 2007 e PowerPoint 2007.
b) Somente do Word 2007 e Excel 2007.
c) Somente o Word 2007 e PowerPoint 2007.
d) Somente o PowerPoint 2007 e Excel 2007.

14) Quanto ao Correio Eletrônico, assinalar (F) Falso ou (V)
Verdadeiro nas afirmações abaixo:
(  ) A sigla ‘Cco’, em português, é utilizada para identificar

'cópia oculta'.
(  ) Abrir arquivos ‘EXE’ anexados num email não exige

maiores cuidados de segurança.
a) V - V c)  F - V
b) V - F d)  F – F

15) Utiliza-se ‘referências absolutas’ para fazer referência
a células que não devem ser alteradas quando a
fórmula for copiada. Para tanto, se uma célula tem a
fórmula  =  C4*D9  e queremos criar uma referência
absoluta para a coluna D e linha 9, devemos usar:
a) D$9$ c)  $D9$
b) $D$9 d)  D$9

16) Quanto aos conceitos básicos de manipulação de
arquivos e pastas do Microsoft Windows identifique a
alternativa abaixo que esteja INCORRETA:
a) Uma pasta eventualmente pode ficar vazia. 
b) Uma das pastas comuns que o próprio Windows cria

automaticamente é a pasta ‘Meus Documentos’. 
c) O Windows utiliza ícones para representar e identificar

o tipo de um arquivo. 
d) Não se pode criar uma pasta dentro de outra pasta.

17) Quanto a classificação de uma coluna de dados
alfanuméricos no Microsoft Excel 2007, assinalar (F)
Falso ou (V) Verdadeiro nas afirmações abaixo:
(  ) é possível classificá-la em ordem alfanumérica

decrescente.
(  ) pode-se classificar por diferenciação entre maiúsculas

e minúsculas. 
a) V - V c)  F - V
b) V - F d)  F - F

18) Por padrão, ao iniciar o Microsoft PowerPoint 2007 ele
abre, onde se cria e se trabalha em slides, no modo de
exibição chamado: 
a) Apresentação de Slides c)  Normal
b) Anotações d)  Padrão
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19) No Microsoft Windows (XP, VISTA e 7) ao se clicar com o
botão direito do mouse na área de trabalho temos
condições de acessar: 
a) configurações de rede.
b) Windows Explorer.
c) configurações do monitor.
d) Internet Explorer.

20) Quanto à impressão de documentos no Microsoft Word
2007, assinalar (F) Falso ou (V) Verdadeiro nas afirmações
abaixo:
(  ) No Microsoft Word 2007 existe somente a opção

‘Impressão Rápida’ para o processo de impressão de
documentos.

(  ) Para exibir a caixa de diálogo ‘Impressão Rápida’ deve-
se pressionar CTRL+R.

a) V - V c)  F - V
b) V - F d)  F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas
Zonas Habitacionais, declaradas por lei como de Interesse
Social (ZHIS) deverá ser composta minimamente por
algumas estruturas. Leia as sentenças abaixo e assinale
a alternativa INCORRETA: 

a) Vias de circulação.

b) Escoamento das águas fluviais.

c) Rede para o abastecimento de água potável.

d) Soluções para o esgotamento sanitário e para a energia
elétrica domiciliar.

22) A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades coordenou a elaboração do Plano Nacional de
Habitação – PlanHab. Com base neste tema, leia as
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I. O PlanHab é um dos mais importantes instrumentos para a
implementação da nova Política Nacional de Habitação – PNH.

II. O PlanHab pretende implementar um conjunto de ações
capazes de construir um caminho que permita avançar no
sentido de atingir o principal objetivo da PNH: universalizar
o acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

23) A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) está
fundamentada em alguns princípios. Leia as sentenças abaixo
e assinale a alternativa que NÃO apresenta um destes
princípios:

a) Acessibilidade universal.

b) Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões
socioeconômicas e ambientais.

c) Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços
de transporte urbano.

d) Priorização de projetos de transporte público coletivo
estruturadores do território e indutores do desenvolvimento
urbano individualizado.

24) Leia as sentenças abaixo sobre o Código Florestal
Brasileiro e assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ele institui as regras gerais sobre onde e de que forma o
território brasileiro pode ser explorado. 

b) Ele determina as áreas de vegetação nativa que devem
ser preservadas. 

c) Ele determina quais regiões são legalmente autorizadas
a receber os diferentes tipos de produção rural.

d) O código florestal foi atualizado recentemente, devido
principalmente à extinção  de quase metade das
propriedades rurais, em função da evasão para grandes
centros e falta de mão-de-obra especializada.

25) O Código Florestal Brasileiro utiliza dois tipos de áreas
de preservação: a Reserva Legal e a Área de Preservação
Permanente (APP). Leia abaixo as afirmativas e assinale
a alternativa correta:

I. A Reserva Legal é a porcentagem de cada propriedade
ou posse rural que deve ser preservada, variando de acordo
com a região e o bioma. 

II. As Áreas de Preservação Permanente têm a função de
preservar locais frágeis como beiras de rios, topos de
morros e encostas, que não podem ser desmatados para
não causar erosões e deslizamentos, além de proteger
nascentes, fauna, flora e biodiversidade, entre outros. 

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

26)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor. Com base no tema,
leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:

a) O plano diretor é obrigatório para qualquer cidade, em
qualquer situação. 

b) O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

c) O plano diretor é parte integrante do processo de
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar
as diretrizes e as prioridades nele contidas.

d) O plano diretor deverá englobar o território do Município
como um todo.

27) Preencha a lacuna: _____________________________ é
um sistema composto por software, usuário, hardware,
dados e metodologia (ou técnicas) de análise, que permite
o uso integrado de dados georreferenciados com uma
finalidade específica. 

a) Topografia.

b) SIG - Sistema de informações geográficas.

c) Google Earth.

d) GPS – Sistema de Posicionamento Global.
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28) Preencha a lacuna: ________________________________
tem como objetivo principal implementar políticas e
programas que promovam o acesso à moradia digna para
a população de baixa renda, que compõe quase a
totalidade do déficit habitacional do País.

a) FNHIS - Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social.

b) CFH - Conselho Federal de Habitação.

c) SNHIS - Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social.

d) FAS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.

29) O Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação e
Interesse Social ( FNHIS) possui competências. Entre as
sentenças descritas abaixo, assinale a alternativa que
NÃO é uma das competências deste Conselho:

a) Aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais
e plurianuais dos recursos do FNHIS.

b) Deliberar sobre as contas do SNHIS.

c) Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas
regulamentares, aplicáveis ao FNHIS, nas matérias de sua
competência.

d) Aprovar seu regimento interno.

30) A supressão de vegetação secundária em estágio
avançado e médio de regeneração para fins de atividades
minerárias somente será admitida mediante algumas
condições previstas em Lei. Leia as sentenças abaixo,
contendo algumas destas condições e assinale a
alternativa correta:

I. Licenciamento ambiental, condicionado à apresentação
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que
demonstrada a inexistência de alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto.

II. Adoção de medida compensatória que inclua a recuperação
de área equivalente à área do empreendimento, com as
mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia
hidrográfica.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

31) Existem alguns tipos de Unidades de Conservação de
Proteção Integral considerados por Lei. Leia as sentenças
abaixo e assinale a alternativa que NÃO apresenta um
destes exemplos de unidades de conservação: 

a) Estações Ecológicas.

b) Reservas Extrativistas.

c) Reservas Biológicas.

d)  Parques Nacionais.

32) Leia as sentenças abaixo sobre a NBR 6492 e assinale
a alternativa correta:

I. Esta norma fixa as condições exigíveis para a representação
gráfica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
apresentação.

II. Esta norma abrange critérios de projeto.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

33) “O conhecimento dos fenômenos da física aplicada à
obtenção de conforto na arquitetura inclui necessariamente
o estudo das formas de transferência de calor.” Estão
descritos abaixo alguns fenômenos físicos da transferência
de calor que subsidiam os princípios de desenho térmico.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fenômeno
físico de transferência de calor.
a) Condução.
b) Convecção.
c) Radiação.
d) Resistência térmica.

34) Leia as sentenças abaixo contendo informações sobre o
BIM- Building Information Model ou Modeling e assinale
a alternativa correta:
I. “Plataforma de trabalho que permite modelar os objetos a

serem construídos e gerenciar quantitativos de materiais,
custos e cronograma, o BIM (Building Information Modeling)
permite que diferentes projetistas e diversos departamentos
da construtora interfiram, simultaneamente, para antecipar
problemas que só costumam ficar visíveis no transcorrer
das obras.”

II. BIM é o processo de elaboração e gerenciamento das
informações de uma edificação durante seu ciclo de vida
utilizando software de modelamento dinâmico 3D real time,
para reduzir o desperdício de tempo e recursos para projetar
e construir uma edificação. Esse processo produz o modelo
de informação da edificação (abreviado também como
BIM), o qual abrange a geometria da edificação, relações
espaciais, informação gráfica, quantidades e propriedades
de seus componentes.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

35) Sobre o tema “compatibilização de projetos complementares
ao projeto arquitetônico”, leia as sentenças abaixo e
assinale a alternativa INCORRETA:
a) A compatibilização é definida como uma atividade de

gerenciar e integrar projetos desconexos visando o perfeito
ajuste entre os mesmos e conduzindo para a obtenção
dos padrões de controle de qualidade total de determinada
obra. 

b) A compatibilização de projetos compreende a atividade de
sobrepor os vários projetos e identificar as interferências

c) A compatibilização salienta a necessidade que se trabalhe
dentro de uma visão sistêmica, onde todos os intervenientes
passam a ter um papel fundamental nos processos
desenvolvidos. 

d) É a partir do projeto arquitetônico que o processo de
compatibilização se inicia, preferencialmente na etapa de
estudo preliminar, onde ainda há maior flexibilidade e
possibilidade de um desenvolvimento compatível com os
projetos complementares.

36) Sobre a norma brasileira NBR 9050/2004 , leia as sentenças
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
a) Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a

serem observados quando do projeto, construção, instalação
e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 

b) Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos
urbanos que vierem a ser projetados, construídos, montados
ou implantados,  devem atender ao disposto nesta Norma
para serem considerados acessíveis.

c) Reformas e ampliações de edificações e equipamentos
urbanos estão excluídos desta norma.

d) Ela fala sobre a acessibilidade a edificações, mobiliários,
espaços e equipamentos urbanos.
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37) Para os efeitos da Norma NBR 9050, aplicam-se algumas
definições. Leia as sentenças abaixo e assinale a
alternativa que apresenta a definição sobre
acessibilidade:
a) Possibilidade e condição de alcance, percepção e

entendimento para a utilização com segurança e autonomia
de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e
elementos.

b) Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento cujas características foram originalmente
planejadas para serem acessíveis. 

c) Distância vertical entre dois pontos.
d) Espaço necessário para que uma pessoa utilizando cadeira

de rodas possa se posicionar próximo ao mobiliário para
o qual necessita transferir-se. 

38) Para os fins de acessibilidade no Decreto 5296/2004
considera-se barreiras qualquer entrave ou obstáculo que
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a
circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas
se comunicarem ou terem acesso à informação. Estas
barreiras são classificadas de diferentes formas. Leia as
sentenças abaixo e assinale a alternativa que se refere à
definição de barreiras urbanísticas:
a) as existentes no entorno e interior das edificações de uso

público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso
comum nas edificações de uso privado multifamiliar.

b) qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite
a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio
dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam
ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou
impossibilitem o acesso à informação.

c) as existentes nos serviços de transportes.
d) as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso

público

39) Preencha a lacuna: ________________________é um
conceito adotado pela arquitetura para a formação de
espaços corporativos mais integrados. Pode aumentar a
produtividade na medida em que a comunicação entre as
pessoas é favorecida. Apesar de ser indicado para
empresas de todos os segmentos, o modelo costuma
favorecer principalmente os escritórios que valorizam a
integração das áreas e que não tenham a necessidade de
confidencialidade e sigilo em suas informações.

a) Layout Corporativo.

b) Design Corporativo.

c) Open Space.

d) Design de Interiores.

40) Leia as sentença abaixo sobre Comunicação Visual e
assinale a alternativa correta:
I. A comunicação visual tem como função básica identificar

o ambiente, setorizar espaços, organizar fluxos, de forma
prática e funcional, afinada com a necessidade e
possibilidade de comunicação institucional. Ela atua no
processo criativo em conjunto com o projeto arquitetônico
e com as diretrizes de marketing. 

II. Aliada à comunicação visual, a Sinalização é responsável
por criar um sentido de ordem, organização e valorização
do conforto daqueles que estão em contato com a empresa.
A partir dela cria-se um ambiente favorável à produtividade
e à agilidade dos processos e fluxo de pessoas.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
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