PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)
EDITAL 001/2018

CARGO

Data e Horário da Prova

ARQUITETO

Domingo, 21/10/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI
Crescer Consultorias

CARGO: ARQUITETO
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4.
Registro linguístico pode variar de acordo com a situação e o assunto
Ideia de que há a língua "certa" de um lado e as variedades de outro vai na contramão dos estudos
científicos.
“Me avisaram do meu gabinete que eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo, no rosto. É o único
problema que eu não preciso nessa altura da minha vida.”
A frase foi dita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante
a votação do pedido de habeas corpus para o Ex-presidente Lula no último dia 4 de abril.
Antes de retomar a leitura de seu voto, depois de aparte do Ministro Dias Toffoli, Barroso permitiu-se um
momento de descontração.
Não paira dúvida acerca da formalidade do ambiente nem se questiona o grau de conhecimento
da língua portuguesa do magistrado, mas o fato é que ele não disse “Avisaram-me”, “estava” ou
“problema de que eu não preciso nesta altura”. Será que o Ministro errou?
Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e Ex-reitor da
Universidade Federal do Paraná, não há cortes rígidos entre formal e informal, entre oral e escrito, entre
“certo” e “errado”.
“A mudança estilística do Ministro está ligada ao assunto; as pessoas modulam a língua de acordo
com interlocutores, ambiente, assunto, gênero do discurso etc. O mais importante é fugir sempre das
dicotomias. Dicotomizar a realidade linguística é falseá-la; a língua varia muito seja na fala, seja na
escrita”, afirma.
Além disso, segundo o professor, esse registro linguístico já pertence à norma culta, embora não
corresponda por inteiro à norma-padrão. “São muito frequentes as orações relativas cortadoras (do tipo
de “O livro que eu gosto”, com apagamento da preposição “de”) nos debates do STF. Os falantes, mesmo
os altamente escolarizados, nem se dão conta de quanto a língua que falam está mudando”, diz Faraco.
Segundo o professor, é preciso distinguir “norma culta” (o registro efetivamente usado pelo
segmento social letrado) de “norma-padrão” (modelo convencional de correção estipulado por
gramáticos).
A ideia de que há a língua “certa” de um lado e as variedades de outro, ainda presente
no senso comum, vai na contramão dos estudos científicos.
É com base nos corpora (conjuntos de dados linguísticos sistematicamente coletados e
representativos dos usos) que se pode afirmar que a norma culta já não se identifica plenamente com a
norma-padrão, nem mesmo nas situações de formalidade.
Em suma, a norma culta de hoje já não é a língua de Rui Barbosa (1849-1923), embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a modelos da época do célebre orador, escritor e jurista baiano.
Esse desencontro ocorre porque a língua está em constante mudança, enquanto o padrão
tradicional de correção tende a se manter estático desde as suas origens, no século 19, quando se pautou
pelos usos de Portugal.

CARGO: ARQUITETO
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A norma-padrão é, segundo Faraco, um modelo idealizado. “O resultado do abismo que se cria
entre as práticas correntes e as regras postuladas como padrão é esta espécie de anomia linguística em
que vivemos no Brasil. O ensino não tem norte e o uso não tem norte. Há uma grande insegurança
linguística entre os falantes porque muitas regras não fazem sentido em confronto com as práticas
concretas”, afirma.
Faraco lembra que o gramático Celso Cunha (1917-1989) já apontava o problema brasileiro da
“dualidade de normas”, ou seja, há uma realidade praticada e uma prescrita. “Isso não é um problema só
brasileiro. Criou-se na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua como se fala nas
colônias é incorreta, descuidada, portanto a língua modelar (a que devemos usar na escrita etc.) mora em
outro lugar. O espanhol mora em Madri e o português mora em Lisboa”, conclui.
www1.folha.uol.com.br - Folha de SP – 23/abril/18 - Thaís Nicoleti de Camargo - Adaptado
01)

A partir da leitura do texto, é INCORRETO
afirmar:

03)

(A)

Há uma diferença entre o modelo
convencional da língua e a norma culta de
hoje.
(B) A língua culta atual e as variedades
linguísticas identificam-se plenamente com a
gramática normativa.
(C) A frase dita pelo Ministro mostra a existência
de uma norma culta e uma norma padrão,
sendo uma praticada e outra prescrita,
variando conforme a situação.
(D) Não são incorretas as construções linguísticas
informais.
02)

(A)

(B)

(C)

(D)

A relação de ideia estabelecida pela oração
destacada, foi identificada
CORRETAMENTE entre parênteses em:
“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...).”
(conclusão)
“(...) o padrão tradicional de correção tende a
se manter estático desde as suas origens (...),
quando se pautou pelos usos de Portugal.”
(conformidade)
“Em suma, a norma culta de hoje já não é a
língua de Rui Barbosa, embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a
modelos da época do célebre orador (...).”
(concessão)
“O ensino não tem norte e o uso não tem
norte.” (alternância)

CARGO: ARQUITETO

O termo destacado tem o mesmo valor
semântico da palavra entre parêntese,
EXCETO em:

(A)

“O resultado do abismo que se cria entre as
práticas correntes e as regras postuladas
como padrão é esta espécie de anomia
linguística em que vivemos no Brasil.”
(organização)
(B) “O mais importante é fugir sempre das
dicotomias.” (divisões)
(C) “Não paira dúvida acerca da formalidade do
ambiente (...)” (a respeito de)
(D) “Segundo o professor, é preciso distinguir
“norma culta” de “norma-padrão” (modelo
convencional de correção estipulado por
gramáticos). (admitido)
04)

No texto lê-se “Além disso, segundo o
professor, esse registro linguístico já pertence
à norma culta, embora não corresponda por
inteiro à norma-padrão.”

O
termos
sublinhados
acima
respectivamente, a equivalência de:
(A) Explicação/designação/tempo.
(B) Realce/conformidade/intensidade.
(C) Situação/afirmação/expletivo.
(D) Inclusão/conformidade/tempo.

têm,
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05)

“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...)”.

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale
a alternativa em que aparece ERRO ortográfico.
(A) Por que a língua está em constante mudança?
(B) As razões porque criticaram o ministro são
equivocadas.
(C) O ministro não empregou a norma padrão.
Por quê?
(D) A língua muda porque ela é dinâmica.
06)

“(...) segundo o professor, esse registro
linguístico já pertence à norma culta (...)”

Assinale a alternativa que justifica a utilização da
crase:
(A) “à” indica a junção de dois artigos definidos.
(B) “à” indica a junção do pronome “a” com o
artigo “a”.
(C) “à” indica a junção da preposição “a” com o
artigo “a”.
(D) “à” indica a junção do artigo “a” com o
pronome “a”.
07)

09)

“Me avisaram do meu gabinete que
eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo,
no rosto.”

Ao reescrever a frase acima, conforme a norma
padrão (gramática normativa), o processo de
colocação pronominal do termo destacado passa a
ser:
(A) Próclise.
(B) Ênclise.
(C) Mesóclise.
(D) Eufonia como determinante.
10)

A nação que não trata sua língua como
prioridade não é civilizada.

Assinale a opção que apresenta a CORRETA
classificação da oração destacada.
(A) Oração coordenada sindética aditiva.
(B) Oração subordinada adverbial comparativa.
(C) Oração subordinada adjetiva restritiva.
(D) Oração subordinada adjetiva explicativa.

“Registro linguístico pode variar de acordo
com a situação e o assunto.”

Nessa frase, quantas palavras podem ser
classificadas como substantivos?
(A) Uma palavra.
(B) Duas palavras.
(C) Três palavras.
(D) Quatro palavras.
08)

“Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto
Faraco, professor titular aposentado e Exreitor da Universidade Federal do Paraná, não
há cortes rígidos entre formal e informal
(...).”

Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas:
(A) Separar aposto.
(B) Separar vocativo.
(C) Separar sujeito.
(D) Separar adjunto adverbial deslocado .
CARGO: ARQUITETO
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 11 A 15
11)

Segundo o
navegar na
navegação
atividades
navegador.

manual do Google Chrome
Web em privado no modo de
anônima impede que suas
fiquem memorizadas pelo

Sobre essa característica pode-se afirmar,
EXCETO:
(A) Quando navega em privado, as outras pessoas
que utilizam o dispositivo não veem a sua
atividade.
(B) O Chrome apaga os ficheiros transferidos na
navegação em privado e desse modo eles não
serão acessados por outros usuários do
dispositivo.
(C) O Chrome não guarda o seu histórico de
navegação nem as informações introduzidas
nos formulários.
(D) Os cookies e os dados de sites são
memorizados enquanto navega, porém, são
eliminados quando fecha o modo de
navegação anônima.
12)

Com relação as funções existentes Microsoft
Excel 2013, analise as afirmativas.

I. ÍNDICE Use esta função para retornar um
valor ou a referência a um valor de dentro de
uma tabela ou intervalo.
II. SEERRO Retornará um valor que você
especifica se uma fórmula for avaliada para
um erro; do contrário, retornará o resultado
da fórmula.
III. ARRUMAR Remove espaços do texto.
Quais afirmativas estão corretas?
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
CARGO: ARQUITETO

13)

Todas alternativas referem-se a atalhos do
Microsoft Windows 10 em português
brasileiro (PT-BR), EXCETO:

(A)

Ctrl + Shift + teclas de direção
(B) Num Lock + asterisco
(C) Ctrl + F1
(D) Ctrl + D
14)

O
site
de
buscas
Google
(www.google.com.br) permite usar símbolos
ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Quais afirmações
abaixo referem-se a refinamentos de busca do
Google?

I. Combinar pesquisas: Coloque "OR" entre
cada consulta de pesquisa.
II. Pesquisar um site específico: Coloque "site:"
antes de um site ou domínio.
III. Pesquisar em e-mails: Coloque "@" antes de
uma palavra para pesquisar em domínios de
e-mails.
(A)

Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
15)

Os termos abaixo:

I. NTFS, FAT, EXT3
II. Clock Interno
III. Windows-1250, UTF-8, ISO 8859-5.
Estão relacionados respectivamente a:
(A) I - Sistema de Arquivos; II - Hard Disk; III Tipos de Sistemas Operacionais.
(B) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Codificação de caracteres.
(C) I - Sistema de Arquivos; II - Ciclagem do
Processador; III - Codificação de caracteres.
(D) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Tipos de Sistemas Operacionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16)

Assinale a alternativa que se refere aos
conceitos descritos abaixo:

I.

É um campo do planejamento urbano ligado
às soluções que envolvem os aspectos físicos
do espaço urbano, dando forma e
caracterização aos distintos usos deste
espaço, bem como estabelecendo a
articulação entre estes, levando também em
conta o desenvolvimento das áreas ao longo
do tempo.
É o fenômeno em que um município
ultrapassa seus limites por causa do
crescimento e com isso encontra-se com os
municípios vizinhos.
Caracteriza-se pelo crescimento acelerado
dos centros urbanos, principalmente nas
metrópoles, provocando o processo de
marginalização das pessoas que por falta de
oportunidade e baixa renda residem em
bairros que não possuem os serviços públicos
básicos, e com isso enfatiza o desemprego,
contribui para a formação de favelas,
resultando na exclusão social de todas as
formas.

II.

III.

(A)

I. Desenho Ambiental; II. Macrocefalia
Urbana; III. Metrópole
(B) I. Urbanização; II. Conurbação; III.
Metrópole
(C) I. Desenho Urbano; II. Conurbação; III.
Macrocefalia Urbana
(D) I. Zoneamento Urbano; II. Macrocefalia
Urbana; III. Conurbação

QUESTÕES DE 16 A 40
(A)

O segundo nível são aquelas atividades
utilizadas menos frequentemente e que, por
isso, tendem a se localizar um pouco mais
distante das habitações, nos centros de bairro
mais consolidados.
(B) O terceiro nível são atividades como a loja de
sapatos, o supermercado, a padaria e a
farmácia.
(C) O primeiro nível são aquelas atividades mais
especializadas, cuja frequência de utilização
é muito baixa (semestral, anual ou ainda
menor) e por isso, tendem a se localizar em
áreas de grande acessibilidade para a cidade
como um todo.
(D) O terceiro nível é composto pelos comércios
e serviços de apoio direto ao uso residencial,
e de frequência de utilização diária ou
semanal.
18)

Os locais mais apropriados para o uso
industrial são aqueles que:

(A)

Não possuem baixa declividade.
(B) Não permite a facilidade de acesso a áreas
residenciais.
(C) Não permitam que as indústrias venham se
utilizar de algum lugar para o pré-tratamento
de dejetos eventualmente produzidos.
(D) Não estejam distantes de outros serviços ou
indústrias que lhes sejam complementares.
19)

A que se refere a relação percentual entre a
projeção da edificação e a área do terreno?

(A)
17)

A localização dos usos comerciais e de
serviços também é essencial numa análise de
uso do solo. Uma classificação baseada no
raio de abrangência do comércio ou serviço
para realizar sua análise, diz que:

CARGO: ARQUITETO

Coeficiente de aproveitamento
(B) Taxa de Ocupação
(C) Índice Urbanístico
(D) Taxa de Permeabilidade
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20)

De acordo com a legislação que organiza a
proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional, não é correto afirmar que:

22)

Que comando do AutoCad 14 regenera todo
o desenho na vista corrente?

(A)
(A)

As coisas tombadas não poderão, em caso
nenhum serem destruídas, demolidas ou
mutiladas, salvo prévia autorização especial
do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
(B) O tombamento de coisa pertencente à pessoa
natural ou à pessoa jurídica de direito privado
se fará voluntária ou compulsoriamente.
(C) As coisas tombadas, que pertençam à União,
aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis
por natureza, só poderão ser transferidas de
uma à outra das referidas entidades.
(D) As coisas tombadas ficam sujeitas à
vigilância permanente do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
que poderá inspecioná-los sempre que for
julgado conveniente, não podendo os
respectivos proprietários ou responsáveis
criar obstáculos à inspeção.
21)

Redraw
(B) Regen
(C) Extents
(D) Regen All
23)

Com o AutoSnap o usuário do AutoCad 14
pode visualmente prever e confirmar os
pontos de Snap antes mesmo de clicá-lo
durante a criação ou edição de um desenho,
evitando com isso que o usuário pegue um
ponto errôneo na seleção. São opções de
pontos de Osnap, exceto:

(A)

Quadrant
(B) Nearest
(C) Ortho
(D) Node
24)

Assinale a alternativa que não é verdadeira
no que diz respeito à Carbonatação:

No caso de uma reforma ou ampliação, devese indicar no projeto o que será demolido,
construído ou conservado. Como são
identificadas as partes novas e acrescidas?

(A)
(A)

Após o processo de carbonatação o pH do
concreto reduz.
(B) A carbonatação inicia-se na superfície da
estrutura e forma a “frente de carbonatação”,
composta por duas áreas com pH distintos,
sendo que uma área apresenta o pH básico e
a outra o pH neutro.
(C) O composto chamado de ácido de cálcio
(H2CO3) é o composto químico responsável
por desencadear esse fenômeno por meio da
penetração nos poros do concreto.
(D) Esse fenômeno causa fissuração do concreto,
destacamento do cobrimento do aço, redução
da seção da armadura e perda de aderência
desta com o concreto.

CARGO: ARQUITETO

Pela cor amarela.
(B) Pela cor preta.
(C) Pela linha tracejada.
(D) Pela cor vermelha.
25)

De acordo com o Código de Obras de
Uruçuí, quando poderá ser concedido o
“Habite-se” parcial?

(A)

Quando não se tratar de prédio composto de
parte comercial e parte residencial.
(B) Quando se tratar de construção no mesmo
lote.
(C) Quando se tratar de prédio composto de parte
comercial e parte residencial e ambos forem
usados de maneira conjunta.
(D) Quando se tratar de edificação em vila,
estando seu acesso devidamente concluído.
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26)

São princípios expressos na Lei das
Licitações (Lei Federal 8.666/93), exceto:

(A)

Adjudicação compulsória
(B) Probidade administrativa
(C) Vinculação ao instrumento convocatório
(D) Julgamento objetivo
27)

Que propriedade do solo é definida como a
relação entre o volume de vazios e o volume
total de uma massa de solo?

(A)

Grau de saturação
(B) Índice de vazios
(C) Peso específico saturado
(D) Porosidade
28)

Em relação à rescisão de um contrato
administrativo entre particulares e a
Administração Pública, é correto afirmar
que:

(A)

A administração Pública não poderá rescindir
um contrato administrativo no caso de
dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado.
(B) O interesse público é motivo para a rescisão
unilateral do contrato por parte da
Administração Pública.
(C) O atraso injustificado no início da obra,
serviço ou fornecimento, não pode acarretar
em rescisão de contrato por parte da
Administração Pública.
(D) A lentidão do seu cumprimento, não pode ser
motivo de rescisão por parte da
Administração Pública.

CARGO: ARQUITETO

29)

Que método da topografia de medida de
distâncias horizontais está descrito abaixo?

Após a demarcação do contorno da superfície
que será levantada, deve-se definir um ponto
“P”, dentro ou fora da superfície estabelecida,
a partir do qual possam ser avistados todos os
demais pontos que a definem. Assim, deste
ponto P são mensuradas as distâncias aos
pontos que demarcam a superfície (através de
método direto, indireto, ou eletrônico), e
também os ângulos horizontais entre os
alinhamentos que possuem P como vértice
(através do emprego de teodolitos ópticos ou
eletrônicos). De cada triângulo formado, tendo
o ponto P como um dos vértices, tem-se a
medida de dois lados e de um ângulo. Assim,
todas as demais distâncias e ângulos
necessários para a determinação da superfície
em questão podem ser determinados por meio
de relações trigonométricas.

(A)

Levantamento por Interseção
(B) Levantamento Indireto
(C) Levantamento por Irradiação
(D) Levantamento por caminhamento
30)

A pega é um fenômeno físico-químico
através da qual a pasta de cimento se
solidifica. A pega sofre influência de diversos
fatores, sendo acelerada:

(A)

Pelos sulfatos.
(B) Pelos cloretos de cálcio.
(C) Pelos silicatos.
(D) Pelas baixas temperaturas
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31)

Sobre a quantificação e critérios de medição
em um orçamento de obras, assinale a
alternativa incorreta:

35)

(A)

As peças de concreto, os pisos e forros são
medidas por sua área real.
(B) As pinturas e os revestimentos, internos e
externos, devem ser medidos de acordo com
a área das peças a que se adaptam, por área.
(C) As esquadrias de madeira são medidas em
unidades e as metálicas por área.
(D) As alvenarias de tijolos contêm inúmeros
detalhes, tais como os vãos deixados para as
esquadrias ou os rasgos para as tubulações
hidráulicas e elétricas, sendo necessário para
a sua quantificação descontar esses vazios.
32)

Ao definir a sequência de atividade na
elaboração de um cronograma físico, que tipo
de atividade é a que se inicia após o fim de
outra?

(A)

Fim com início.
(B) Sobreposta.
(C) Início com início.
(D) Fim com fim.
33)

São exemplos de materiais dúcteis, exceto:

(A)

Aço
(B) Concreto
(C) Borracha
(D) Alumínio
34)

Dentro do campo de estudo da resistência
dos materiais, que nome se dá ao descrito
abaixo?

A maioria dos materiais possuem uma relação
linear, ou seja, uma relação proporcional ou
aproximadamente proporcional entre a tensão e a
deformação.

Levantar informações, descobrir os padrões
dos problemas e procurar obter as
contribuições do cliente são as tarefas
envolvidas:

(A)

Na definição do Programa de Necessidades
(B) Nas diretrizes do Projeto Básico
(C) Na elaboração do Memorial Descritivo
(D) No detalhamento do Projeto Executivo
36)

Que associação na definição dos problemas
da cidade e na proposição de soluções para
estes, dá-se justamente devido ao intuito da
sua aplicabilidade e viabilidade através da
intervenção direta na realidade?

(A)

A associação da lei de uso e ocupação do sol
à formação profissional
(B) A associação do zoneamento urbano à
sustentabilidade;
(C) A associação do desenho urbano às técnicas
administrativas.
(D) A associação do planejamento urbano ao
poder público.
37)

A Bonificação das Despesas Indiretas é:

(A)

Os custos, incidentes sobre uma obra, que
não estão contemplados no orçamento direto.
(B) É o resultado financeiro positivo resultante
da diferença entre todas as receitas e das
despesas da obra.
(C) A quantidade de insumos incluídos em uma
composição de custo unitário de serviço.
(D) A expectativa do resultado incluso o valor
das despesas indiretas decorridas da
execução de um determinado serviço ou obra.

(A)

Coeficiente de Poison
(B) Princípio da Superposição dos Efeitos
(C) Lei de Hooke
(D) Princípio de Saint Venant
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38)

De acordo com a norma NBR 9050 Acessibilidade a edificações mobiliário
espaços e equipamentos urbanos - o espaço
sem obstáculos, destinado a garantir
manobra, deslocamento e aproximação de
todas as pessoas, para utilização de
mobiliário ou elemento com autonomia e
segurança, é denominado de:

(A)

Área de circulação
(B) Área de transferência
(C) Área de aproximação
(D) Área de descanso
39)

Assinale a alternativa que completa a lacuna
do texto abaixo, conforme estabelecido na
norma NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações
mobiliário
espaços
e
equipamentos urbanos:

Considera-se o módulo de referência a projeção
de ____________no piso, ocupada por uma
pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas
ou não.

40)

Nas afirmações abaixo, assinale àquela que
não é verdadeira:

(A)

O Estudo Preliminar constitui a configuração
inicial da solução arquitetônica proposta para
a obra (partido), considerando as principais
exigências contidas no programa de
necessidades. Deve receber a aprovação
preliminar do cliente.
(B) O Projeto de Aprovação é o conjunto de
documentos técnicos (memoriais, desenhos e
especificações) necessárias à licitação e/ou
execução
(construção,
montagem,
fabricação) da obra.
(C) O Anteprojeto constitui a configuração final
da solução arquitetônica proposta para a obra,
considerando todas as exigências contidas no
programa de necessidades e o Estudo
Preliminar aprovado pelo cliente. Deve
receber a aprovação final do cliente.
(D) A Assistência à Execução da Obra é fase
complementar de projeto que se desenvolve
concomitantemente à execução da obra.

(A)

0,80 m por 1,00 m
(B) 0,80 m por 1,20 m
(C) 0,90 m por 1,20 m
(D) 0,90 m por 1,30 m
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