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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. A quantidade de divisores inteiros do máximo divisor comum de 24 e 72 é:
A) 16

B) 8

C) 6

D) 4

12. O valor da expressão
pertence ao conjunto dos números:

E) 10

é um número que

A) naturais
B) irracionais
C) inteiros não negativos
D) racionais
E) inteiros não positivos
13. Considere as afirmações:
(
(
(

) o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18 é 144.
) o máximo divisor comum entre os números 12 e 15 é 3.
)

(

)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) V – V – V – V
B) V – V – V – F
C) V – F – V – F
D) F – F – V – F
E) V – V – F – V
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14. Na universidade “Formamos Bem”, nos cursos de engenharia

dos acadêmicos

são do sexo masculino. Sabendo que existem 1800 acadêmicos e que

dos

acadêmicos do sexo feminino são calouros, determine o número de acadêmicos
calouros do sexo feminino.
A) 205

15. Se

B) 315

C) 63

D) 45

é a área de um quadrado de lado igual a 9, então

E) 40

é igual a:

A) 3

3
C) 2
D) 12
E) 9
B)

16. Determine a área e o perímetro de um retângulo, sabendo que o comprimento
mede
e que a largura mede
do comprimento. (Lembre-se que perímetro
de uma figura plana é a soma da medida de todos os seus lados).
A) 135 cm² e 48 cm
B) 48 cm² e 48 cm
C) 135 cm² e 24 cm
D) 150 cm² e 48 cm
E) 150 cm² e 24 cm
17. A Família “Souza” residente da pacata cidade “Tudo tranquilo”, partiram de
viagem rumo à cidade “O agito é aqui”. Na ida a uma velocidade média de
,
a viagem teve uma duração de
horas. Na volta para casa, com mais pressa,
quanto tempo durou a viagem se a velocidade média foi de
?
A)
B)
C)
D)
E)
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18. Na fábrica de moletons “Aquece muito”, 13 máquinas trabalhando 6 horas por
dia, durante 20 dias produzem 2400 moletons. Durante o inverno, a forte demanda,
obriga a fábrica a funcionar 10 horas por dia mantendo a mesma quantidade de
máquinas. Sendo assim, em 15 dias a fábrica produz quantos moletons?
A) 2400 moletons
B) 3000 moletons
C) 2500 moletons
D) 2800 moletons
E) 3200 moletons
19. Analise as afirmações:
(

) 30% de 70% é 21%

(

) A terça parte de 3 é 3

(

)

19

=1-

18

, para todo

real

Assinale a alternativa CORRETA:
A) F – F – V
B) V – F – V
C) V – F – F
D) V – V – F
E) F – F – F

20. A fração geratriz da dízima periódica

é:

A)
B)
C)
D)
E)
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Específicas:

21. A NBR-6492 fixa as condições exequíveis para representação gráfica de projetos
de arquitetura, visando a sua boa compreensão. Com relação as cotas, analise as
seguintes afirmações:
I. As linhas de cota devem estar sempre dentro do desenho, salvo em casos de
impossibilidade.
II. As linhas de chamada devem parar de 2 mm a 3mm do ponto dimensionado.
III. Nos cortes, somente marcar cotas verticais.
IV. As cotas de nível são sempre em metro.
Quais são as afirmações verdadeiras?
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas.
I e II.
II e III.
I, II e III.
II, III e IV.
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22. Interruptores são dispositivos de comando dos circuitos. Os interruptores de
várias seções são usados para comandar diversas lâmpadas no mesmo ponto de luz.
O interruptor paralelo é usado quando se quer apagar ou acender as luzes de pontos
diferentes. O interruptor intermediário quando se há a necessidade de comandar o
circuito em vários pontos diferentes. Abaixo, apresentam-se as representações
esquemáticas destes 3 (três) tipos de circuitos, identifique a ordem apresentada.

Fonte: CREDER,2007.

A)
B)
C)
D)
E)

Intermediário, paralelo, várias seções.
Várias seções, paralelo, intermediário.
Paralelo, intermediário, várias seções.
Várias seções, intermediário, paralelo.
Intermediário, várias seções, paralelo .
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23. Os processos de transformação das madeiras buscam uma reestruturação do
material com rearranjo de suas fibras resistentes (BAUER, 2008). Os processos de
transformações obtêm na prática, ainda que de maneira relativa, os seguintes
beneficiamentos do material, EXCETO:
A) Tratamento efetivo de preservação e ignifugação.
B) Chapas e blocos com dimensões inferiores à tecnologia de pré-fabricação
modulada.
C) Melhoria de determinadas características mecânicas e físicas.
D) Vantagem econômica por aproveitar todo o material lenhoso das árvores.
E) Satisfatória homogeneidade de composição no comportamento físico e
mecânico.
24. Para escolha dos materiais de revestimento, na fase de projeto, devem ser
verificadas condições de exposição e agressividade do meio (BAUER, 2008). Com
relação às condições do terreno, devem ser analisados os seguintes aspectos,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Nível do lençol freático em relação à cota do terreno.
Presença de microorganismos e animais.
Fluxo e tipo de vias próximas ao empreendimento.
Contaminação do solo quanto à existência de sais solúveis.
Presença de vegetação modificando as condições de ventilação e umidade.

25. Os processos preventivos ou corretivos para estabilização de encostas podem ser
classificados por objetivo ou por meio. Uma classificação por objetivo está ligada às
causas e aos agentes do fenômeno de instabilização (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). Com
relação aos processos corretivos, qual dos processos abaixo tem com fim pretendido
a atenuação dos efeitos de gravidade?
A)
B)
C)
D)
E)

Revestimento superficial.
Filtros invertidos.
Drenagem profunda.
Arrimagem.
Revestimento com grama.
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26. Os reservatórios superiores são ligados ao alimentador predial e destinados a
alimentar a rede predial de distribuição. Considere 2 (dois) reservatórios de água, um
com 10.000 litros e outro com 500 litros, ambos localizados em reservatórios
superiores com a mesma altura (h=15m). Qual a pressão que os dois exercem,
respectivamente, num registro situado na base dos reservatórios?
A)
B)
C)
D)
E)

10 mca e 0,05 mca.
15 mca e 7,5 mca.
15 mca e 15 mca.
100 mca e 5 mca.
20 mca e 4 mca.

27. O projeto das instalações prediais de esgotos sanitários compreende as seguintes
atividades, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Definição do projeto estrutural e de fundações.
Fixação de disposições construtivas.
Definição do ponto ou dos pontos de destino.
Definição de número de unidades Hunter que corresponde ao projeto.
Definição e localização das tubulações necessárias à ventilação das tubulações
primárias.

28. Numa elevação ou depressão, um par de faces convexas é designado por tergo e
um par de encostas côncavas é designado por vale, as formas de terreno existentes
resultam da combinação de tergos e vales (CASACA; MATOS; BAIO, 2013).
Analisando as formas abaixo, qual a sequência correta?

Fonte: CASACA; MATOS; BAIO, 2013
A)
B)
C)
D)
E)

Vale, tergo, colo, colina.
Tergo, vale, colina, colo .
Tergo, vale, colina, flanco .
Colina, tergo, colo, vale .
Vale, tergo, colina, colo.
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29. Uma das vantagens dos mapas de curvas de nível é o fato de poder traçar perfis
para linhas que cruzem o mapa em qualquer direção. Considerando o mapa de curva
de nível abaixo, qual perfil da linha AB é o correto?

A)
B)
C)

D)
E)
30. O método de elaboração de um projeto estrutural exige que as funções se
realizem na seguinte ordem:
A) Cálculo estrutural, anteprojeto, projeto executivo e projeto do sistema
estrutural.
B) Estudo preliminar, cálculo estrutural, anteprojeto, projeto do sistema estrutural
e projeto executivo.
C) Anteprojeto, estudo preliminar, cálculo estrutural, projeto do sistema
estrutural e projeto executivo.
D) Estudo preliminar, anteprojeto, cálculo estrutural, projeto do sistema estrutural
e projeto executivo.
E) Estudo preliminar, anteprojeto, projeto do sistema estrutural, cálculo estrutural
e projeto executivo.
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31. O sistema estrutural é definido por 2 (dois) componentes: forças e geometria.
Pelas forças define-se o sistema dinâmico de transmissão de cargas e controle de
forças. Aponte, na sequência, quais os tipos de forças atuantes nos seguintes corpos
estruturais:

(Fonte: ENGEL,2006)
A)
B)
C)
D)
E)

Força de âncora, força de estaca, força de suporte, força de arco.
Força de arco, forca de suporte, força de estaca, força de cabo.
Força de âncora, força de estaca, força de suporte, força de arco.
Força de cabo, força de barra, força de suporte, força de arco.
Força de cabo, força de estaca, força de suporte, força de arco.

32. De acordo com a NBR9050 (2004; 2008) as rampas devem ter inclinação entre
6,25% e 8,33% e devem ser previstos patamares ao longo do seu percurso. Considere
uma rampa com inclinação de 8,33% e patamares de 1,5 (um metro e meio) a cada
80cm de subida, conforme prevê a norma. Qual o comprimento total da rampa,
incluindo os patamares, para subir uma altura de 3 (três) metros?

Fonte da ilustração: NBR9050, 2004.

A)
B)
C)
D)
E)

38m.
36m.
40m.
42m.
24m.
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33. Conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal de
Forquilhinha (Lei Complementar Nº. 015 de 01/08/2011), os parâmetros de uso e
ocupação do solo na Zona Central (ZC) são: coeficiente de aproveitamento básico 3,
taxa de ocupação básica 60%, taxa de infiltração básica 25%, altura máxima 6
pavimentos, recuo frontal 5m, afastamento lateral 1,5m para edificações até 2
pavimentos ou h/5 para edificações com mais de 2 pavimentos. Considerando um
terreno com dimensões de 20x30m que encontra-se na Zona Central (ZC), em
Forquilhinha, qual é a área máxima que pode ser construída?
A)
B)
C)
D)
E)

1080m² .
1800m² .
3000m².
2400m² .
360m².

34. Para cálculo das escadas, utiliza-se a fórmula de Blondel (63 ≤ 2h + p ≤ 65).
Considerando um pé direito de 2,80m, qual seria o número de degraus e o espelho
(aproximadamente) que permitiram uma subida confortável nesta escada,
respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

17 degraus e espelho com 16,50cm.
16 degraus e espelho com 30cm.
17 degraus e espelho com 30cm.
18 degraus e espelho com 16,50cm.
20 degraus e espelho com 15cm.

35. A NR-8 traz requisitos mínimos para atendimento durante a execução de uma
edificação, se atentando para toda a área de segurança no trabalho e conforto para
os operários. Conforme a NR-8 devem-se atender alguns requisitos de salubridade,
conforto e segurança, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A higiene no ambiente de trabalho auxilia na eliminação ou redução dos riscos
ambientais e a conservar máquinas e equipamentos de trabalho.
B) As rampas e escadas fixas devem atender rigorosamente a normas técnicas
oficiais durante sua construção e ser mantidas em perfeito estado de
conservação.
C) Tolera-se que os pisos dos locais de trabalho apresentem saliências e
depressões mesmo que prejudique a circulação de pessoas e movimentação de
carga.
D) O uso de fitas antiderrapantes em locais escorregadios como pisos, escadas,
rampas, corredores e passagens e se necessário usar material refletivo para o
turno da noite para que a sinalização e proteção sejam suficientes
E) O guarda corpo deve ser usado em locais acima do solo que não possuam
vendagem por paredes externas, para a devida proteção contra quedas.
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36. A NR-18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de
organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção. Analise as seguintes afirmações e identifique
quais são as VERDADEIRAS.
I. As torres de elevadores devem ser dimensionadas em função das cargas a que
estarão sujeitas.
II. É proibido o uso de elevadores com torre de elevador e/ou cabine de madeira.
III. As torres dos elevadores devem estar afastadas das redes elétricas ou estar isoladas
conforme normas específicas da concessionária local.
IV. As torres dos elevadores devem ser montadas de maneira que a distância entre a
face da cabina e a face da edificação seja de, no máximo, 1,50m. especificada pelo
fabricante ou pelo profissional legalmente habilitado responsável pelo
equipamento.
A) I, II, III e IV.
B) I e III.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.
E) I, II e III.
37. O preço de venda de uma obra é o resultado da aplicação de uma margem
denominada BDI / LDI sobre o Custo Direto calculado na planilha de orçamento. O
Custo Direto é resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços
necessários para a construção da edificação, obtidos pela aplicação dos consumos
dos insumos sobre os preços de mercado, multiplicados pelas respectivas
quantidades, mais os custos da infraestrutura necessária para a realização da obra. O
cálculo dos custos diretos é composto pelos seguintes itens:
A) Insumos que compõe o custo direto unitário, encargos sociais sobre a mão de
obra, administração local, canteiro de obra, mobilização e desmobilização.
B) Insumos que compõe o custo direto unitário, encargos sociais sobre a mão de
obra, administração local, taxa de risco do empreendimento, tributos.
C) Insumos que compõe o custo direto unitário, encargos sociais sobre a mão de
obra, administração local, canteiro de obra, mobilização e desmobilização.
D) Taxa de Administração Central, taxa de risco do empreendimento, taxa de
tributos federais, taxa de despesas de comercialização, lucro ou remuneração
líquida da empresa.
E) Encargos sociais sobre a mão de obra, administração local, mobilização e
desmobilização, taxa de risco do empreendimento.
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38. Na construção civil, os defeitos mais comuns são decorrentes da penetração de
água ou devido à formação de manchas de umidade. Segundo Verçosa (1991), as
origens das umidades nas construções são as seguintes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Trazidas por chuva.
Trazida por má qualidade do material utilizado.
Trazidas por capilaridade.
Trazidas durante a construção.
Resultado de vazamento em redes hidráulicas.

39. As pastilhas da fachada de um shopping estavam entrando em processo de
descolamento das pastilhas. Como diagnóstico apontou-se que estava ocorrendo nos
locais que, concomitantemente, existia uma aderência deficiente e esforços
solicitantes de maior intensidade. Como conduta recomendada qual o procedimento
a ser adotado:
A) Reassentamento das pastilhas de todas as fachadas.
B) Reassentamento das pastilhas somente nas áreas que houve o descolamento.
C) Utilização de papel perfurado na face de aderência no processo de
reassentamento das pastilhas.
D) Reassentamento das pastilhas nas áreas que houve descolamento e nas áreas
identificadas com grande potencial de descolamento.
E) Recobrimento de todas as fachadas com uma tinta de características elásticas.
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40. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, em seu Decreto Estadual nº 4.909, de
18 Out 1994 / revisada e ampliada em 1992, apresenta as Normas de Segurança
contra Incêndios. As presentes normas têm por finalidade fixar os requisitos mínimos
nas edificações e no exercício de atividades, estabelecendo Normas e Especificações
para a Segurança Contra Incêndios, no Estado de Santa Catarina, levando em
consideração a proteção de pessoas e seus bens. Os sistemas de segurança serão
exigidos conforme a classificação de ocupação das edificações e respectivos riscos.
Com relação às edificações residenciais multifamiliares, devem ser adotados os
seguintes procedimentos:
I - Independente do número de pavimentos ou da área total construída, será exigido
Sistema Preventivo por Extintores.
II – Com 4 ou mais pavimentos ou área total construída igual ou superior a 1500m²,
será exigido Sistema Hidráulico Preventivo.
III - Independente do número de pavimentos ou da área total construída, desde que
utilize aparelho técnico de queima, será exigido Gás Centralizado.
IV - Serão exigidas Saídas de Emergência.
V – Com 10 ou mais pavimentos será exigido proteção por Para-raios.
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
II, III e IV.
I, III e IV.
II, III, IV e V.
Todas as afirmações.
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