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LINGUA PORTUGUESA 
 
 

VOX ANIMALORUM 
 

 (ROBERTO POMPEU DE TOLEDO) 
 
1           Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois,  

tento, numa só cajadada,  

pegar dois coelhos — que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas  

…e dou com os burros n’água.  

No mato, para onde corro,  

10         percebo que estou sem cachorro.  

Gato escaldado, mesmo fraco,  

prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:  

“Cada um no seu galho!”— mas se juntam e me avacalho.  

Encaro a cobra e mato — mas qual!  

…esqueço de mostrar o pau.  

Agora chove, e é em vão que falo: 

“Por favor, tirem o cavalo”.  

Aceito o abraço do urso, vacilo  
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20        às lágrimas do crocodilo,  

ouso cantar de galo,  

e no ato apanho o mico e pago o pato;  

sofro, caio, trombo me aleijo  

…enquanto a vaca vai pr’o brejo.  

Engulo mosca além da conta,  

giro como barata tonta,  

e na hora em que a porca torce o rabo,  

que vem a ser, ao fim e ao cabo,  

a mesma em que a onça bebe água,  

30        atraio a porca e a onça, afago-as,  

apresso-me a fugir de esguelha  

…mas fica a pulga atrás da orelha.  

Ouço um tropel.  

O chão sacode.  

Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…  

Ganho montaria p’ra escapada:  

40         é cavalo dado, um presente  

…mas não aguento e olho os dentes.  

Pronto. Chega de estripolias.  

Moral da história, exata e fria:  

não fosse a bicharada amiga,  

como expor as muitas intrigas,  

as peripécias e as dissídias que fazem parte desta vida?  

Dito o quê, repouso das canseiras  

…pensando na morte da bezerra. 
 

(Junho 13, 2007. Disponível em http://cronicascp.com/2007 ) 
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QUESTÃO 01 

 

A principal estratégia adotada por Roberto Pompeu para construção de seu 

poema é: 

 

a) utilizar linguagem formal, apropriada ao gênero textual. 

b) estabelecer uma série de indagações a serem respondidas pelo leitor. 

c) resgatar de forma original ditos e provérbios populares. 

d) lançar mão da 1ª pessoa do plural, buscando adesão do leitor. 

 

Atente para o fragmento abaixo, a fim de responder às questões 02 e 03: 

 

“Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois..” 

 

QUESTÃO 02 
 

A figura de linguagem presente em “ouvindo cobras e lagartos” é: 

 

a) metáfora. 

b) metonímia. 

c) perífrase. 

d) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03 

 

O significado da expressão “ponho o carro à frente dos bois” é:  

 

a) ser inseguro em suas decisões, imaturo. 

b) tomar uma  decisão precipitada, irrefletida. 

c) ser precavido e atento nas decisões. 

d) tomar uma decisão de forma enstusiástica. 
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QUESTÃO 04 
 
“Lá vêm: expiatórios bodes,  
criadas cobras, negras ovelhas,  
vacas de presépio em parelha,  
espíritos de porco em revoada…” 
  
Neste fragmento, a concordância do verbo destacado está: 
 
a) incorreta, já que a oração não tem sujeito. 
b) correta, uma vez que o sujeito é indeterminado. 
c) incorreta, pois vem um aposto após os dois pontos. 
d) correta, pois o sujeito é composto e posposto ao verbo. 

 

 
QUESTÃO 05 
 
Abaixo há alguns fragmentos do poema e, entre parênteses, uma indicação do 
recurso textual utilizado pelo autor. Assinale a opção que traz a correlação 
INCORRETA: 
 
a) “Engulo mosca além da conta, / giro como barata tonta..” (comparação) 
b) “Aceito o abraço do urso, vacilo / às lágrimas do crocodilo.” (ironia) 
c) “prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:/ “Cada um no seu galho!”— mas 

se juntam e me avacalho.”  (intertextualidade) 
d) “Agora chove, e é em vão que falo: / “Por favor, tirem o cavalo”. (polifonia). 
 
 
QUESTÃO 06 
 

Atente para o título do poema  e os sete versos finais (42 a 48).  Verifica-se que, 
EXCETO: 
 
a) Há entre eles uma nítida relação de contradição. 
b) Depois de inúmeros exemplos, trata-se do fecho do tema  - “voz dos animais”. 
c) Os versos finais retomam o que o autor apresentou em outras partes do 

poema. 
d) Como nas fábulas, cujo foco são animais, o autor fala em “moral da história” 

ao fim do poema. 
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QUESTÃO 07 

Considere os verbos do fragmento abaixo: 

Em palpos de aranha, já farto, /  ouvindo cobras e lagartos, /  engulo sapos, dois a 
dois,  
ponho o carro à frente dos bois, / tento, numa só cajadada, / pegar dois coelhos — 
que nada;  
tropeço, insisto, arrasto as mágoas / …e dou com os burros n’água.  
 

Sobre eles, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O verbo “ouvir” é irregular, apresentando dois radicais distintos em sua 

conjugação. 

b) O verbo “pôr”, irregular e da 2ª conjugação, serve de base para a conjugação 

de supor, compor, repor e outros. 

c) O verbo “tropeçar” é regular e apresenta a variação mórfica tropecei / 

tropeçava para manutenção do fonema /s/ na pronúncia. 

d) Os verbos “dar” e “arrastar”, pertencentes à primeira conjugação, são 

regulares. 

QUESTÃO 08 

No fragmento “Lá vêm: expiatórios bodes,/ criadas cobras, negras ovelhas..”, a 
anteposição do adjetivo concorre para dar uma expressividade adicional. Há 
situações, porém, em que a anteposição do adjetivo ao nome provoca mudança 
semântica. É o que se verifica em: 

a) um imaturo rapaz / um rapaz imaturo 
b) aquela calma cidade / aquela cidade calma 
c) o pobre homem / o homem pobre 
d) este lindo quadro / este quadro lindo 
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QUESTÃO 09 

Atente para os dois fragmentos do poema e as considerações sobre eles: 

(1) Agora chove, e é em vão que falo: 
“Por favor, tirem o cavalo”.  
 
(2) “Ganho montaria p’ra escapada:  

             é cavalo dado, um presente, 
…mas não aguento e olho os dentes.” 
 

 
O autor, com os fragmentos acima, 
 
I – alude a provérbios populares. 
II – modifica o sentido original do 1º, encaminhando a uma leitura literal. 
III – explica o sentido popular do 2º, que não é implícito no texto original. 
IV – cria, no segundo fragmento, uma imagem de arrogância frente ao saber 
popular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) I, II, III, IV. 
  

QUESTÃO 10 

Os encontros vocálicos são fenômenos fonéticos frequentes na língua, em que 
uma vogal (núcleo de sílaba), acha-se contígua a outra vogal (hiato) ou 
semivogal(-ais) – formando ditongo ou  tritongo. Há ainda os encontros 
consonantais (mesma sílaba ou sílabas distintas) e os dígrafos. 

Classificaram-se corretamente tais encontros nas palavras a seguir, EXCETO: 

a) Na palavra “qual” ocorre tritongo e em “chega”, há dígrafo. 
b) A palavra “encontrei” apresenta, simultaneamente, dígrafo, encontro 

consonantal e ditongo. 
c) A palavra “tirem” apresenta ditongo nasal e “engulo”,  dígrafo. 
d) Na palavra “atraio” há tritongo, enquanto em “arrasto” ocorre dígrafo. 
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DESENHISTA CADISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 
QUESTÃO 11 

 
A representação dos materiais no desenho de edificações é importante para seu 
entendimento. Neste sentido, a Norma de Representação de Projetos de 
Arquitetura - NBR 6492/1994 - convenciona alguns materiais mais usados. 
Conforme as figuras 1, 2 e 3 abaixo, assinale a alternativa que corretamente 
corresponde aos materiais representados respectivamente. 
 

 
 

Figura 1    Figura 2    Figura 3 
 

a) argamassa; talude em vista; madeira em corte.  
b) concreto em corte; aterro; madeira em vista. 
c) argamassa; talude em vista; mármore/granito em vista. 
d) concreto em corte; aterro; mármore/granito em vista. 
 
 QUESTÃO 12 
  

  Considerando-se as escalas mais usualmente empregadas nos desenhos de 
edificações, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a)  Plantas de situação: 1:10, 1:20, 1:25 
b)  Plantas de localização: 1:10, 1:25, 1:50 
c)  Desenhos de detalhes: 1:500, 1:1.000, 1:2.000 
d)  Plantas baixas e cortes: 1:50, 1:100. 
 
QUESTAO 13 
 
Leia com atenção as regras genéricas contidas nas afirmativas abaixo, referentes 
à espessura de linhas para desenho de edificações:  
 
1) Elementos estruturais e/ou de alvenaria cortados pelo plano de corte são 

representados com linhas largas; 
2) Elementos leves (esquadrias, etc) cortados pelo plano de corte são 

representados com linhas médias; 
3) Arestas e contornos aparentes observados em vista (não cortados) são 

representados com linhas finas; 
4) Linhas auxiliares, cotas, hachuras são representadas com linhas largas. 
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Com base nas afirmações acima, assinale a opção CORRETA: 
 
a) Somente as opções “1” e “2” são corretas. 
b) Somente as opções “1”, “2” e “3” são corretas. 
c) Todas as opções estão corretas. 
d) Somente as opções “1” e “3” são corretas.  
 
QUESTÃO 14 
 
A partir de duas cartas topográficas nas escalas de 1:2.000 e 1:5.000, que 
representam uma mesma área, pode-se afirmar que: 
 
a) A escala de 1:2.000 é menor que a escala de 1:5.000. 
b) A carta na escala de 1:5.000 é 2,5 vezes maior que a carta na escala de 

1:2.000. 
c) A carta na escala de 1:2.000 apresenta um maior nível de detalhamento que a 

carta na escala de 1:5.000. 
d) Na planta de 1:2.000, uma edificação com 2 cm de comprimento corresponde a 

40 m no terreno. 
 
 

QUESTÃO 15 
 
A definição das unidades de trabalho em cartografia depende da resolução 
esperada para o produto. Assim, se a fonte da base cartográfica digital for um 
outro mapa, a resolução será em função da escala desse mapa. Sabendo-se que 
um mapa bem estruturado apresenta um erro admissível de 0,2 mm na sua escala 
e usando-se como referência um mapa de escala 1:100.000, pode-se dizer que 
nesta escala o erro admissível é de: 
 
a) 2 kilômetros. 
b) 5 centímetros 
c) 5 metros. 
d) 20 metros. 
 
QUESTÃO 16 
 
Considerando-se sua resposta acima, pode-se dizer que nos softwares CAD as 
unidades de trabalho deverão ser definidas em: 
 
a) centímetros. 
b) milímetros 
c) metros. 
d) kilômetros. 
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QUESTÃO 17 
 
Existem diversas maneiras de se dar entrada nas coordenadas de X e Y para a 
inserção de um elemento nos softwares CAD. Identifique na ordem dos desenhos 
abaixo os respectivos sistemas de coordenadas.  
 

 
 
a) coordenadas polares; coordenadas relativas e coordenadas absolutas. 
b) coordenadas relativas; coordenadas absolutas e coordenadas polares. 
c) coordenadas absolutas, coordenadas relativas e coordenadas polares. 
d) coordenadas absolutas, coordenadas polares e coordenadas relativas.  
 
QUESTÃO 18 
  
A função SNAP pode ser entendida como um “imã” que fará com que o cursor 
pegue os pontos notáveis de um determinado elemento de desenho. Com base 
nesta informação e dadas as figuras 1, 2 e 3 abaixo identificar, respectivamente, o 
comando utilizado. 
 
 
 
 
 

 

Figura 1   Figura 2         Figura 3 
 

a) Midpoint; Perpendicular; Quadrant 
b) Center; Perpendicular; Tangent 
c) Center; Intersection; Quadrant 
d) Midpoint; Intersection; Tangent 
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QUESTÃO 19 
 
 Assinale a alternativa CORRETA para um desenho de edificações: 
 
a) Plantas baixas são, genericamente, cortes feitos em um pavimento de 

determinada edificação, a partir de planos horizontais imaginários. 
b) Pé-direito é a altura livre do piso pronto de um pavimento e o piso pronto do 

pavimento subseqüente. 
c) Em uma planta baixa, a porção da edificação situada acima do plano de corte 

é totalmente representada com linha pontilhada, indicando o que um 
observador imaginário posicionado a uma distância infinita veria ao olhar do 
alto a edificação cortada. 

d) Fachadas são desenhos onde a edificação é representada como se tivesse 
sido cortada por um ou mais planos verticais, os quais devem ter sua posição 
determinada nas plantas baixas. 

 
QUESTÃO 20 
 
Na Planta de Situação são representados todos os elementos necessários para 
situar o terreno onde a edificação será construída, considerando-se a região onde 
o terreno encontra-se inserido. Observe o desenho abaixo e, considerando-se a 
NBR 6492/94 marque a alternativa CORRETA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



a) Todos os elementos necessários à identificação do terreno estão devidamente 
representados, conferindo boa precisão na localização do(s) lote(s) em 
questão. 

b) A utilização da rosa-dos-ventos não é adequada para indicação do norte 
geográfico. 

c) Não foram devidamente identificados os logradouros adjacentes, a distância 
do terreno à esquina mais próxima, bem como os números da(s) casa(s) e 
do(s) lote(s) lindeiros, destacando-se aquele(s) referentes ao projeto em 
questão. 

d) A escala de representação utilizada para Planta de Situação está adequada, 
segundo as normas vigentes para desenhos de edificações. 

 
 
QUESTÃO 21 
 

      Após o levantamento topográfico de um determinado terreno, constatou-se que 
seu comprimento é de 30m, e que este situa-se entre as curvas de nível 770 e 
764m. A partir destes dados, pode-se dizer que a declividade média deste terreno 
é: 
 
a)  20% 
b)  25% 
c)  30% 
d)  50% 
 
QUESTÃO 22 
 
Ao longo de um terreno com 20m de comprimento foi construída uma rampa com 
8% de declividade. Com base nestes dados, tem-se que o desnível do terreno é 
de:  
 
a)  2,5m 
b)  1,60m 
c)  4,0m 
d)  5,6m 
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QUESTÃO 23 
 
Leia atentamente as alternativas abaixo, referentes a cotagem e referências de 
nível de desenhos de edificações, e marque a opção INCORRETA: 
 
a) Linha de cota: é a linha que contem a dimensão do elemento de desenho que 

está sendo cotado e na qual é posicionado o valor numérico da cota. 
b) Linha de extensão (ou auxiliar) de cotagem: é a linha que liga a linha de cota ao 

elemento que está sendo cotado. 
c) É usual na cotagem de projetos de arquitetura a utilização de cotas em série, 

posicionadas tanto pelo lado externo do desenho, quanto cruzando o mesmo, 
por dentro.  

d) Nas plantas baixas, adota-se usualmente o símbolo  para representar as 
cotas de cada região do projeto (neste caso, 12,12m) e nos cortes, adota-se o 
símbolo para informar a cota de altura em determinados pontos do 
projeto (neste caso, cota 0,10m). 

  
QUESTÃO 24 
 
Leia atentamente as alternativas abaixo: 
 
1) Com o advento da Cartografia Digital (CAD), para que se obtenha cartas na 

escala 1:500 para fins de locação de obras de engenharia, seria necessário 
proceder a um levantamento de campo topográfico cadastral, jamais pela 
simples ampliação de cartas existentes. 

2)  Com os recursos da Cartografia Digital disponíveis atualmente (CAD), é muito 
usual elaborar mapas com "Escala Aproximada" ou "Escala Média", 
decorrentes da possibilidade de ampliação / redução de mapas elaborados em 
meio digital. 

3)  Uma escala é tanto maior quanto maior for seu denominador, ou seja, a escala 
1:20.000 é 10 vezes maior do que a escala 1:2.000. 

4)  Os desenhos em CAD devem ser criados usando as suas dimensões reais 
(escala 1:1). Se o desenho consiste, por exemplo, em uma peça de máquina 
de 100 milímetros ou em um projeto arquitetônico, você pode criar e 
posicionar cada elemento em suas dimensões reais. A escala de desenho 
“SCALE”, requerida para imprimir um projeto, é definida no momento que você 
envia o arquivo para impressão / plotagem. 
  

Com base nas afirmações acima, assinale a altenativa CORRETA: 
 
a) Somente as opções “1” e “2” são corretas; 
b) Somente as opções “2”, “3” e “4” são corretas; 
c) Todas as opções estão corretas. 
d) Somente as opções “1” e “4” são corretas. 
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QUESTÃO 25 
 

       Os softwares CAD representam o mundo real na forma de camadas (levels ou 
layers), na qual cada camada representa um aspecto da realidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Burrough (1991) 
 
 

 
Leia atentamente as alternativas abaixo: 

 
1) Você pode ter um número ilimitado de níveis diferentes, ou camadas.  
2) Um nível pode ser entendido como sendo uma folha de papel. Assim, todos os 

elementos com o mesmo nível estão na mesma “folha”.  
3) “Acender” um único nível é o mesmo que visualizar somente uma “folha” com 

seus respectivos elementos.  
4) “Acender” um segundo nível é como colocar uma segunda “folha” junto à 

primeira. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a)  Somente as opções “1” e “2” são corretas; 
b)  Somente as opções “2”, “3” e “4” são corretas; 
c)  Todas as opções estão corretas. 
d)  Somente as opções “1” e “4” são corretas. 
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QUESTÃO 26 
 
Com relação aos comandos de edição de um software CAD, que modificam as 
propriedades inerentes de cada entidade geométrica, ou auxiliam na criação de 
desenhos e formas novas, a partir das entidades já existentes, é INCORRETO 
afirmar: 
 
a)  FILLET: comando utilizado para fazer concordância entre entidades gráficas. 

Ao ativar o comando, é necessário definir o raio da concordância e selecionar 
as entidades a serem modificadas. 

b)  TRIM: comando utilizado para cortar uma ou mais entidades que se 
interceptam com outras entidades  

c)  OFFSET: comando que permite a criação de cópias paralelas às entidades 
previamente selecionadas, determinando também a distância entre as 
mesmas. Contudo, a entidade gerada com o comando OFFSET não mantém 
as mesmas características da entidade selecionada, isto é, tipo de linha, cor, 
espessura, etc. 

d)  BREAK: permite quebrar linhas, polilinhas, círculos ou arcos existentes 
clicando em pontos definidos sobre o objeto. 

  
QUESTÃO 27 
 
Os diferentes tipos de linha (contínua, tracejada, traço-ponto, etc) são utilizados 
para, de forma convencional, transmitir informações aos usuários do desenho. 
Com base nos seguintes elementos representados nos desenho de edificações: 
 
1) estrutura e alvenaria em corte;  
2) arestas invisíveis;  
3) marcação do plano de corte;   
 
Marque a alternativa CORRETA para o tipo e espessura de linha utilizado, 
respectivamente, na sua representação: 
 
a) contínua/larga; tracejada/estreita; traço-ponto/larga.  
b) contínua/estreita; traço-ponto/ estreita; tracejada/estreita. 
c) tracejada/larga; tracejada/estreita; traço-ponto/larga. 
d) tracejada/larga; traço-ponto/estreita; tracejada/estreita. 
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QUESTÃO 28 
 
Ao desenvolvermos um projeto, existem desenhos que utilizamos repetidas vezes, 
tal como mobiliário, portas, janelas, dentre outros. Nestes casos, para agilizar e 
otimizar o trabalho, sugere-se o uso de “Blocos”.  
 
1) Os Blocos são entidades especiais, formadas a partir de um conjunto de 

primitivas gráficas (linhas, arcos, círculos, etc.), que se comportam como uma 
entidade gráfica única.  

2) A cada Bloco criado, associa-se um determinado nome, sendo possível inseri-lo 
num desenho quantas vezes forem necessárias, em diferentes escalas e 
ângulos de rotação.  

3) Os Blocos devem ser salvos no disco rígido (HD) e armazenados nas 
bibliotecas para um uso posterior. 

4) Se o Bloco for uma entidade que pode ser utilizada em qualquer camada (layer) 
do desenho, deve-se criá-lo no layer 0 (zero) e, quando inserido no desenho, 
este assumirá o layer corrente na inserção. 

 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente as opções “1” e “2” são corretas; 
b) Somente as opções “2”, “3” e “4” são corretas; 
c) Somente as opções “1” e “4” são corretas. 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
QUESTÃO 29 
 
Em praticamente todos os softwares CAD, alguns conceitos básicos são utilizados. 
Leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

 
a)  Unidades de Trabalho: no CAD a unidade de trabalho é definida pelo usuário, 

não existe uma unidade fixa, podendo ser em centímetros, metros, kilômetros, 
polegadas, etc.  

b)  Limite do Desenho: devido ao fato de não ter uma unidade de trabalho fixa, o  
limite do desenho, também não é fixo, portanto é praticamente infinito e o grid 
definido pelo usuário somente aparecerá dentro destes limites do desenho.  

c)  Zoom: a tela gráfica é uma janela que se movimenta sobre o desenho e pode 
ser posicionada sobre qualquer parte dele, otimizando a sua visualização. 
Observa-se que ao alterar o zoom de um desenho, a escala também é 
automaticamente alterada. 

d)  Grid: são pontos visíveis na tela, utilizados apenas para a referência no 
desenho. Os grids podem ser alterados de aspecto, podendo ter valores de 
espaçamentos diferentes, tanto no X, como no Y.  
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QUESTÃO 30 
 
A seguir são apresentados alguns aspectos a serem observados em relação às 
folhas para realização de desenhos técnicos de acordo com as normas brasileiras. 
Neste sentido, é INCORRETO afirmar: 
 
a) As normas em vigor, editadas pela ABNT, adotam a sequência “A” de folhas, 

partindo da folha A0 com área de aproximadamente 1,0m². Cada folha na 
sequência possui dimensão igual a metade da folha anterior. 

b) O formato A1 equivale a (210 x 297) mm. 
c) No formato, a margem esquerda é sempre maior que as demais, pois é nesta 

margem que as folhas são furadas para fixação nas pastas ou arquivos. 
d) A norma da ABNT (NBR 13142 – Dobramento de Cópia) recomenda 

procedimentos para que as cópias sejam dobradas de forma que estas fiquem 
com dimensões, após dobradas, similares às dimensões das folhas A4. 
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