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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Arquiteto
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 21 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
20 de agosto de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia a frase:
“Depois de vários meses sem cozinheira, chegara
enfim o dia de não encostar a barriguinha no fogão”
(Fernando Sabino).
O autor faz o leitor deduzir que:

QUESTÕES DE 1 A 10
04) A crase é facultativa em qual das frases abaixo?
A) Refiro-me à Maria Paula.
B) Respondeu às pressas.
C) Os pais observaram os filhos a distância.
D) Gota a gota a água caiu.

A) O personagem resolveu finalmente cozinhar.
B) Surgiu alguém para cozinhar para o personagem.
C) O personagem resolveu cozinhar para a família.
D) O personagem comprou um fogão mais eficiente.
02) Leia o texto:
“Quando chegou na pensão, a orelha saía pela perna da
calça. O escriturário tirou a roupa. Deitou-se, louco
para dormir e esquecer. E se fosse ao médico? Um
otorrinolaringologista. A esta hora da noite? Olhava o
forro branco. Incapaz de pensar, dormiu de
desespero.” (Ignácio Loyola Brandão)
Ao afirmar que personagem “dormiu de desespero”, o
autor destaca:

05) “Falou-se do acidente com muita emoção e ninguém
soube, de fato, o que aconteceu.”
Os pronomes indefinidos na frase acima são:
A) Muita – Ninguém.
B) Do – Acidente.
C) Muita – Ninguém.
D) Falou-se – Com.
06) Em qual das alternativas a frase está corretamente
escrita?

A) A serenidade do personagem quanto a situação.
B) A aflição do personagem quanto a naturalidade da
situação.
C) A serenidade do personagem quanto o absurdo da
situação.
D) A aflição do personagem quanto o absurdo da
situação.
03) Leia a frase a classifique o sujeito.
“As novelas e propagandas não acrescentam nada à
vida.”
(alunosonline.uol.com.br)
A) Sujeito simples. Núcleo: à vida.
B) Sujeito composto. Núcleo: novelas e propagandas.

A) A belesa do cazaco – inesistia.
B) A belesa do casaco inesistia.
C) A beleza do casaco inexistia.
D) A belesa do cazaco inezistia.
07) “Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom
da palavra e falou ainda por algum tempo.”
Sobre as vírgulas na frase acima:
A) Estão isolando o aposto.

C) Sujeito composto. Núcleo: acrescentam.

B) Separam predicativos.

D) Sujeito simples. Núcleo: As novelas e propagandas.

C) Separam termos de mesma função sintática.
D) Isolam o vocativo.
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08) Assinale o item que completa convenientemente as
lacunas do trecho:
“A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do
burrinho; ………., porém, estavam mais gastos que
………. .”
A) esses, aquela
B) estes, aquela
C) estes, esses
D) aqueles, esta

AS QUESTÕES 09 E 10 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
TEXTO III
1.
2.
3.
4.

Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala,
Você era a favorita onde eu era mestre-sala.
Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua,
Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua.

5.
6.
7.
8.
9.

Hoje o samba saiu
Procurando você
Quem te viu, quem te vê,
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer,
Quem jamais a esquece não pode reconhecer.

HOLANDA, Chico Buarque de. Quem te viu, quem te vê.
Visita
ao
buarque/45166/

site:

https://www.letras.mus.br/chico-

09) São características presentes
transcrito do poema-canção:

no

fragmento

A) Presença de elementos contrastantes e valorização
da linguagem coloquial.
B) Lirismo introspectivo e liberdade formal.
C) Emprego de neologismos e realce na musicalidade
dos versos.
D) Predominância de humor e temática do cotidiano.
10) O verso cuja
sintaxe de concordância está
incoerente com os demais é o:
A) primeiro.
B) terceiro.
C) quinto.
D) sétimo.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 20

11) É a menor unidade de informação que pode ser
armazenada ou transmitida. Usada na Computação e
na Teoria da Informação.

14) A opção Espaçamento do Microsoft Word 2010 está
localizado no grupo:

A) Byte

B) Parágrafo da aba Página Inicial.

B) Bit
C) Pixel
D) Temp
12) Julgue os itens a seguir e marque a alternativa
INCORRETA:

A) Configurar Página.
C) Organizar.
D) Parágrafo da aba Layout de Página.
15) Sobre o Microsoft PowerPoint julgue os itens abaixo:
I-

A tecla F5 Inicia a apresentação a partir do primeiro
slide.
A tecla de atalho Ctrl+W abre a caixa de diálogo para
salvar a apresentação.

A) Os vírus se diferenciam dos outros malwares por
sua capacidade de infectar um sistema, fazer cópias
de si mesmo e tentar se espalhar para outros
computadores, da mesma maneira que um vírus
biológico faz.
B) Um worm (verme, em inglês) de computador é um
programa malicioso que se utiliza de uma rede para
se espalhar por vários computadores sem que
nenhum usuário interfira neste processo.
C) Trojan, forma abreviada de Trojan Horse (cavalo de
tróia, em português), é um conjunto de funções
desenvolvido para executar ações indesejadas e
escondidas. Pode ser, por exemplo, um arquivo que
você baixou como um protetor de telas, mas, depois
da instalação, diversos outros programas ou
comandos também foram executados.
D) Rootkits são programas que exibem, executam ou
baixam anúncios e propagandas automaticamente e
sem que o usuário possa interferir.

II-

13) As extensões de arquivos são sufixos que designam
seu formato e principalmente a função que
desempenham no computador. Na plataforma
Windows, todo tipo de arquivo tem sua extensão.
Acerca desse assunto, marque a alternativa que
possui a extensão do arquivo está INCORRETA em
relação ao programa.

A) Ctrl+F

A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Os itens I e II são falsos.
D) Os itens I e II são verdadeiros.
16) No Microsoft Windows 10 o atalho Tecla do
logotipo do Windows
+ TAB:
A) Maximiza todas as janelas abertas.
B) Minimiza todas as janelas abertas.
C) Abre o gerenciador de arquivos.
D) Alterna as janelas abertas.
17) Para fechar a janela atual de trabalho, além de
utilizarmos o mouse para fechar, podemos usar um
atalho pelo teclado para realizar esta ação. O atalho
para tal ação no Windows 10 é:
B) Shift+F5.
C) Alt+F4.
D) Windows+F3.

A) TXT – extensão de arquivos do Bloco de notas.

18) Um periférico de computador é um dispositivo que
está conectado a um computador, mas que não faz
parte da arquitetura básica do mesmo. São
exemplos de periféricos somente de entrada:

B) XLS – extensão de arquivos do Excel.

A) Mouse, Webcam e teclado

C) DOC – extensão de arquivos do Word.

B) Monitor, Scanner, impressora.
C) Monitor de vídeo, caixas de som, teclado

D) PPT – extensão de arquivos do Access.

CARGO: ARQUITETO
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19) Acerca de alguns conceitos em informática, marque
a alternativa CORRETA:
A) Hardware é a parte lógica do computador, ou seja, o
conjunto

de

aparatos

eletrônicos,

peças

e

equipamentos que fazem o computador funcionar.
B) Firewall é uma solução de segurança que elimina os
vírus instalados na máquina assim que o usuário
instala

um

programa,

com

a

revolução

da

informática nos dias atuais, o Firewall poderá ser em
alguns anos um substituto para os antivírus.
C) Backup é uma cópia de segurança. Cada vez que o
usuário executa uma ação no computador, como a
digitação de um texto, por exemplo, o computador
imediatamente faz uma cópia de segurança na
memória RAM para que os arquivos não sejam
perdidos no caso de uma pane elétrica.
D) Sistema operacional é o software ou programa
mais

importante

que

é

executado

em

um

computador, ele administra todos os recursos do
computador, ou seja, o software e o hardware. É a
estrutura que sustenta e administra todos os
programas e partes do seu computador.
20) Atente-se para a imagem abaixo retirada do
Microsoft Word versão 2016, e em seguida responda
a alternativa CORRETA:

Os dois grupos da imagem acima estão localizado na guia:
A) Inserir.
B) Exibição.
C) Layout da Página.
D) Referências.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A certidão que atesta que o imóvel foi construído
seguindo-se as exigências (legislação local)
estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de
projetos é o:
A)
B)
C)
D)

Notifica-se.
Habite-se
Hospede-se.
Mora-se.

22) Podemos conceituar “praça” como:
A) Qualquer área verde que forma um espaço livre.
B) Área destinada à conservação da natureza, podendo
haver algum equipamento de recreação.
C) Áreas ligadas à ornamentação, de reduzida
importância em relação à interação com o meio e
sem função recreacional.
D) É um espaço livre público cuja principal função é o
lazer. Pode não ser uma área verde, quando não tem
vegetação.
23) No âmbito da poluição ambiental, um ecoeficiente é
aquele que consegue produzir mais e melhor, com
menores recursos e menores resíduos. Para tal,
pressupõem-se alguns elementos fundamentais para
a ecoeficiência, assinale abaixo a alternativa que NÃO
pressupõe elementos fundamentais para a
ecoeficiência:
A) Diminuir a intensidade de serviço dos bens e
serviços.
B) Minimizar a dispersão de tóxico.
C) Maximizar a utilização sustentável de recursos
renováveis.
D) Estender a durabilidade dos produtos.
24) Na primeira fase de um projeto arquitetônico que é o
Levantamento de dados, o arquiteto necessita seguir
algumas orientações, das opções abaixo, qual não faz
parte da primeira etapa?
A)
B)
C)
D)

Programas de necessidades.
Condicionantes.
Objetivos do cliente.
Estudo preliminar.

25) O elemento linear que resiste predominantemente a
cargas de compressão e cuja maior dimensão da
seção transversal não exceda cinco vezes a menor
dimensão é:
A)
B)
C)
D)

Viga.
Prisma.
Verga.
Pilar.

CARGO: ARQUITETO

QUESTÕES DE 21 A 30
26) Podemos afirmar que o revestimento que é
resistente à intempéries e radiação solar, apresentase em vários tipos de acabamentos, como o
escovado, polido, acetinado e outros, tem também
possibilidades diversas de cores e gravações
químicas (serigrafias), este revestimento é:
A)
B)
C)
D)

Vidro.
Granito.
Aço inox.
Laminado de madeira.

27) Assinale a alternativa correta com relação a
Sociedade de arquitetos e urbanistas.
A) Os arquitetos e urbanistas poder-se-ão reunir em
sociedade de prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo caso todos os membros tenham registro
profissional no CAU como arquitetos.
B) A sociedade que preste serviços de arquitetura e
urbanismo dever-se-á cadastrar diretamente no
CAU/BR.
C) A sociedade pode atuar com prazo de até um ano
sem o cadastro no órgão competente.
D) É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou
“urbanismo” ou designação similar na razão social
ou no nome fantasia de sociedade que não possuir
arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de
gestão ou entre os empregados permanentes.
28) A primeira camada de argamassa lançada à paredes
de alvenaria e pilares com intuito de prover
aderência as próximas camadas corresponde:
A)
B)
C)
D)

Massa única
Chapisco
Reboco
Emboço

29) Qual dos comandos abaixo não representa um
comando para inserir cotas em um desenho no
AutoCad?
A)
B)
C)
D)

Cotanum
Cotaalin
Cotaang
Cotalinear

30) Quais das alternativas são etapas de um projeto?
A) Anteprojeto, pesquisa detalhamento e acabamento.
B) Detalhamento, visita ao local da obra e
levantamento.
C) Projeto executivo, Instalações e estudo preliminar.
D) Projeto legal, impermeabilizações e coordenação de
projetos complementares.
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