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Questão Resposta Argumentação 

22 B 

Por se tratar de uma mapa extenso a redução da imagem, a resolução inadequada e a má qualidade da impressão tornou a análise do mapa 
do  
 
Cadastro de Lotes do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) ilegível, o que impossibilitou a resolução da questão, visto que era necessário 
uma avaliação detalhada do traçado urbano. 

22 A 

À Comissão elaboradora do Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 
 
Solicito à Comissão a anulação da questão por apresentar indução ao erro no comando. 
 
 
 
A questão 22 apresenta um mapa de Cadastro de Lotes do CTM e solicita que "com base na figura" seja escolhida a alternativa correta. 
 
No entanto, a escala da figura não permite análise coerente do mapa e as alternativas apresentadas relacionam Princípios Fundamentais do 
Urbanismo, não havendo nenhuma relação entre estas e a figura. 

24 B 

Na verdade não existiria uma questão certa,pois essa é muito parecida com a questão 36 do concurso para Arquiteto UFOPA 2010 - EDITAL 
Nº 2/2009. 
 
Na questão da UFOPA já é dado vão de 5,00m e a resposta correta no gabarito é a B que diz viga deste vão terá 45 cm de altura e pilar de 
seção 15 x 50 cm.  
 
No gabarito preliminar deste concurso de 2015 cita-se uma edificação com o mesmo vão de 5,00 m só que mostra uma viga de 40cm altura, 
ou seja menor 5cm do que a dimensão que a banca do CEPS considerou como certa na prova de 2010. Desta forma sugere-se a nulidade da 
questão. 
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30 E 

O artigo IX da Lei 8666 que descreve a totalidade do Projeto Básico e não menciona "constituição do canteiro de obras por se tratar de 
componente da gestão da obra". Conforme segue abaixo:conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos módulos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:a) 
desenvolvimento da solução escolhida de forma a favorecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza;b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 
variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;c) identificação dos tipos de serviços a 
executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução;e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

32 D 

Na norma NBR 13532/1995 na descrição do Programa de necessidades aparece ?exigências ambientais, níveis de desempenho? e 
?instalações especiais (elétricas, mecânicas, hidráulicas e sanitárias)? e na questão dada como CERTA aparece "exigências de instalações 
hidráulicas e elétricas necessárias para essas atividades; quantificação de áreas necessárias para o desempenho de atividades-fim ou 
atividades-meio ligadas ao ensino, pesquisa e extensão" diferindo da letra da NORMA 
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36 C 

Como o enunciado da questão remete sobre "desorganização do solo urbano" e as formas de prevenir ocorrências de problemas na 
infraestrutura urbana, baseou-se, para responder, o seguinte fragmento de Mascaró (2005, p. 81 - livro Loteamentos Urbanos): 
 
 
 
"No subsolo há a necessidade de regramento para que cada sistema cumpra função com eficiência, caso contrário o caos se instala e os 
acidentes tendem a se multiplicar". Subsolo com boa organização e partes isoladas evita obra perigosa, "notando-se que todas as 
organizações tem objetivo de disciplinar o uso do subsolo (...)" 
 
 
 
Considera-se que a partir do argumento, tem-se o "isolamento das redes de infra-estrutura" (parte do enunciado da alternativa C) como 
forma de organizar subsolo para evitar ocorrência de situações problemáticas e inconvenientes na infraestrutura. 
 
 
 
Além disso, ao considerar a alternativa D como correta  (conforme gabarito), abre-se dúvidas quanto a interpretação ao se afirmar que o 
plano diretor deve ser atualizado "periodicamente". A partir disso, o candidato pode interpretar de várias formas o que seria "periódico". 
Seria semanas? Meses? Anos? É um termo vago. 
 
 
 
Diante da fundamentação exposta acima requeiro a alteração do gabarito da alternativa D para a alternativa C. 
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36 C 

Como o enunciado da questão remete sobre "desorganização do solo urbano" e as formas de prevenir ocorrências de problemas na 
infraestrutura urbana, baseou-se, para responder, o seguinte fragmento de Mascaró (2005, p. 81 - livro Loteamentos Urbanos):"No subsolo 
há a necessidade de regramento para que cada sistema cumpra função com eficiência, caso contrário o caos se instala e os acidentes 
tendem a se multiplicar". Subsolo com boa organização e partes isoladas evita obra perigosa, "notando-se que todas as organizações tem 
objetivo de disciplinar o uso do subsolo (...)"Considera-se que a partir do argumento, tem-se o "isolamento das redes de infra-estrutura" 
(parte do enunciado da alternativa C) como forma de organizar subsolo para evitar ocorrência de situações problemáticas e inconvenientes 
na infraestrutura.Além disso, ao considerar a alternativa D como correta  (conforme gabarito), abre-se dúvidas quanto a interpretação ao se 
afirmar que o plano diretor deve ser atualizado "periodicamente". A partir disso, o candidato pode interpretar de várias formas o que seria 
"periódico". Seria semanas? Meses? Anos? É um termo vago.Diante da fundamentação exposta acima requeiro a alteração do gabarito da 
alternativa D para a alternativa C. 

37 A 

Embora a unidade de passagem descrita citada pela NBR 9077 ser de 55 cm, a mesma norma também cita no tópico 4.5.4 que em vãos 
como portas a menor unidade de passagem será de 80 cm. Ao considerarmos a NBR 9050 o vão mínimo considerado acessível deverá ser de 
80 cm para obstáculos de até 40 cm de largura. Dessa forma a assertiva "A" consiste na mais coerente dentre as fornecidas pela banca 
elaboradora. 
 
A assertiva "E" por informar que o pé-direito mínimo em ambientes internos é de 2,40 m e não de 2,50 m contraria o disposto na NBR 9077. 
A referida norma informa que em acessos e antecâmaras (considerados ambientes internos a uma edificação) o pé-direito mínimo é de 2,50 
m. 
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37 A 

Quando se fala em ?unidade de passagem? faz-se logo referência a NBR 9077, levando ao erro da alternativa ?A?, pois a norma afirma 
que:?3.54 (...) unidade de passagem é a largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em 0,55 m?.Entretanto, o 
enunciado da referida questão não considera que para a resolução da questão deve-se tomar como base a NBR citada, o que levou a 
candidata a analisá-la sob outros aspectos, considerando-a correta (como colocado no último parágrafo do presente argumento, por 
exemplo)Mesmo que a ideia do elaborador fosse fazer referência a NBR 9077 sem que no enunciado estivesse de forma explicita, ainda 
assim levaria a candidata a pensar a alternativa ?A? como correta. Isso porque como sinônimo de ?unidade de passagem? usou-se outros 
termos como sinônimo -?largura de corredor? e ?vão mínimo?- incorrendo em dupla interpretação. Para esse ultimo caso poderia ter se 
aplicado o item 4.5.4.2 da referida norma, considerando vão de porta como ?vão mínimo necessário para passagem de um ser 
humano?:4.5.4.2  (...) As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz: a) 80 cm, valendo por uma unidade de passagem 
(...).Além disso, em outra prova da mesma banca (prova Ufopa ? 2010 - questão 30) considerou-se ?unidade de passagem? com o valor de 
.55cm, mas sem os sinônimos presentes na questão (o que geral dupla interpretação) e a partir do conceito literal da norma, ao contrário 
do que ocorreu nesta prova. O que me levou a acreditar nos argumentos acima.Diante da fundamentação exposta, requeiro a alteração de 
gabarito da letra E para a letra A. 

38 A 

A assertiva "B" apresenta procedimento igualmente coerente com a assertiva "D", contudo a opção "D" por não informar que a superfície a 
ser pintada "deve preferencialmente estar abrigada da insolação direta" exclui os casos que impossibilitem este tipo de procedimento, 
tornando a opção "D" errada. 

39 C 

Segundo a questão 18 CERTA do concurso da UFOPA 2010 ? Edital nº 2/2009 também elaborada pela banca do CEPS: 
 
Proporções de faces de quadra em torno de 1:4 e 1:5, entre largura e profundidade, representam uso mais intensivo da infraestrutura em 
redes, sobretudo quando o microparcelamento possui testadas mais enxutas. A proporção da quadra citada na questão da prova de 2015 
cita quadras de dimensões 300 m x150 m evidenciando uma proporção 1: 2, o que contradiz a resposta da prova da UFOPA 2010. 

40 B 

A maioria das leis orgânicas dos Municípios Brasileiros estabelece que os Raios mínimos para vias locais é 3,00. Conforme pode ser visto 
também na LEI COMPLEMENTAR Nº 2887, 19 DE JULHO DE 1993 . 
 
Até mesmo o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas 2010 do DNIT estabelece valores percentuais que dependem da 
dimensão caixa da via, os quais não são mencionados na questão, o que a deixa com um entendimento subjetivo. Neste caso pode-se 
sugerir a ANULAÇÃO da questão. 
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41 D 

Entende-se que os ventos predominantes no nosso Estado encontram-se no quadrante Nordeste, mas o que causa certo estranhamento na 
resposta acima é afirmação ?A orientação de aberturas de entrada e saída? leva-se a entender que são as aberturas da área social e área da 
cozinha, ambientes de uso transitório, o que deixaria as janela dos quartos, ambientes de uso prolongado paralelos e NÃO 
PERPENDICULARES a direção dos ventos, conforme é geralmente ministrado nas Universidades. Outra afirmação que causa certa dubiedade 
de entendimento é ?em todos os níveis?. O que isso quer dizer exatamente? Neste caso sugere a ANULAÇÃO da mesma. 

42 D 

Nesta questão também se pode ter duplo entendimento. A proporção da dimensão da Sala é de 1:1,5 o que a deixaria quadrática demais ou 
a proporção do uso dos materiais absorventes é de 1:1,5? O que não figura em nenhuma Norma estudada.Neste caso solicita-se a 
ANULAÇÃO pois nenhuma questão parece adequada. 

44 C 

Esta questão necessita de uma análise subjetiva e, por isso, dependendo da interpretação, pode se identificar os recursos compositivos 
corretos em duas alternativas: A e a C. 
 
Vejamos: 
 
Na logo da figura 5, há um EQUILÍBRIO na distribuição dos elementos visuais que compõe a logo, fontes e desenhos, em que estão 
distribuídos, como pesos balanceados, no centro do retângulo que compõe a figura 5. 
 
Na logo da figura 6, foram utilizadas um ÚNICO elemento visual: FONTES, o que acrescenta SINGULARIDADE à logomarca. 
 
Portanto, requeiro que seja considerada como resposta correta a opção C. 

49 A 

Nesta questão o que causa um estranhamento é o complemento entre parênteses ?em especial, de esquadrias? sendo que a NBR 
6492/1994 não dá esse destaque, o que induz a tomar tal afirmação como errada. Neste caso também poderia sugerir-se ANULAÇÃO da 
questão. 

 


