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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: A respeito dos projetos arquitetônicos, como se chama a representação gráfica (desenho) da edificação, 
em vista superior do corte feito na altura de até 1,8m. Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Planta baixa  

QUESTÃO: Antes da confecção de um projeto arquitetônico formado das diversas plantas que o compõe, o responsável 
por este faz alguns esboços que permitem organizar suas ideias para realização do desenho final. A este esboço, dar-
se o nome de: 
 
RESPOSTA: Croqui  

QUESTÃO: Afim de determinar a localização dos pontos de consumo de energia e iluminação de uma 
construção/edificação, o responsável técnico deve, antes de mais nada, confeccionar, dentro da composição dos 
projetos gerais, o projeto: 
 
RESPOSTA: Elétrico  

QUESTÃO: As estruturas são desenhadas e definidas pelo projeto estrutural. As de concreto armado possuem 
basicamente os seguintes materiais: 
 
RESPOSTA: Armadura de aço e concreto  

QUESTÃO: Os pórticos de uma construção podem ser compostos de materiais diversos. O concreto simples é composto 
de quais materiais? 
 
RESPOSTA: Agregado miúdo, agregado graúdo, água e cimento tipo Portland  

QUESTÃO: Os projetos hidrossanitários englobam as plantas de: 
 
RESPOSTA: De água fria e quente, esgoto primário e secundário, águas pluviais  

QUESTÃO: A respeito da compatibilização de projetos, podemos afirmar que a alternativa que mais se aproxima do 
objetivo desta técnica da construção civil é: 
 
RESPOSTA: Harmonizar os projetos de forma tal que as intervenções de um não interfiram na funcionalidade dos 
outros, refletindo na diminuição de retrabalhos e reparos desnecessários nas estruturas e alvenarias.  



QUESTÃO: A respeito do Cronograma financeiro, marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Representa o quanto a organização espera desembolsar durante o andamento do projeto. Ele também 
é elaborado durante a fase do planejamento e tem como base principal o orçamento de custos do 
empreendimento.  

QUESTÃO: A respeito do Cronograma físico, marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: É o avanço esperado da obra em si. Após a definição do escopo entre contratante e contratada, 
durante a fase de planejamento, ele é elaborado com base nas etapas de trabalho, já definidas.  

QUESTÃO: A respeito dos EPIs, podemos afirmar que: marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: São equipamentos de uso individual para proteção do trabalhador.  

QUESTÃO: Os arquivos gerados na utilização da ferramenta de desenho vetorial da Autodesk para geração dos projetos 
arquitetônicos, de estrutura, hidrossanitários, elétricos entre outros, podem ter a extensão: marque a alternativa 
incorreta. 
 
RESPOSTA: .txd  

QUESTÃO: As tomadas elétricas são ponto de conexão capazes de fornecer energia elétrica, existem diversos tipos de 
tomadas, com padrões diversos pelo mundo, porém este fator não é relevante em projeto elétrico. Em um projeto 
elétrico é necessário especificar, a altura que o ponto de tomada está instalado, qual o circuito que ela pertence. Na 
imagem abaixo contém a simbologia de tomadas, marque respectivamente, a alternativa que contem sua definição. 
 
RESPOSTA: Tomada alta, tomada média e tomada baixa.  

QUESTÃO: Com relação ao cronograma PERT-COM, no planejamento de obras, a sequência de atividades que 
determina o prazo total da obra é chamada de: marque a opção correta. 
 
RESPOSTA: Caminho crítico  

QUESTÃO: Considere a tabela abaixo como sendo do SINDUSCON/BA, ela define os custos unitários básicos para os 
tipos de edificações. 
Com base nesta tabela resolva as questões 08 a 11. A construção de um conjunto de casas populares de um quarto 
com 400 unidades, demanda a composição do custo unitário básico da residência para fins de licitação. Você é 
contratado para calcular. Marque a alternativa que corresponde ao valor correto sabendo que cada unidade tem área 
útil de 60m² e área construída de 73m². 
 
RESPOSTA: R$ 82.875,44  

QUESTÃO: Considere a tabela abaixo como sendo do SINDUSCON/BA, ela define os custos unitários básicos para os 
tipos de edificações. Com base nesta tabela resolva as questões 08 a 11. 
Para uma desapropriação baseada em custo unitário básico, pretende o órgão que lhe contratou, indenizar os 
moradores de algumas residências de baixo padrão construtivo, habitadas por uma única família por residência com 
dimensões de 6 x 9 metros. Qual o valor da indenização por proprietário sairá dos cofres públicos? 
 
RESPOSTA: R$ 60.684,66  

QUESTÃO: Considere a tabela abaixo como sendo do SINDUSCON/BA, ela define os custos unitários básicos para os 
tipos de edificações. Com base nesta tabela resolva as questões 08 a 11. 
Um projeto arquitetônico contem planta baixa indicando 240m² para área construída de uma residência de alto padrão 
sem, contudo, constar do projeto a planilha de custos. Foi solicitado de você o custo básico desta residência. Marque 
a alternativa que corresponde ao valor obtido nos cálculos. 
 
RESPOSTA: R$ 318.602,40 

QUESTÃO: Considere a tabela abaixo como sendo do SINDUSCON/BA, ela define os custos unitários básicos para os 
tipos de edificações. Com base nesta tabela resolva as questões 08 a 11. 
Uma construtora pretende construir um galpão industrial e um centro comercial de salas e lojas em um terreno de 
1000m², obedecendo a lei de ordenamento do solo do Município, você destina 120m² para a área útil do galpão e 
150m² fica destinado a área a ser edificada, para o prédio comercial o restante menos 100m², sendo que as unidades 



individuais terão 52m². qual a alternativa que contém os valores corretos do custo unitário básico para as construções 
pretendidas. 
 
RESPOSTA: R$ 89.164,50 e 56.022,20  

QUESTÃO: Considere uma construção cujo custo unitário básico é de R$ 1.268,00/m², para uma residência em que a 
área construída mede 63m², qual a alternativa abaixo corresponde ao cálculo do custo correto? 
 
RESPOSTA: R$ 79.884,00  

QUESTÃO: Considere uma construção em um terreno retangular de comprimento 20m em que a largura mede a 
metade do comprimento. As edificações ocupam um total de 86m², as áreas dos cômodos somam 73m², seguindo as 
especificações, identifique a alternativa correta para área total, área construída e área útil respectivamente. 
 
RESPOSTA: 200m², 86m², 73m²  

QUESTÃO: Na linguagem técnica da engenharia civil, podemos identificar na imagem abaixo: 
 
RESPOSTA: Um croqui.  

QUESTÃO: O projeto arquitetônico é essencial para que a obra saia como planejada. É constituído de: 
 
RESPOSTA: Levantamento de dados, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e projeto executivo.  

QUESTÃO: O projeto estrutural tem como função conceber, distribuir, interligar, analisar, dimensionar e proporcionar 
os elementos de um sistema estrutural destinado a suportar com segurança um determinado conjunto de cargas sem 
exceder limites dos materiais empregados. Acerca do projeto estrutural, marque a alternativa correta. 
 
I. A edificação compõe-se de partes resistentes e não resistentes. Ao conjunto das partes resistentes dá-se o nome de 
estrutura. 
II. A estrutura garante a segurança contra os estados limites. Estes podem ser: estado limite de ruína ou estado limite 
de utilização. 
III. É imprescindível o conhecimento do comportamento das peças estruturais para que seja feita o projeto estrutural. 
IV. A cada tipo de peça estrutural correspondem métodos de cálculo, métodos construtivos, implicações econômicas, 
funcionais e estéticas que devem ser levadas em consideração. 
 
RESPOSTA: Todas as assertivas estão corretas.  

QUESTÃO: Os projetos arquitetônicos são desenhos vetoriais produzidos em um software da Autodesk, este famoso 
programa de computador é o mais utilizado como ferramenta de trabalho na engenharia civil. Marque a alternativa 
correta. 
 
RESPOSTA: AutoCad  

QUESTÃO: Para atender as exigências do órgão público quanto a emissão de alvará de construção, o responsável 
técnico tem que obedecer às seguintes dimensões: o recuo frontal deve ser de 4m e os laterais devem ser de 1,5m, 
sabemos que o quintal deve ter um recuo de 1m. sendo o terreno de dimensões 10m x 25m, qual a área remanescente 
para a construção? Marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: 160m²  

QUESTÃO: Para o serviço de concretagem de uma cobertura de 160m², com espessura de 12cm, o consumo de cimento 
é de 300Kg/m³, de areia consumiram 0,988m³/m³, já a brita foram 0,901m³/m³ de concreto estrutural. Apurou-se que 
o cimento tem um custo unitário de R$ 0,26/Kg, a areia R$ 46,00/m³ e a brita R$ 110,00/m³. pergunta-se qual o volume 
de concreto e os custos unitários dos insumos: cimento, areia e brita? Marque a alternativa que corresponde ao cálculo 
correto. 
 
RESPOSTA: 19,20m³, R$ 1.497,60, R$ 872,60, R$ 1.902,91  

 


