
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Figura 1 - Planta baixa apartamento.
Disponível  em:<http://www.selectablocos.com.br/alvenaria_estrutural_deta-
lhes_construtivos_14.html>. Acesso em: 1º dez. 2014.

O compartimento assinalado na imagem é um espaço des-
tinado  à  concentração  de  prumadas  hidrossanitárias,
elétricas e de telefonia. Com adoção deste compartimento,
consegue-se retirar parte significativa, quando não a tota-
lidade,  das  instalações hidrossanitárias  das  paredes.  As
instalações  no interior  das  paredes obrigam, em muitos
casos,  a desconsiderar  tais  paredes como elemento es-
trutural, ou a lançar mão de enchimentos. Qual é a deno-
minação dada a esses compartimentos?

(A) Shafts ou prumadas.

(B) Shafts ou poços condutores.

(C) Poços ventiladores ou shafts.

(D) Poços verticais ou shafts.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens a seguir.

 

Figura 2 - Cozinha da terra, projeto de Roberto Rita. 
Disponível em: 
<http://casavogue.globo.com/Interiores/Ambientes/noticia/2014/09/19-espa-
cos-com-cara-de-florianopolis.html>. Acesso em: 1º dez. 2014.

 

Figura 3 - Preparação da “gaiola” para construção de parede. Roberto Rita.
Disponível em: <http://museucasaraopaupreto.blo gspot.com.br/p/casarao.html>.

Acesso em: 1º dez. 2014.

Nos  últimos  anos,  a  arquitetura  tem  utilizado  técnicas
construtivas  tradicionais  com  diferentes  objetivos,  seja
funcional,  seja  estético.  A técnica  apresentada nas  ima-
gens 2 e 3 denomina-se:

(A) pau a pique ou taipa de pilão.

(B) pau a pique ou taipa de mão.

(C) pau a pique ou adobe de pilão.

(D) pau a pique ou adobe de mão.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_ARQUITETO
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As normas reunidas no Código de Ética e Disciplina do
Conselho  de  Arquitetura e  Urbanismo do Brasil  impõem
exigências éticas aos arquitetos e urbanistas, as quais se
traduzem  em  obrigações  para  com  a  sociedade e  para
com a comunidade profissional, além de alçarem o dever
geral  de urbanidade.  O conjunto normativo deste código
também expressa e reafirma o compromisso dos arquite-
tos e urbanistas em assumir as responsabilidades a eles
delegadas pela nação e pelo Estado brasileiro de autoges-
tão e controle do exercício profissional. Segundo o Código
de Ética,

(A) o arquiteto/urbanista, representante de qualquer mar-
ca ou empresa de material de construção que venha
a ter aplicação em determinada obra, poderá prestar,
em virtude desta qualidade, serviços de arquitetura e
urbanismo a  título  gratuito  ou  manifestamente  sub-
remunerados.

(B) o arquiteto/urbanista deve subordinar suas decisões
técnicas e opções estéticas aos valores éticos de sua
clientela como parte de suas obrigações contratuais.

(C) o arquiteto/urbanista deve utilizar o saber profissional
para emitir opiniões, persuadindo a clientela, a fim de
obter  resultados financeiros junto a grupos para os
quais preste serviço ou aos quais represente.

(D) o  arquiteto/urbanista  responsável  por  atividade  do-
cente  das  disciplinas  de  Arquitetura  e  Urbanismo
deve, além de deter conhecimento específico sobre o
conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades
profissionais referentes às respectivas disciplinas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens a seguir. 

Figura 4 -  Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban Ar-
chitects, 2010. Disponível em: <http://www.archdaily.-

com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-archi-
tects/>. Acesso em:1º dez. 2014.

Figura 5 - Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban
Architects, 2010. Disponível em: <http://www.arch-
daily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-

ban-architects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 6 - Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban
Architects, 2010. Disponível em: <http://www.arch-

daily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-
architects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

 
Figura 7 - Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban Architects, 2010. Disponível

em: <http://www.archdaily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-archi-
tects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 8 - Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban Architects, 2010. Disponível
em: <http://www.archdaily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-archi-

tects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

  
Figura 9 -  Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban Architects, 2010. Disponível

em: <http://www.archdaily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-archi-
tects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 10 - Centre Pompidou-Metz, de Shigeru Ban Architects, 2010. Disponível
em: <http://www.archdaily.com/490141/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-archi-

tects/>. Acesso em: 1º dez. 2014.

O anexo do edifício do museu Centre Pompidou-Metz (2010), de autoria do arquiteto Shigeru Ban, tem como principal
propósito ser capaz de mostrar mais obras para o público e de exibir as grandes obras que não podem ser mostradas na
sede de Paris, devido à altura do teto (5,5 m sob as vigas). Em relação a este edifício, pode-se afirmar o seguinte:

(A) o museu está sob uma grande cobertura, que é uma extensão do parque circundante.

(B) o edifício é uma construção em estrutura de aço híbrido e apresenta uma circulação vertical periférica.

(C) o programa, a fim de criar espaços funcionais, articula volumes complexos de bambu, dispostos paralelamente,
com uma circulação horizontal entre eles.

(D) a cobertura do museu, vista em planta, tem a forma de um octógono, embora seja um volume dinâmico.
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as normas técnicas, na representação de proje-
tos de edificações, são utilizados os seguintes desenhos:
planta de situação, planta de locação, plantas baixas, cor-
tes  longitudinais  e  transversais,  fachadas,  detalhes,  me-
morial. A planta de situação deve conter, entre outras in-
formações, as seguintes:

(A) curvas de nível existentes e projetadas além de even-
tual  sistema de coordenadas referenciais;  indicação
do norte; vias de acesso ao conjunto; arruamento e
logradouros  adjacentes com os  respectivos equipa-
mentos urbanos.

(B) curvas de nível existentes e projetadas além de eventu-
al sistemas de coordenadas referenciais; eixos do pro-
jeto; amarrações dos eixos do projeto a um ponto de
referência; denominação das edificações; escalas; no-
tas gerais, desenhos de referência e carimbo.

(C) curvas de nível existentes e projetadas além de even-
tual  sistema de coordenadas referenciais;  indicação
do norte; indicação de áreas a serem edificadas; ei-
xos do projeto; amarrações dos eixos do projeto a um
ponto de referência; denominação das edificações.

(D) curvas de nível existentes e projetadas além de even-
tual  sistema de coordenadas referenciais;  indicação
do  norte;  estacionamento,  áreas  cobertas,  platôs  e
taludes; construções existentes, demolições ou remo-
ções futuras, áreas não edificáveis; escala; notas ge-
rais, desenhos de referências e legenda.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na era da informação, o modo como a tecnologia tem alte-
rado o processo e as ferramentas disponíveis na arquitetu-
ra  e  na  construção  constitui  um  novo  paradigma.  Os
softwares de última geração podem fornecer uma série de
informações gráficas para a construção de entidades geo-
métricas bi e tridimensionais ou mesmo simular as condi-
ções de fabricação, no “chão de fábrica”. A ferramenta que
permite a criação e as modificações do desenho pela sim-
ples entrada de números, indicando dimensões e relações
entre as entidades ou objetos desenhados, é denominada:

(A) modelagem ortogonal.

(B) modelagem CAD.

(C) modelagem paramétrica.

(D) modelagem descritiva.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento do turismo, no estado de Goiás, após a
extinção da Empresa de Turismo de Goiás (Goiastur), em
2000, cabe à Agência Goiana de Turismo (Agetur). Os pla-
nos  estaduais  estabelecidos  pela Agetur  centram-se em
quatro roteiros turísticos. Em qual deles a região de Cal-
das Novas está incluída?

(A) Caminho do Ouro.

(B) Caminho da Biosfera.

(C) Caminho do Sol.

(D) Caminho das Águas.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem atualmente  algumas  correntes  teóricas  relativas
ao  turismo  como  fenômeno  pós-moderno.  Dentre  elas,
aquela que o remete às atividades de lazer e consumo em
localidades criadas para este fim, muitas vezes menciona-
das como “simulacros”; e a vertente relacionada à busca
por valores que possam conferir ao turista algum sentido
de raiz, de história e de significado, o que abrange o deno-
minado turismo cultural. A cidade de Caldas Novas é uma
cidade turística que reflete a 

(A) primeira vertente, tendo como exemplo o Lago de Co-
rumbá.

(B) primeira vertente, tendo como exemplo o Hotel Clube
Di Roma.

(C) segunda vertente, tendo como exemplo o resgate do
patrimônio do séc. XVIII, no centro histórico.

(D) segunda vertente,  tendo como exemplo a Festa de
Nossa Senhora das Dores, que recebe romeiros no
mês de setembro.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Edificações do município de Caldas Novas
disciplina toda e qualquer construção, modificação ou de-
molição de edifícios a serem realizados na área urbana.
Quanto  ao  atendimento  de  portadores  de  necessidades
especiais,  em relação às unidades destinadas exclusiva-
mente e adaptadas para eles, essa lei determina que os
hotéis e flats devem reservar

(A) 2% do total das unidades.

(B) 2,5% do total das unidades.

(C) 3% do total das unidades.

(D) 3,5% do total das unidades.
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Figura 11 – Parklet na Rua Maria Antônia, São Paulo. 2013. Disponível em:
<http://institutomobilidadeverde.wordpress.com/2014/04/21/parklets-desen-
volvidos-pelo-instituto-mobilidade-verde-e-design-ok/>.  Acesso  em:  1º  dez.
2014.

A paisagem da cidade de São Paulo tem mudado nos últi-
mos dois anos, seguindo uma tendência mundial de paisa-
gismo urbano, com aprovação de lei  que regulamenta a
instalação do Parklet, que é

(A) a ampliação temporária do passeio público, realizada
por  meio da implantação de plataforma sobre área
antes ocupada pelo leito  carroçável  da  via  pública,
equipada com bancos,  floreiras,  mesas e  cadeiras,
guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraci-
clos ou outros elementos de mobiliário, para recrea-
ção ou manifestações artísticas.

(B) a ampliação definitiva do passeio público, realizada
por meio da implantação de jardim sobre área antes
ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipa-
da com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-
sóis,  aparelhos  de  exercícios  físicos,  paraciclos  ou
outros  elementos  de  mobiliário,  para  recreação  ou
manifestações artísticas.

(C) a ampliação temporária do passeio público, realizada
por meio da implantação de jardim sobre área antes
ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipa-
da com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-
sóis ou outros elementos de mobiliário,  para o uso
exclusivo de espera da clientela do mantenedor.

(D) a ampliação definitiva do passeio público, realizada
por meio da implantação de jardim sobre área antes
ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipa-
da com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-
sóis ou outros elementos de mobiliário,  para o uso
exclusivo de espera da clientela do mantenedor.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Eu creio que este é um dos gestos de humanidade mais
fecundos que os Estados Unidos já praticaram em rela-
ção a nós, os brasileiros. Porque ele virá, já veio, regene-
rar a nossa confiança em nós,  e diminuir  o desastroso
complexo de inferioridade de mestiços que nos prejudica
tanto. Já escutei muito brasileiro, não apenas assombra-
do, mas até mesmo muito estomagado, diante desse livro
que prova possuirmos uma arquitetura moderna tão boa
como os mais avançados países do mundo. Essa cons-
ciência de nossa normalidade humana só mesmo os es-
trangeiros é que podem nos dar. Porque nós, pelo mes-
mo complexo de inferioridade, ou reagimos caindo num
por-que-me-ufanismo  idiota,  ou  reagimos  caindo  num
jeca-tatuísmo conformista e apodrecente. 

Mário de Andrade, em comentário sobre o Brazil Builds, em 1943. Apud
Segawa, 1999.

Ao comentar o texto de Mário de Andrade, Segawa des-
creve Brazil Builds como

(A) uma exposição realizada no MoMA em Nova York,
seguida de publicação e patrocinada pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas, tendo em vista o reconheci-
mento  da  produção arquitetônica  brasileira  como a
mais  influente  no  mundo  arquitetônico  da  primeira
metade do século XX.

(B) um exercício  de autoestima da arquitetura  nacional
com uma exposição seguida por publicação patroci-
nada pelo então presidente Getúlio Vargas, sediada
no MoMA, em Washington, em 1943, tendo em vista
a escolha do projeto de transferência da capital  do
Rio de Janeiro para o interior do país.

(C) uma exposição realizada no MoMA, em Nova York,
seguida de publicação sobre a arquitetura brasileira,
parte da “política da boa vizinhança”  do presidente
Franklin Roosevelt, que tinha o objetivo de angariar
aliados  estratégicos  diante  do  conflito  mundial  que
acontecia na Europa.

(D) uma exposição realizada em São Paulo,  em 1943,
seguida de publicação, patrocinada pelo então presi-
dente americano Franklin Roosevelt, com o objetivo
de  angariar  aliados  estratégicos  e  realizar  parceria
comercial para construção de indústria armamentista
no Rio de Janeiro.
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Figura 12 – Vista superior rampa em curva.  NBR 9050/04. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/
%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf>.  Acesso  em:
1º dez. 2014.

Segundo  a  norma  de  acessibilidade,  para  o  cálculo  de
rampas em curva, a inclinação máxima admissível e o raio
mínimo são, respectivamente,

(A) 8,33% e 3,00 m.

(B) 8,5% e 3,00 m.

(C) 8,33% e 2,50 m.

(D) 8,5% e 5,50 m.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ergonomia é a disciplina utilizada para

(A) nomear a capacidade em reconhecer a localização espa-
cial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida
pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em
relação às demais, sem utilizar a visão. Este tipo específi-
co de percepção permite a  manutenção do equilíbrio
postural e a realização de diversas atividades práticas.

(B) relacionar o entendimento das interações entre seres
humanos e outros elementos de um sistema. É também
a profissão que aplica teoria, princípios, dados e méto-
dos para projetar e otimizar o bem-estar humano e o
desempenho geral  de  um sistema. Os  ergonomistas
contribuem para o projeto e a avaliação de tarefas, tra-
balhos, produtos, ambientes e sistemas, com o objetivo
de torná-los compatíveis com as necessidades.

(C) medir a quantidade de trabalho realizado pelo corpo du-
rante um exercício físico. Os estudos ergonômicos en-
volvem medições dos mais diversos tipos de esforço
físico, tais como os esforços musculares de trabalhos
efetuados  em esteira  ergométrica ou  bicicleta  ergo-
métrica. Os ergonomistas contribuem para o projeto de
modelos de equipamentos de ginástica.

(D) estudar a relação de planos sensoriais diferentes: por
exemplo,  o gosto com o cheiro,  ou  a  visão com o
tato. O termo é usado para descrever uma figura de
linguagem e uma série de fenômenos provocados por
uma condição neurológica.  Este  tipo  específico  de
percepção permite a realização de diversas ativida-
des práticas, como a de projetar em arquitetura.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  normas técnicas fixam as condições exigíveis para a
elaboração de projetos de arquitetura, visando à constru-
ção de edificações, conforme as classes (ou categorias)
de intervenções correntes para edificações novas e edifi-
cações existentes. Desse modo, é considerada uma inter-
venção para edificações novas:

(A) revitalização.

(B) ampliação.

(C) montagem.

(D) preservação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens a seguir, que mostram o edifício de escritórios e oficinas de artistas Harmonia 57, em São Paulo,
projetado pelo escritório Triptyque.

Figura 13 – Vista Edifício Harmonia 57, São Paulo,
projeto Triptyque.  Disponível em: <http://www.so-
cialdesignmagazine.com/pt/site/architettura/tripty-

que-architecture-harmonia-57.html>. Acesso em 1º
dez. 2014.

Figura 14 – Fachada Frontal Edifício Harmonia 57,
São Paulo, projeto Triptyque. Disponível em:

<http://www.socialdesignmagazine.com/pt/site/ar-
chitettura/triptyque-architecture-harmonia-57.html>.

Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 15 – Detalhe Edifício Harmonia 57, São
Paulo, projeto Triptyque. Disponível em:

<http://www.socialdesignmagazine.com/pt/site/ar-
chitettura/triptyque-architecture-harmonia-57.html>.

Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 16 – Perspectivas Edifício Harmonia 57, São Paulo, projeto Triptyque.
Disponível em:

<http://www.socialdesignmagazine.com/pt/site/architettura/triptyque-architec-
ture-harmonia-57.html>. Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 17 – Detalhe parede Edifício Harmonia 57, São Paulo, projeto Tripty-
que. Disponível em:

<http://www.socialdesignmagazine.com/pt/site/architettura/triptyque-architec-
ture-harmonia-57.html>.Acesso em: 1º dez. 2014.

Com base na análise das imagens, pode-se concluir:

(A) o edifício é construído em sistema de pré-moldados, com grandes janelas de madeira, e apresenta um forro de te-
lhas cerâmicas.

(B) os quatro volumes do edifício são cobertos com uma pele de concreto e possui uma complexa rede de reciclagem
de água, coleta de água da chuva e de água cinza e um telhado verde que ajuda a minimizar o escoamento de
águas pluviais.

(C) o edifício apresenta um jardim vertical, construído com uma parede de concreto detalhada com ganchos para fixa-
ção de pequenos vasos de plantas. 

(D) os volumes edificados possuem uma “pele” vegetal, construída com um tipo específico de concreto orgânico, capaz
de absorver água, e com pequenos nichos para receber as espécies vegetais, irrigadas por um sistema de nebuli-
zação.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens a seguir.

Figura 18 – Memorial Darcy Ribeiro, Brasília. Proje-
to João Filgueiras Lima. Disponível em: <www.

Blender.pro.br>. Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 19 - Memorial Darcy Ribeiro, Brasília. Projeto
João Filgueiras Lima. 

 Disponível em: <http://urbanistasporbrasilia.word-
press.com/2014/05/21/o-brasil-perde-lele-o-arqui-
teto-que-uniu-arte-e-tecnologia/>. Acesso em: 1º

dez. 2014.

Figura 20 -  Anfiteatro Memorial Darcy Ribeiro, Brasília.
Projeto João Filgueiras Lima. Fonte:

Disponível em:
<http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/joao-
filgueiras-lima-centro-cultural-20-07-2011>. Acesso em:

1º dez. 2014.

 

Figura 21 - Corte esquemático Memorial Darcy Ribeiro, Brasília. Projeto João
Filgueiras Lima.Disponível em: <http://arqpb.blogspot.com.br/2010/12/memorial-

darcy-ribeiro.html>. Acesso em:1º dez. 2014..

Figura 22 - Planta esquemática Memorial Darcy Ribeiro, Brasília. Projeto João Fil-
gueiras Lima.Disponível em: <http://arqpb.blogspot.com.br/2010/12/memorial-

darcy-ribeiro.html>. Acesso em:1º dez. 2014.

Em 2011, João Filgueiras Lima realizou um sonho antigo deixado por Darcy Ribeiro: a construção do “Beijódromo”, memorial
que abriga todo o acervo do antropólogo. O edifício, que é definido como mistura de oca de índio e disco voador, está instala-
do na Universidade de Brasília e segue os padrões construtivos criados pelo arquiteto. Em relação às soluções de conforto
ambiental, este edifício

(A) possui placas verticais metálicas que fecham lateralmente o anfiteatro dos dois lados. Para resolver o problema do
escurecimento para projeção durante o dia, existem grandes estruturas pivotantes retilíneas, que chegam quase ao
teto. Possuem altura variável de acordo com a cobertura. Estas placas, funcionando como brises, podem ser fecha-
das ou abertas, controlando a incidência da luz e proporcionando maior conforto sonoro.

(B) tem um exaustor, de alta rotação e silencioso, acoplado nas janelas e dissimulado por uma rosácea em fita metáli-
ca. O ar chega das salas que circundam o subsolo e, na parte superior, por orifícios de 2 mm do beiral do anel cir -
cular externo, fechado por uma chapa de ferro perfurada. O ar fresco circula por todo o ambiente antes de ser extra-
ído por baixo.

(C) contém três pavimentos, tal como uma tenda de circo (ou uma maloca, como preferia Darcy Ribeiro), lança-se para
o alto em sua parte central, atingindo 30 m no topo da cúpula, que acolhe embaixo um espaço circular de biblioteca
de pé-direito triplo.

(D) possui cobertura composta de telhas coloniais brancas. Na parte correspondente à projeção do jardim interno, uma
grande claraboia garante a luminosidade natural, e é formada por telhas de pexiglass azuis, que se sobrepõem
umas às outras até o anel de compressão da cúpula.
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Analise a imagem a seguir.

Figura 23 - Corte transversal esquemático de casa.
http://www.arquitetaresponde.com.br/bioarquitetura/>. Acesso em: 1º dez.

2014.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas técnicas construtivas e decisões de projeto con-
tribuem para a sustentabilidade ambiental e ecológica de
um edifício. Para a casa apresentada, as escolhas que ga-
rantem maior eficiência são:

(A) 1 – piso externo cimentado; 2 – equipamentos sanitá-
rios com caixa acoplada; 3 – lâmpadas fluorescentes; 4
– telha cerâmica; 5 – reservatório secundário de água
pluvial; 6 – coleta de água da chuva; 7 – cisterna para
água cinza; 8 – fossa séptica.

(B) 1 – piso externo intertravado; 2 – equipamentos sani-
tários de baixo consumo; 3 – lâmpadas de alta  efi-
ciência; 4 – placas fotovoltaicas; 5 – reservatório se-
cundário de água pluvial; 6 – coleta de água da chu-
va; 7 – caixa d’água para armazenamento de água da
chuva; miniestação de tratamento de água.

(C) 1 – piso externo emborrachado de alto impacto; 2 –
equipamentos  sanitários  do  tipo  “bacia  turca”;  3  –
lâmpada fluorescente; 4 – cobertura em pexiglass; 5–
reservatório de água cinza; 6 – calha em madeira; 7 –
espelho d’água; 8 – biodigestor.

(D) piso externo intertravado; 2 – equipamentos sanitá-
rios de baixo consumo; 3 – lâmpadas incandescen-
tes; 4 – cobertura em zinco; 5 – reservatório secundá-
rio de água pluvial; 6 – coleta água da chuva; 7 – cai-
xa d’água para armazenamento de água da chuva;
miniestação de tratamento de esgoto.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Regulamento para Estabelecimentos As-
sistenciais  de  Saúde da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária (RDC n. 50), para unidades funcionais de atendi-
mento imediato, as salas de gesso e redução de fraturas
devem ter área mínima de

(A) 10 m² quando houver boxes individuais = 4,0 m² por
box.

(B) 15 m² quando houver boxes individuais = 4,0 m² por
box.

(C) 15 m² quando houver boxes individuais = 5,0 m² por
box.

(D) 20 m² quando houver boxes individuais = 5,0 m² por
box.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Obras da Prefeitura de Cal-
das Novas são considerados, dentre outros, ambientes de
permanência especial:

(A) quartos de hotel e adegas.

(B) salas de estar e camarins.

(C) átrios e antecâmaras.

(D) locais para duchas e saunas.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a lei de zoneamento de Caldas Novas, a Zona
de Proteção Ambiental I prevê faixas bilaterais contínuas
aos  cursos  d’água  temporários  e  perenes,  a  partir  das
margens ou da cota de inundação. A largura mínima esta-
belecida é, então,

(A) 30 m

(B) 50 m

(C) 80 m

(D) 100 m
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imagem a seguir  é  de  uma edificação construída  em
1907, na cidade de Caldas Novas, e hoje abriga o Centro
de Apoio ao Artesão. 

Figura 24 – Casarão dos Gonzaga, 1954. Disponível em: <http://espacodo-
saber11.blogspot.com.br/2011/09/comentario-sobre-visita-tecnica_08.html>.

Acesso em: 1º dez. 2014.

Figura 25 – Casarão dos Gonzaga. 
Disponível em: <http://www.panoramio.com/user/229719/tags/CALDAS

%20NOVAS>. Acesso em: 1º dez. 2014.

As características da edificação demonstram tratar-se de
uma

(A) casa urbana com janelas em gelosia.

(B) casa urbana em cantaria.

(C) casa rural, estruturada em madeira.

(D) casa rural que apresenta beira-seveira.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Mi-
litar, em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em
nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de
escadas, ilustradas nas figuras a seguir.

Figura 26 – Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar

O dimensionamento dos degraus deve

(A) ter altura h compreendida entre 16 e 18 cm, com tole-
rância de 0,5 cm.

(B) ter largura b dimensionada pela fórmula de Brondel:
61 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm.

(C) ter,  quando houver  boncel,  dimensão máxima de 2
cm.

(D) ter, quando houver balanço de quina do degrau, di-
mensão máxima de 1 cm.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN)
foi criado em 1970 pela Lei n. 7.282. Ele abrange os muni-
cípios de Caldas Novas e Rio Quente. O parque está divi-
dido em cinco zonas de manejo, com o objetivo de preser-
var a fauna, a flora, os mananciais e o seu entorno, prote-
gendo os sítios naturais de relevância ecológica e reco-
nhecida importância turística, para assegurar e proporcio-
nar oportunidades controladas referentes ao uso do públi-
co, pela educação e pela pesquisa científica. Considera-se
zona intangível:

(A) áreas naturais  ou modificadas pela intervenção hu-
mana.

(B) áreas onde a  primitividade  da  natureza permanece
intacta, não se tolerando a intervenção humana.

(C) áreas onde já ocorreu uma pequena ou mínima inter-
venção humana.

(D) área onde a ação antrópica, aliada a fatores locais,
causou impactos na vegetação e nos solos, que justi-
ficam a sua recuperação.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o regulamento para Estabelecimentos As-
sistenciais  de  Saúde da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária (RDC n. 50), é necessário a existência de área
mínima externa e coberta, destinada ao embarque e de-
sembarque de ambulâncias, de 

(A) 20 m².

(B) 21 m².

(C) 24 m².

(D) 25 m².

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A representação do símbolo internacional de acesso, mos-
trada na figura 30, consiste em um pictograma branco so-
bre  fundo azul  (referência  Munsell  10B5/10 ou  Pantone
2925 C). 

 

Figura 27 – Símbolo internacional de acesso. NBR 9050.

Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado com
outras combinações pictóricas, como:

(A) pictograma branco sobre fundo preto.

(B) pictograma azul sobre fundo branco.

(C) pictograma azul sobre fundo preto.

(D) pictograma vermelho sobre fundo branco.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A arquitetura  hoteleira  deve  ser  adaptada ao clima.  No
caso de Caldas Novas, proteger do sol, aproveitar os ven-
tos, explorar potenciais paisagísticos e os sistemas cons-
trutivos devem ser elementos priorizados no projeto de ar-
quitetura. Na busca de uma arquitetura bioclimática, consi-
dera-se adequado o uso de

(A) telhas de vidro.

(B) blocos de concreto celular.

(C) cobogó.

(D) parassol em pexiglass.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje, 85% da população brasileira residem no espaço ur-
bano. A questão do crescimento das cidades, e seu alcan-
ce pela maioria da população, vêm se colocando como um
grande desafio, sobretudo a partir da instauração do novo
regime democrático  no país,  tendo como marco legal  a
Constituição de 1988 e, no caso específico da política ur-
bana, o Estatuto da Cidade (SANTOS, 1993). Uma das ca-
racterísticas de usos que modificam a cidade, quanto ao
modo de viver e de apropriar-se dela, é:

(A) a rua,  espaço público urbano privilegiado nas cida-
des, tem passado por transformações, tornando o es-
paço prevalecente para o fluxo de veículos.

(B) a valorização dos espaços coletivos com o surgimen-
to de muitos empreendimentos imobiliários fechados,
como  os  condomínios  residenciais  e  os  shopping
centers.

(C) o adensamento crescente do tecido dos grandes cen-
tros urbanos, pela formação de áreas urbanas contí-
guas.

(D) a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras,
que privilegia a qualidade de vida urbana e ambiental.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A versatilidade do concreto não possui paralelo na cons-
trução civil,  na medida em que pode fabricar elementos
construtivos com variedade e forma, a baixo custo e com
relativa facilidade (PEDROZO, 2008). É característica do
concreto, atualmente:

(A) baixa resistência quanto à compressão.

(B) uso de aços macios nas estruturas.

(C) vida longa devido à baixa poluição.

(D) evolução dos aditivos.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O comando  do software  Autocad  que permite  visualizar
todo o desenho é denominado

(A) Zoom Window.

(B) Zoom Extend.

(C) Zoom Previus.

(D) Zoom Real Time.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o projeto “Se Liga no Futuro” (2004), Cal-
das Novas é o terceiro parque hoteleiro do país, possuindo
23.052 leitos em seus 93 hotéis, pousadas, pensões, flats
e  vários  condomínios  residenciais.  Anualmente,  mais  de
um milhão de pessoas visitam Caldas Novas, de acordo
com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Turis-
mo (BORGES, 2005). 

Este tipo de ocupação tem gerado na urbanização da cidade:

(A) restrição de verticalidade.

(B) crescimento urbano planejado.

(C) ampliação do acesso à terra devido à propriedade pri-
vada.

(D) surgimento de loteamentos sem infraestrutura.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Edificações do Município de Caldas Novas
determina que será obrigatória a instalação para os servi-
ços de água, esgoto, energia, telefone e gás, bem como a
instalação de dispositivos contra incêndios, nos casos exi-
gidos pelas normas específicas. Assim, fica estabelecido
que:

(A) o despejo de águas pluviais pode ser feito na rede de
esgoto e logradouros públicos.

(B) o uso de sumidouro, desde que esteja a, no mínimo,
15 m de distância de cisternas, será obrigatório nas
construções  executadas  em  vias  não  servidas  por
rede de esgoto.

(C) o uso de caixas sépticas, devidamente dimensiona-
das conforme o número de usuário, será obrigatório
nas  construções  executadas  em  vias  não  servidas
por rede de esgoto. 

(D) o despejo de esgotos ou de águas residuais e de la-
vagem nas sarjetas  dos logradouros pode ser feito
nas galerias de águas pluviais, porventura existentes.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para efeito da lei de zoneamento de Caldas Novas, o solo
municipal fica dividido em zonas de uso, zonas de prote-
ção e área de ocupação prioritária. Faz parte das zonas de
proteção, a

(A) Zona Residencial de Baixa Densidade.

(B) Zona de IPTU Progressivo.

(C) Zona Aeroportuária.

(D) Zona de Atividade Econômica.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conduta do arquiteto/urbanista foi historicamente delineada
com base fundamentada em um propósito humanista e pre-
servacionista do patrimônio socioambiental e cultural, e en-
contra-se intrinsecamente relacionada com o direito à cidada-
nia e com o aperfeiçoamento institucional dos campos de
atuação da arquitetura e do urbanismo. O arquiteto/urbanista
deve considerar

(A) o impacto social e ambiental de suas atividades pro-
fissionais na execução de obras sob sua responsabili-
dade.

(B) os recursos financeiros para assegurar responsabili-
dade técnica, na execução de seus serviços profissio-
nais.

(C) o  desenvolvimento  tecnológico  referente  a  levanta-
mentos  batimétricos,  geodésicos  e  seus  serviços
afins e correlatos. 

(D) as suas decisões técnicas e funcionais e de respon-
sabilidade técnica nos barramentos de mananciais de
lâminas d'água.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Poucos arquitetos brasileiros possuem tantas obras saídas
de sua prancheta como João Filgueiras Lima (Sergio Ko-
pinski Ekerman). Uma de suas obras é o Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região da Bahia, apresentada na figura
a seguir.

Figura 28 – Corte esquemático Tribunal Regional do trabalho. Projeto João Filguei-
ras Lima. Disponível em: <http://osvaldocampos.blogspot.com.br/2011/02/novo-

projeto-de-joao-filgueira-lele.html>. Acesso em 1º dez. 2014.

Conforme a figura, o corte esquemático apresenta

(A) duas torres de dez pavimentos.

(B) duas torres, que possuem três subsolos.

(C) pavimento único no segundo elemento (da esquerda
para a direita). 

(D) passarelas áreas, que unem os blocos.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_ARQUITETO



UFG/CS                                                                                   CONCURSO PÚBLICO                                              PREFEITURA CALDAS NOVAS/2014

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das diretrizes indispensáveis aos projetos de equipa-
mentos urbanos determina que o desenho de seu mobiliário

(A) seja prioriário sobre os demais componentes da pai-
sagem do entorno. 

(B) esteja adequado às variações físicas e às diferenças
dimensionais dos usuários. 

(C) seja realizado de forma a fornecer maior complexida-
de ao ambiente urbano.

(D) mimetize-se no território para diminuir a poluição vi-
sual.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A forma das edificações exerce influência na temperatura
interna dos edifícios. Desse modo, são mais eficientes as

(A) formas longitudinais, em clima frio e seco.

(B) formas compactas, em clima quente e seco.

(C) formas espraiadas, em clima quente e úmido.

(D) formas circulares, em clima frio e úmido.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No projeto paisagístico, algumas regras são fundamentais,
como a de transição, que se refere

(A) à proporcionalidade entre os diversos elementos que
compõem a vegetação.

(B) à mudança gradual das características dos vários ele-
mentos para sensação de continuidade.

(C) ao balanceamento do peso relativo das várias partes
que compõem a unidade.

(D) à repetição suficiente de um elemento  para criar uma
sensação de harmonia e caracterização.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha de materiais e sistemas construtivos adequados
é fundamental para a eficiência do edifício e para minimi-
zar o impacto no ambiente, conforme o Guia Sustentável /
Arquitetura  Hoteleira  do  Sebrae/RN.  Devem-se  priorizar
materiais com menos energia incorporada, como:

(A) o cimento.

(B) o vidro.

(C) a madeira.

(D) o aço.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A permanência do edifício no espaço o torna, ao longo do
tempo, referência de largo alcance na sociedade, ultrapas-
sando o período de sua construção (Giulio Carlo Argan).
Esta característica é denominada

(A) transcendência.

(B) promenade.

(C) arcaísmo.

(D) temporalidade.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o desenho de uma enfermaria de adulto com três
leitos.

Figura 29 – Enfermaria de três leitos

 De acordo com os desenhos, as medidas a, b, c devem
ter, respectivamente,

(A) 20 cm; 150 cm; 150 cm.

(B) 50 cm; 120 cm; 160 cm.

(C) 40 cm; 110 cm; 140 cm.

(D) 50 cm; 100 cm; 120 cm.
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