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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - 
As palavras  “POSITIVO” e “NÚMERO” são 
respectivamente: 
 
 

(A) Dissílaba e Trissílaba 

(B) Polissílaba e Trissílaba. 

(C) Monossílaba e Polissílaba. 

(D) Trissílaba e Polissílaba. 

2 - Complete a frase: "Na sala há __  meninas ou menos 
meninos? 

 

(A)  menos 

(B) tantas 

(C) menas 

(D)  muita 

3 - 
“O tom velado e melancólico da cantiga TINHA um  
gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora.” 
(Trecho de “A Escrava Isaura” de Bernardo 
Guimarães). O verbo em destaque está no tempo: 
 
 

(A) Presente 

(B) Futuro 

(C) Passado 

(D) Conjuntivo 

4 - 
“Um cão levava na boca um pedaço de carne quando, 
ao passar por um riacho, viu no fundo da água a 
sombra da carne que parecia maior. Soltou a que 
levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. 
O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne 
e a sombra, ficando o Cão sem uma nem outra." (O 
Cão e a Sombra, de Esopo). A fábula tem uma moral 
implícita que refere-se 
 
 
 

(A) à fartura. 

(B) à ganância. 

(C) à bondade. 

(D) 

 
à beleza. 

5 - Assinale a alternativa correta. 

(A) Nós foi até o casamento de Maria ontem. 

(B) Estávamos todos ao par dos problemas da escola. 

(C) Os gasto com roupa foram altos 

(D) É proibida a entrada de pessoas com capacete. 

6 - 
Em qual das alternativas o uso da crase está 
incorreto? 
 

(A) Dirijo-me à senhorita com todo o respeito. 

(B) Foram confirmadas as solicitações à diretoria 

(C) Nesse verão, fui à bela cidade de Natal. 

(D) Estava à cantar alegremente. 

7 - 
Quanto ao uso da regência verbal assinale a 
alternativa correta: 
 

(A) “Essa decisão pode implicar prejuízos na empresa.” 

(B) “Você não obedeceu o regulamento.” 

(C) “Tudo o que ela dizia implicava que iria denunciar ao 
marido.” 

(D) 
"Você não obedeceu ao regulamento. Isso implicará a sua 
suspensão." 

8 - 
"A regra de ouro da amizade é você fazer as pessoas 
se sentirem bem consigo mesmas, é assim que elas 
vão gostar de você’, diz Schafer Cobane, mas só vai 
funcionar se você demonstrar um interesse genuíno 
no que elas estão dizendo.” (Fonte: BBC)  De acordo 
com o trecho: 
 

(A) 
As pessoas só gostam de quem as faz sentir 
desconfortáveis. 

(B) 
O interesse genuíno só acontece quando a pessoa já é 
sua amiga. 
 

(C) 
As pessoas com as quais buscamos construir uma relação 
de amizade se sentem mais confortáveis consigo próprias 
quando demonstramos interesse no que elas falam. 
 

(D) 
A regra de ouro da amizade é não demonstrar interesse 
naquilo que seu interlocutor expressa. 

9 - Qual alternativa contém apenas palavras sem erro de 
acentuação? 
 

(A) cracha, fe 

(B) casarão, polen 

(C)  cadaver, íon, 

(D) tórax, álbum 
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10 - 
Natália FAZ doces para vender. A palavra destacada 
FAZ é: 
 

(A)  Uma conjunção. 

(B)  Um verbo. 

(C)  Um pronome. 

(D) Um substantivo. 

 

 MATEMÁTICA 

11 - 
Em 5x + 5 = 8x - 10, o valor de x é: 
 

(A) 4 

(B)  5 

(C)  2 

(D)  3 

 

12 - Sílvio possui uma centena de bolinhas de gude e 
Sandro 57 a mais do que Silvio. Quantas bolinhas de 
gude Sandro possui? 

(A) 57 bolinha 

(B) 97 bolinhas 

(C) 157 bolinha 

(D) 100 bolinhas 

 

13 - Em 3x + 2 = 4x - 4, o valor de x é: 
 

(A) 6 

(B) 5 

(C) 4 

(D) 3 

14 - 
Joana possui em sua coleção 120 chaveiros 
comprados em suas viagens; já Cátia tem 20% da 
quantidade de Joana. Quantos chaveiros Cátia tem? 
 

(A)  22 chaveiros. 

(B)  24 chaveiros. 

(C)  26 chaveiros. 

(D) 
28 chaveiros. 
 

15 - 
Jéssica possui uma coleção de 320 selos para trocar 
com seus amigos, sendo 25% com a mesma figura. 
Quantos selos com a mesma figura Jéssica possui? 
 

(A) 75 selos 

(B) 80 selos 

(C) 100 selos 

(D) 120 selos 

 

 RACIOCÍNIO LÓGICO 

16 - 
Assinale a alternativa que NÃO corresponda à lógica 
das sequências: 
 

(A) (16, 17, 18, 19, 20) 

(B) (51, 52, 53, 54, 55) 

(C) (67, 66, 65, 64, 63) 

(D) 
(73, 74, 75, 76, 77) 
 

17 - Assinale a alternativa que NÃO corresponda à lógica 
das sequências: 
 

(A)  (86, 87, 88, 89, 90) 

(B)   (98, 100, 102, 104, 106) 

(C)   (122, 124, 126, 128, 130) 

(D)  (164, 166, 168, 170, 172) 
 

 

18 - 
A palavra CASA está para ASAC, assim como 9365 
está para: 
 

(A) 6593 

(B) 9635 

(C) 3956 

(D) 
5639 

 

19 - 
Assinale a alternativa correta: 
 

(A) 4317 > 4731 

(B) 2731 > 2371 

(C) 3678 > 3876 

(D) 
5492 > 5924 
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20 - 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
número par: 
 

(A)  94561 

(B)  95416 

(C)  96514 

(D) 91546 

 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

21 21 - De acordo com a Lei nº 6.046/2004, artigo 19, mediante 
requerimento do interessado e pagamento das taxas e 
preços públicos, a Prefeitura, por meio da secretaria 
responsável, fornecerá diretrizes para a elaboração de 
projetos e licenciará a execução de obras e o exercício 
de atividades econômicas, por meio de, entre outros, 
 
I. alvará de construção. 
II. certificado de conclusão. 
III. alvará de regularização. 
IV. licença de funcionamento. 
V. licença para mudança de uso. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III e V, apenas. 

22 - 
Com relação ao conforto ambiental, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(   ) O conforto ambiental das edificações pode ser 
entendido como adequação ao uso do homem, respeitando 
condições térmicas, de ventilação, de insolação, de acústica e 
visual, capazes de alterar o desempenho da edificação e seu 
contexto urbano. 
(   ) Especificamente, o conforto térmico representa a 
interação de variáveis ambientais (temperatura do ar, 
temperatura radiante média, umidade e velocidade do ar) com 
variáveis pessoais do ocupante (taxa metabólica e vestuário). 
(   ) A avaliação do nível de conforto térmico requer 
apenas compreender o que o corpo humano pode suportar. 

(A) F/ V/ V 

(B) V/ F/ V 

(C) F/ F/ V 

(D) 
 
V/ V/ F 
 
 
 
 

23 - 
Com relação às redes de infraestrutura urbana, analise 
as assertivas abaixo. 
 
I. A infraestrutura urbana tem como objetivo final a 
prestação de um serviço, pois, por ser um sistema técnico, 
requer algum tipo de operação e algum tipo de relação com o 
usuário.  
II. O sistema de infraestrutura urbana é composto de 
subsistemas que refletem como a cidade irá funcionar. Para o 
perfeito funcionamento da cidade, são necessários investimentos 
em bens ou equipamentos que devem apresentar possibilidades 
de utilização da capacidade não utilizada ou de sua ampliação, 
de forma a evitar sobrecargas que impeçam os padrões de 
atendimento previstos.  
III. Pode-se classificar o sistema infraestrutura como o 
conjunto dos seguintes subsistemas técnicos setoriais: 
Subsistema Viário; Subsistema de Drenagem Pluvial; 
Subsistema de Abastecimento de Água; Subsistema de Esgotos 
Sanitários; Subsistema Energético; Subsistema de 
Comunicações. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) 
I e III, apenas. 
 

24 - 
Pode-se afirmar que é(são) elemento(s) que deve(m) 
ser considerado(s) em um projeto de paisagismo, 
entre outros, 
 
I. vegetação. 
II. morfologia do terreno. 
III. água. 
 
 É correto o que está contido em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II, apenas. 

(D) 
I, apenas 
 

25 - 
Com relação ao desenho técnico, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.  
 
(   ) O desenho arquitetônico é uma especialização do 
desenho técnico normatizado voltada para a execução e 
representação de projetos de arquitetura. O desenho de 
Arquitetura, portanto, manifesta-se como um código para uma 
linguagem, estabelecida entre o desenhista e o leitor do projeto. 
(   ) A normatização para desenhos de Arquitetura tem a 
função de estabelecer regras e conceitos únicos de 
representação gráfica, assim como uma simbologia específica e 
predeterminada, possibilitando ao desenho técnico atingir o 
objetivo de representar o que se quer tornar real. 
(   ) Ao realizar um desenho, é essencial que se saiba o 
que cada linha representa, quer seja uma aresta, uma 
intersecção de dois planos, uma linha em corte, ou simplesmente 
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uma mudança de material ou de textura. 

(A) V/ V/ V 

(B) F/ V/ F 

(C) F/ F/ V 

(D) V/ F/ F 

26 - 
Quanto ao AutoCAD e em relação às teclas de controle 
e função, assinale a alternativa que apresenta um 
resumo correspondente à tecla F10. 

(A) Liga e desliga o POLAR. 

(B) Liga e desliga o SNAP. 

(C) Liga e desliga o travamento ortogonal. 

(D) Liga e desliga a grade. 

27 - 
De acordo com a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade), quanto ao direito de preempção, artigo 26, 
o direito de preempção será exercido sempre que o 
Poder Público necessitar de áreas para, entre outras, 
 
I. regularização fundiária. 
II. execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social. 
III. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 
IV. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 
paisagístico. 
 
 É correto o que está contido em  

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

28 - 
De acordo com a Lei Federal nº 6.766/1979 
(Parcelamento do Solo Urbano), quanto ao registro do 
loteamento e desmembramento, artigo 23, o registro 
do loteamento só poderá ser cancelado 
 
I. por decisão judicial. 
II. a requerimento do loteador, com anuência da 
Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, enquanto 
nenhum lote houver sido objeto de contrato. 
III. a requerimento conjunto do loteador e de todos os 
adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito 
Federal quando for o caso, e do Estado. 

 
 É correto o que está contido em  

(A) I, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II, apenas. 

(D) 
I e II, apenas. 
 

29 - 
De acordo com a RDC 50/2002 – Projetos de 
Estabelecimentos na Área da Saúde, analise as 
assertivas abaixo. 
 
I. As Secretariais Estaduais e Municipais de Saúde são 
responsáveis pela aplicação e execução de ações visando ao 
cumprimento deste Regulamento Técnico, podendo estabelecer 
normas de caráter supletivo ou complementar a fim de adequá-lo 
às especificidades locais. 
II. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde prestará cooperação técnica às Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de orientá-las sobre o 
exato cumprimento e interpretação deste Regulamento Técnico. 
III. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, procederá à revisão deste Regulamento 
Técnico após 3 (três) anos de sua vigência, com o objetivo de 
atualizá-lo ao desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

 
 É correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) II, apenas. 

30 - 
De acordo com a NBR 9050 13, quanto às maçanetas, 
barras antipânico e puxadores, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(   ) As maçanetas devem preferencialmente ser do tipo 
alavanca, possuir pelo menos 100mm de comprimento e 
acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, 
apresentando uma distância mínima de 40mm da superfície da 
porta. Devem ser instaladas a uma altura que pode variar entre 
0,80m e 1,10m do piso acabado. 
(   ) Os puxadores verticais para portas devem ter 
diâmetro entre 25mm e 45mm, com afastamento de, no mínimo, 
40mm entre o puxador e a superfície da porta. O puxador vertical 
deve ter comprimento mínimo de 0,30m. Devem ser instalados a 
uma altura que pode variar entre 0,80m e 1,10m do piso 
acabado. 
(   ) As barras antipânico devem ser apropriadas ao tipo de 
porta em que são instaladas. Se instaladas em portas corta-fogo, 
devem apresentar tempo requerido de resistência ao fogo 
compatível com a resistência ao fogo destas portas. Devem ser 
instaladas a uma altura de 1,10m do piso acabado. 

 

(A) V/ F/ V 

(B) V/ V/ F 

(C) F/ F/ V 

(D) F/ V/ F 

 


