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Arquitetura 

INSTRUÇÕES: 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando 

se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o 

número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal 
da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 40 (quarenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 40, terá duração máxima de 4h 
(quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua 
aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo 
depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação. 

6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi 
entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, dentre as 5 (cinco) 
alternativas apresentadas com as letras A, B, C, D e E. 

7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na 
cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá 
rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído. 

8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato. 
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 

esclarecimentos. 
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala. 
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QUESTÃO 01 
Lamarca pode ter acertado na crítica ao movimento, 

mas errou em sua avaliação em relação ao governo militar. 
Que, àquela altura, grupos como o Movimento 
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e a Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) já viviam os estertores da luta armada 
no Brasil, praticamente não há dúvidas. Os órgãos de 
segurança do Estado haviam matado ou capturado um 
número elevado de ativistas antigoverno, inclusive líderes 
como Joaquim Ferreira Câmara, o Joaquinzão, e Carlos 
Marighella. Raro era o dia em que a repressão, como eram 
conhecidos aqueles órgãos, não prendiam ou matavam um 
nome ligado ao movimento subversivo. Mas achar que os 
militares tinham medo das ações dos guerrilheiros parece 
algo exagerado. Na verdade, as Forças Armadas – e, por 
extensão, os governos militares – viam como ponto de honra 
a eliminação de qualquer foco de guerrilha, nas cidades ou 
no campo, como forma de provar sua capacidade de 
derrubar obstáculos no caminho de seus objetivos políticos, 
econômicos e sociais. 

O erro de avaliação de Lamarca ajusta-se bem ao 
romantismo suicida da guerrilha urbana no Brasil. Não 
parece fora de propósito vê-los como esquálidos quixotes 
que, sem os sábios conselhos de um Sancho Pança, 
lutavam em vão contra bem armados e sólidos moinhos de 
vento. (J. Geraldo C. Trindade Lamarca: o romantismo 
quixotesco da guerrilha urbana no Brasil. Brasília, Universa, 
1998, p. 29) 
Assinale a alternativa correta em relação ao texto. 
(A) A repressão por parte dos órgãos de segurança mostra que 
as forças armadas temiam um eventual sucesso dos grupos 
armados, o que poria em risco o governo militar. 
(B) Por “romantismo suicida” depreende-se que boa parte 
das facções armadas que se propunham derrubar o governo 
militar não tinha preparo para fazê-lo. 
(C) Ao comparar os guerrilheiros ao personagem Dom 
Quixote, o texto mostra a coragem e a determinação que os 
movia. 
(D) Os governos militares combatiam os grupos guerrilheiros 
visando, apenas, a mostrar seu poderio. 
(E) As alternativas A e B estão em conformidade com o texto. 
 
QUESTÃO 02 
Os principais povos da Europa Ocidental recuam um milênio ou 
mais. Por alturas do ano 1000 a.C. já se formara uma língua e 
um povo italiano reconhecíveis. Também os franceses traçam 
sua continuidade pelo menos até ao século IX a.C., o mesmo 
acontecendo com os alemães. O povo americano tem, no 
máximo 350 anos, se considerarmos o primeiro pilgrim a 
desembarcar em Plymouth Rock como um americano 100 por 
cento. Se supusermos, mais realisticamente, que o povo 
americano iniciou plenamente a sua existência como povo nos 
meados do século XVIII, aproximadamente 15 anos antes da 
Revolução americana, então, nesse caso, temos de considerar 
que o povo americano existe há cerca de 200 anos. O povo 
ganês, dentro das atuais fronteiras de Gana, tem apenas vinte 
ou trinta anos de existência (embora alguns povos dentro de 
Gana tenham uma tradição muito mais antiga). Muitos outros 
povos são tão novos, ou ainda mais recentes. Mas, no conjunto, 
a idade da maioria dos povos do mundo e, certamente, dos 

povos mais importantes, pode medir-se em termos de séculos. 
Os estados são muito mais jovens. O mesmo acontece com 
os regimes políticos. [...]. Se considerarmos essas 
diferenças como mudanças radicais de regime, 
descobriremos que a maioria das pessoas, pelo mundo 
afora, com mais de trinta anos, são mais velhas que os 
regimes políticos sob os quais vivem (Karl W. Deutsch, 
Política e governo. Brasília: Ed. UnB, 1983, p. 102). 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao texto. 
(A) De um modo geral, a maioria dos povos do mundo tem 
alguns milhares de anos de idade. 
(B) Pode-se afirmar que o povo norte-americano tem menos 
de dois séculos. 
(C) Os estados e os regimes políticos são entidades com 
mais tempo de existência que a maioria dos povos. 
(D) A origem do povo francês e do povo alemão pode estar 
por volta de 900 a.C. 
(E) O povo ganês tem tradições tão antigas quanto sua idade 
como Estado. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que há palavra escrita em 
desacordo com as normas do Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.  
(A) “... uma organização com infra-estrutura física...” 
(B) “...ambiente institucional e macroeconômico propício a 
microempreendimentos...”. 
(C) “...cooperativas de crédito popular para os programas de 
microcrédito, de fato, terem impacto...significativo.” 
(D) “Entretanto, o bom senso indica...” 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa que apresenta os mecanismos de 
coesão na ordem correta. 
a) Todos desejamos uma coisa: o seu sucesso. 
b) O homenzinho subiu as escadas em silêncio. Ele sabia 
que não era esperado. 
c) É preciso viver, não apenas existir. (Plutarco) 
d) Corajoso não é quem não tem medo. Corajoso é quem 
domina o medo. 
(A) Catáfora – elipse – anáfora - reiteração 
(B) Anáfora – catáfora – elipse - reiteração 
(C) Anáfora – catáfora – reiteração - elipse 
(D) Catáfora – anáfora – elipse – reiteração 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa na qual não há erro na acentuação 
gráfica. 
(A) Pedimos ao fotógrafo que esperasse até que falassemos 
com o diretor. 
(B) O ancião deu a bênção aos órfãos e desejou-lhes 
sucesso. 
(C) É uma época de preocupações com o equilibrio 
ambiental 
(D) Ônix, rubís e esmeraldas davam vida aos colares das 
damas. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
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QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa incorreta quanto à flexão nominal. 
(A) a champanha – a diabetes – o dó – a agravante 
(B) o alface – o lança-perfume – a ênfase – a poetisa 
(C) o agravante – a fênix – o ênfase – a dó  
(D) o diabetes – a agravante – a alface – o champanha 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa na qual há erro na forma verbal. 
(A) Seria muito bom para todos se ele se contivesse. 
(B) Ouvi o que foi dito e mantive-me em silêncio. 
(C) O médico precaviu-se contra o risco de infecção. 
(D) Por mais que procurasse, ela não reouve seus 
pertences. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a alternativa que apresenta exemplos de voz 
passiva analítica e de voz reflexiva recíproca. 
(A) Derrubou-se a casa – A menino machucou-se 
(B) As paredes foram pintadas. – Construíram um novo 
prédio. 
(C) Ela comprou um carro. – Gosto de me molhar na chuva. 
(D) A casa foi derrubada. – Agrediram-se a socos e 
pontapés. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 09 
Considerando os critérios de classificação dos substantivos, 
assinale a alternativa que não apresenta, respectivamente, 
um substantivo concreto, um abstrato, um comum e um 
coletivo. 
(A) fruta / peso / país / ramalhete 
(B) estrela / leveza / piloto / cardume 
(C) capim / fantasma / clube / enxame 
(D) criança / escuridão / lápis / biblioteca 
(E) prédio / temperatura / casa / constelação 
 
QUESTÃO 10 
Substantivação é o fenômeno linguístico segundo o qual 
uma palavra de outra classe gramatical é empregada como 
substantivo. Assim, assinale a única alternativa em que não 
há uma palavra substantivada. 
(A) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 
(B) O amanhã é uma incógnita para todos nós. 
(C) De nossa janela, contemplamos o verde da floresta. 
(D) O tempo passa rápido e não nos espera. 
(E) O belo é colírio para os olhos. 
 
QUESTÃO 11 

 
Assinale a alternativa que apresenta o mesmo tipo de erro 
que há na placa acima. 

(A) Assisto o programa de televisão todas as tardes. 
(B) O pote de canetas estão em cima da mesa. 
(C) Vanessa namorava com Rogério. 
(D) Em tratando-se de valentia, Ricardo é um exemplo. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa na qual todas as frases estão 
corretas quanto à regência verbal. 
(A) Seus comentários visavam a enriquecer o debate. 
Informamos aos presentes que a reunião foi adiada. 
Responda as perguntas com o máximo de fidelidade. 
Não lhes dissemos o porquê de sairmos mais cedo. 
(B) Custou-lhes chegar ao local combinado. 
Lembrei-o de tudo o que disseram a seu respeito. 
É preciso pagar-lhes todos os meses atrasados. 
O sócio mais antigo vai presidir a sessão. 
(C) Eles sempre aspiraram a cargos elevados. 
Devemos obedecer sempre os mais sábios. 
Vamos assistir à final do campeonato 
Esqueci de alertá-los sobre o atraso. 
(D) Vamos notificar-lhes os fatos logo que soubermos. 
O prêmio que aspiro é muito valioso. 
Este é o livro de que lhe falei. 
Os paramédicos assistiram os feridos no acidente. 
(E) Esta é a música de que mais gostamos. 
Disse-nos que prefere ler do que ir à praia. 
Desobedecer os mais velhos não é a melhor atitude. 
Assistimos ao espetáculo até o final. 
 
QUESTÃO 13 
Assinale a única alternativa na qual há erro no uso do acento 
indicativo de crase. 
(A) Refiro-me àquela senhora; não àquele cavalheiro.  
(B) O impacto jogou o veículo a distância de trinta metros. 
(C) Saímos às sete e quinze e vamos lanchar daqui a três 
horas. 
(D) Estávamos descansando a bordo; agora, vamos a terra. 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a alternativa na qual a próclise não é obrigatória. 
(A) Muitos escritores se escondem sob pseudônimo. 
(B) Eles não se limitam a narrar os fatos. 
(C) Não era a primeira vez que isso me acontecia. 
(D) Quem se habilita a morar naquela casa abandonada? 
(E) Nenhuma resposta acima. 
 
QUESTÃO 15 
Observe atentamente as frases abaixo.  
(1) O dinheiro, Jaime o trazia escondido na manga do paletó. 
(2) As pessoas delicadas, contudo haviam desde, a véspera 
abandonado a cidade.” (João Ribeiro) 
(3) A terra, o mar, o céu, tudo, apregoa a glória de Deus. 
Considerando as normas de pontuação gráfica assinale a 
alternativa correta. 
(A) As frases 1 e 3 estão erradas. 
(B) Apenas a frase 1 está correta. 
(C) As frases 2 e 3 estão corretas. 
(D) As frases 1 e 2 estão corretas 
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(E) Apenas a frase 3 está correta 
 
QUESTÃO 16 
Na plataforma Revit, elementos como paredes, portas e 
cotas são organizados em 
(A) Blocos. 
(B) Categorias. 
(C) Pastas. 
(D) Tipos. 
(E) Vetores. 
 
QUESTÃO 17 
Qual dos softwares a seguir permite a realização de teste de 
desempenho acústico e a detecção automática de conflitos 
entre os componentes do projeto? 
(A) Revit 
(B) AutoCAD 
(C) CorelDRAW 
(D) Photoshop 
(E) Volare 
 
QUESTÃO 18 
Em relação às funcionalidades doo Autodesk AutoCAD, 
julgue as seguintes afirmativas, classificando-as como 
correto (C) ou errado (E): 
 

I. O comando Boundary possibilita a criação de 
polilinha fechada sobre entidades já existentes 
que formem um espaço fechado. 

II. O comando Align possibilita o ajuste de objetos 
a um alinhamento de forma prática, 
dispensando o uso repetitivo dos comandos 
Move e Rotate. 

III. O comando Measure possibilita a divisão de 
uma entidade em vários segmentos de 
dimensões definidas. 

 
A sequência correta, decima para baixo, está presente na 
alternativa: 
(A) C, E, E 
(B) E, E, C 
(C) E, C, E 
(D) C, C, C 
(E) E, E, E 
 
QUESTÃO 19 
Em relação às funcionalidades implementadas no Autodesk 
AutoCAD, qual permite a criação de cópias ordenadas de 
figura em organização dos tipos ortogonal e circular? 
(A) Array 
(B) Fillet 
(C) Offset 
(D) Pedit 
(E) Trim 
 
QUESTÃO 20 
Qual comando do Autodesk AutoCAD permite a edição de 
polilinhas como elipses, retângulos e polígonos? 
(A) Array 
(B) Fillet 

(C) Offset 
(D) Pedit 
(E) Trim 
 
QUESTÃO 21 
Qual comando do Autodesk AutoCAD permite a criação do 
elemento presente na figura a seguir? 
 

 
 
(A) Circle 
(B) Arc 
(C) Hatch 
(D) Offset 
(E) Extend 
 
QUESTÃO 22 
Em relação às opções do comando Rectangle, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) CHAMFER – Opção de chanfrar todos os cantos do 

retângulo com medidas definidas. 
(B) ELEVATION – Opção de criação de retângulo 

perpendicular em relação ao plano 3D. 
(C) FILLET – Opção de arredondar todos os cantos 

definindo um raio. 
(D) THIKENESS – Opção especifica uma “extrusão” do 

retângulo em 3D. 
(E) WIDTH – Opção de definir espessuras de linhas de 

seu retângulo. 
 
QUESTÃO 23 
De acordo com a NBR 6492 de 1994, que trata da 
Representação de Projetos de Arquitetura, qual o 
documento típico presente na fase de Estudo Preliminar de 
um Projeto de Arquitetura? 
(A) análise preliminar de custo.  
(B) maquete. 
(C) memorial justificativo. 
(D) perspectiva. 
(E) situação. 
 
QUESTÃO 24 
De acordo com a NBR 13532 de 1995, que trata da 
Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura, nem 
todas as etapas de execução da atividade técnica do projeto 
são obrigatórias, podendo não ser executadas. Qual, das 
alternativas a seguir, a atividade considerada opcional, de 
acordo com a NBR 13532? 
(A) EV-ARQ (Estudo de Viabilidade de Arquitetura). 
(B) EP-ARQ (Estudo Preliminar de Arquitetura). 
(C) LV-ARQ (Levantamento de Dados para Arquitetura). 
(D) PN-ARQ (Programa de Necessidades de 

Arquitetura). 
(E) PB-ARQ (Projeto Básico de Arquitetura). 
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QUESTÃO 25 
De acordo com a NBR 13532 de 1995, que trata da 
Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura, qual a 
etapa destinada à definição das exigências de caráter 
prescritivo ou de desempenho a serem atendidas pela 
edificação a ser concebida? 
(A) EV-ARQ (Estudo de Viabilidade de Arquitetura). 
(B) EP-ARQ (Estudo Preliminar de Arquitetura). 
(C) LV-ARQ (Levantamento de Dados para Arquitetura). 
(D) PN-ARQ (Programa de Necessidades de 

Arquitetura). 
(E) AP-ARQ (Anteprojeto de Arquitetura). 
 
QUESTÃO 26 
De acordo com a NBR 13532 de 1995, que trata da 
Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura, qual 
etapa visa subsidiar a seleção e recomendar alternativas 
para a concepção da edificação bem como de seus 
elementos, instalações e componentes? 
(A) EV-ARQ (Estudo de Viabilidade de Arquitetura). 
(B) EP-ARQ (Estudo Preliminar de Arquitetura). 
(C) LV-ARQ (Levantamento de Dados para Arquitetura). 
(D) PN-ARQ (Programa de Necessidades de 

Arquitetura). 
(E) AP-ARQ (Anteprojeto de Arquitetura). 
 
QUESTÃO 27 
Qual, das alternativas abaixo, apresenta elemento que não 
está destinado para garantir, num projeto de paisagismo, 
ambiente com microclima agradável? 
(A) Acessibilidade 
(B) Sombreamento 
(C) Temperatura 
(D) Umidade do ar 
(E) Ventilação 
 
QUESTÃO 28 
Os sistemas construtivos são formados por um conjunto de 
subsistemas e componentes que se relacionam, segundo 
seus próprios processos e métodos de construção, e podem 
ser subdivididos em dois grupos denominados 
superestrutura e infraestrutura. 
 
Qual alternativa apresenta associados à superestrutura? 
(A) Pilares, baldrame e radier. 
(B) Baldrame, radier e vigas. 
(C) Radier, alicerces e sapatas. 
(D) Alicerces, sapatas e cobertura. 
(E) Cobertura, estacas e lajes. 
 
QUESTÃO 29 
Em relação ao sistema de volume constante de distribuição 
de ar, um dos principais elementos associados ao conforto 
térmicos dos indivíduos que transitam em um ambiente, 
julgue as afirmativas a seguir, classificando-as em corretas 
(C) ou erradas (E): 
 

I. mantém a mesma quantidade de ar nos 
diferentes ambientes.  

II. estabelece que a temperatura do ar é a média 
das temperaturas de diferentes locais.  

III. estabelece que a temperatura do ar de 
insuflamento é variada com base no retorno do 
ar que circula nos diferentes ambientes. 

 
A sequência correta é apresentada na alternativa 
(A) E, E, E 
(B) E, C, C 
(C) C, E, E, 
(D) C, C, E 
(E) C, C, C 
 
QUESTÃO 30 
Oferecer conforto e acessibilidade das edificações para os 
portadores de necessidades especiais é obrigatório e trata-
se de um direito que qualquer cidadão deve usufruir. Nesse 
contexto e à luz da NBR 9050 de 2015, que trata da 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, qual a afirmação correta? 
(A) O espaço necessário para que o portador de 

necessidades especiais realize uma rotação de 180°, 
sem deslocamento, é 1,50 m x 1,20 m. 

(B) A altura recomendada para o posicionamento de 
interruptores deve estar compreendida entre 0,40 m e 
0,80 m. 

(C) No dimensionamento das rampas, deve ser 
observada a inclinação transversal de, no máximo, 
5% em rampas internas e 7% em rampas externas. 

(D) Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres 
devem incorporar faixa livre com largura mínima, 
recomendável e admissível, respectivamente, de 
1,20m e 0,80m. 

(E) Os corrimãos garantem segurança e mobilidade, e 
deverão ter prolongamento mínimo de 0,10 m no 
início e no término de escadas e rampas. 

 
QUESTÃO 31 
São variáveis que influenciam no conforto térmico, EXCETO: 
(A) Temperatura do ar 
(B) Temperatura radiante média 
(C) Velocidade do ar 
(D) Umidade relativa do ar 
(E) Amplitude térmica 
 
QUESTÃO 32 
A ventilação natural é o deslocamento do ar através do 
edifício, através de aberturas, umas funcionando como 
entrada e outras, como saída. Assim, as aberturas para 
ventilação deverão estar dimensionadas e posicionadas de 
modo a proporcionar um fluxo de ar adequado ao recinto. O 
fluxo de ar que entra ou sai do edifício depende da diferença 
de pressão do ar entre os ambientes internos e externos, da 
resistência ao fluxo de ar oferecido pelas aberturas, pelas 
obstruções internas e de uma série de implicações relativas 
à incidência do vento e forma do edifício (FROTA E 
SCHIFFER, 2001, p. 12). 
 
Para que ocorra adequadamente o processo de ventilação, 
deve-se observar o disposto na alternativa:  
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(A) Reorientação na direção do vento. 
(B) Construção de tanques de água sobre o telhado. 
(C) Construção de paredes externas com vegetais. 
(D) Eliminação de espaços fluidos. 
(E) Realização da molhagem de telhado. 
 
QUESTÃO 33 
Trata-se de uma coletânea de orientações editadas 
geralmente por uma empresa contratante, de forma a 
uniformizar condutas dos projetistas, construtores e fiscais 
de obra. Ou seja, é uma referência que deve ser obedecida 
na concepção e execução da obra. O conceito descrito é 
(A) Planilha orçamentária. 
(B) Caderno de Encargos. 
(C) Memorial descritivo. 
(D) Especificações técnicas. 
(E) Termo aditivo. 
 
QUESTÃO 34 
Todas as alternativas apresentam funções do caderno de 
encargos, EXCETO: 
(A) Padronizar projetos de forma a garantir uma 

identidade nas obras da empresa. 
(B) Disciplinar a atuação das empresas contratadas. 
(C) Praticidade operacional. 
(D) Economia maciça de papel, pois a remissão ao 

caderno poupa espaço. 
(E) Descrever requisitos legais para desenvolvimento do 

projeto. 
 
QUESTÃO 35 
“O ___ tem como um de seus objetivos servir de referência 
na análise dos rendimentos obtidos com os recursos 
empregados na execução de uma obra ou serviço de 
engenharia e arquitetura”. 
Qual alternativa completa apresenta o termo que melhor 
preenche a lacuna para que a afirmativa se torne 
verdadeira? 
(A) Custo 
(B) Orçamento 
(C) Lucro 
(D) Planejamento 
(E) Desembolso 
 
QUESTÃO 36 
Em relação a orçamento de obras e planilha orçamentária, 
qual item não é considerado custo administrativo? 
(A) Material de escritório. 
(B) Energia elétrica. 
(C) Comunicações. 
(D) Despesas com aluguel de depósito. 
(E) Salário da mão de obra. 
 

QUESTÃO 37 
No processo orçamentário, qual alternativa apresenta, em 
ordem decrescente de custos, a relação de insumos? 
(A) Curva de oferta. 
(B) Curva de demanda. 
(C) Curva ABC. 
(D) Linha priorizável. 
(E) Algoritmo simplex. 
 
QUESTÃO 38 
Qual alternativa melhor descreve o BDI? 
(A) Gasto com despesas de mão de obra. 
(B) Custo unitário básico (CUB). 
(C) Lucro esperado pelos investidores. 
(D) Soma das despesas indiretas e o lucro esperado para 

o empreendimento pelo construtor. 
(E) Soma das despesas diretas e das despesa indiretas. 
 
QUESTÃO 39 
Considere a seguinte planilha, relativa à composição de 
custos para a realização do “serviço de preparação de 
superfície para acabamento”, cujo percentual adotado para 
os encargos sociais (desonerados) é de 50%, (não 
considerado o percentual do BDI) 
                   

Preparação do piso para acabamento Unidade 

Preparação de superfície m² 

Material R$ 4.000,00 

Mão de Obra R$ 7.000,00 

Total R$  

 
Qual o custo total relativo a esse item? 
(A) R$ 10.500,00 
(B) R$ 11.000,00 
(C) R$ 13.000,00 
(D) R$ 14.500,00 
(E) R$ 16.500,00 
 
 
QUESTÃO 40 
“__ deve conter o levantamento das informações 
necessárias ao projeto, os setores e suas ligações, 
necessidades de área, características gerais e requisitos 
especiais, posturas municipais, códigos e normas 
pertinentes”. Qual alternativa preenche corretamente a 
lacuna apresentada?  
(A) Discriminação Técnica 
(B) Especificação 
(C) Memorial Justificativo 
(D) Orçamento 
(E) Programa de Necessidades 

 
 

 


