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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

08/04/2018

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 60 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital, a transcrição das respostas para o cartão-resposta  e, na prova teórico-prática, para o caderno de 
respostas.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após quatro horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado 
sair da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUAS PROVAS, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA E O 
CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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20

ESTRANGEIRO: – Pois bem: nas ciências teóricas
nós começamos por distinguir uma parte diretiva, e
nesta, uma divisão a que chamamos, por analogia,
autodirigente. A criação dos animais foi, por sua vez,
considerada como uma das divisões da ciência auto-
diretiva,  da qual é um gênero e certamente não o
menor; a criação de animais nos deu a espécie da
criação em rebanho, e a criação em rebanho, por
sua vez, deu-nos a arte de criar os animais pedes-
tres; e a seguir, esta arte de criar os animais pedes-
tres nos deu, como seção principal, a arte que cria
raça de animais sem chifres; e, ainda, esta raça de
animais sem chifres inclui uma parte que só poderá
ser compreendida por um único termo pela adição
necessária de três nomes; ela se chamará: “a arte
de criar raças que não se cruzam”. Por fim, a última
subdivisão restante,  nos rebanhos bípedes,  será a
arte de dirigir os homens. É precisamente o que pro-
curamos; a arte que se honra por dois nomes: políti-
ca e real. 

PLATÃO.  Diálogos –  Fédon,  Sofista,  Político.  Trad.  Jorge  Paleikat;  João
Cruz Costa. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 177. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  excerto  citado  do  Diálogo  “Político”,  de  Platão,  tem
como tema central:

(A) a arte de criar e de cuidar dos animais de diferentes
espécies e gêneros. 

(B) o direito de nomear os animais e suas respectivas ar-
tes de criação e cuidados. 

(C) a divisão e a classificação da ciência para dar lugar à
arte de fazer política na ciência. 

(D) o agrupamento dos animais em rebanhos e o domí-
nio dos rebanhos pela separação. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dado seu tema central, o recurso linguístico utilizado para
promover a progressão temática do texto é a 

(A) exposição linear das ideias, com o auxílio de articula-
dores argumentativos. 

(B) disposição aleatória dos marcadores discursivos nas
sentenças. 

(C) retomada textual  explicitada pelo uso de pronomes
pessoais.  

(D) articulação oracional por conjunções subordinativas.  

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Visto que o excerto citado faz parte de um diálogo, nas
duas últimas linhas do texto infere-se que 

(A) por ser a arte de dirigir os homens, esta é a subdivi-
são prioritária da ciência.  

(B) o animal homem é uma subclasse menor do rebanho
dos bípedes. 

(C) por ser um animal, o homem deve ser dirigido com
firmeza. 

(D) o homem é um ser político, organizado em sociedade.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o ex-
certo apresentado se caracteriza por uma sequência tex-
tual  

(A) descritiva,  com abundância  de  detalhes  da  ciência
animal.

(B) argumentativa, em defesa da função da ciência políti-
ca. 

(C) narrativa, relatando o evento de classificação das ar-
tes. 

(D) injuntiva, determinando a forma de direção dos ani-
mais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vinculação do texto ao gênero diálogo é evidenciada por
recursos linguísticos e discursivos, tais como:

(A) a repetição de “por sua vez”, ao longo do texto, e ex-
pressões próximas da oralidade, como “a arte de cri-
ar raças que não se cruzam” (nas linhas 8 e 9). 

(B) o emprego da analogia como forma de garantir credi-
bilidade à argumentação do discurso para convencer
o interlocutor ausente.  

(C) a utilização recorrente da função fática da linguagem,
presente em todo o texto, para prender a atenção do
interlocutor. 

(D) o uso de “Pois bem” (na linha 1), “Por fim” (na linha
16), e o emprego da primeira pessoa do plural dos
verbos. 

língua_portuguesa_superior



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                             UFG-TAE/2018

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de  06 a 10. 

Texto 2 
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Admirável gado novo

Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
À margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
Lá fora faz um tempo confortável
A vigilância cuida do normal
Os automóveis ouvem a notícia
Os homens a publicam no jornal
E correm através da madrugada
A única velhice que chegou
Demoram-se na beira da estrada
E passam a contar o que sobrou!
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

 
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela
Esperam nova possibilidade
De verem esse mundo se acabar
A arca de Noé, o dirigível, 
Não voam, nem se pode flutuar
 

Êh, ôô, vida de gado
Povo marcado
Êh, povo feliz!

RAMALHO,  Zé.  Zé  Ramalho  da  Paraíba.  Discobertas.  ©  Avohai  Editora
(EMI) BRSME9700721, 2008. Disponível em: <http://www.zeramalho.com.-
br/sec_discografia_view.php?id=65>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os termos “massa” e “gado” adquirem um sen-
tido semelhante a “rebanho”, no Texto 1. Essa semelhan-
ça de sentido deve-se 

(A) à percepção generalizante do ser humano como um
animal passível de pacificação e de condução. 

(B) ao  grande  número  de  substantivos  disponíveis  no
léxico das línguas, em todos os tempos. 

(C) ao conceito  biológico de homem classificado como
um animal  doméstico,  pedestre,  bípede e sem chi-
fres. 

(D) à sinonímia entre as palavras, promovida pelos em-
préstimos do grego ao latim e do latim à língua portu-
guesa. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação  entre  os  enunciados,  no  refrão  do  Texto
2 ,“[...] vida de gado/ Povo marcado”, evoca o sentido de
“criação de animais em rebanho” e de “criação de animais
pedestres”, no Texto 1. Os mecanismos utilizados para a
produção de sentidos, nesses enunciados, no Texto 2, é a 

(A) pressuposição. 

(B) ambiguidade. 

(C) comparação. 

(D) inferência. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2, os versos “Os automóveis ouvem a notícia/ Os
homens a publicam no jornal” pressupõem

(A) a veiculação das notícias no rádio dos carros antes
de sua divulgação nos jornais impressos. 

(B) o anacronismo das notícias da imprensa para quem
está nas ruas assistindo às cenas da vida real. 

(C) a pressa das pessoas nas ruas em saber dos aconte-
cimentos diários divulgados pelas mídias. 

(D) o favorecimento de quem tem carro no acesso às in-
formações privilegiadas antes de sua publicação. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Texto 2,  em “A arca de Noé, o dirigível/  Não voam,
nem se pode flutuar”, a expressão “o dirigível” tem função 

(A) propositiva, incluída para relacionar os dois períodos
da sentença e garantir seu valor de verdade.  

(B) vocativa,  introduzida  para  evocar  o  momento cele-
bratório de desintegração do mundo.  

(C) ilustrativa,  inserida  como acessório  discursivo  para
repetir o sentido construído e apresentado.   

(D) apositiva, mobilizada para construir o efeito metafóri-
co de sentido e completar a intertextualidade. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na última estrofe  do Texto  2,  a  retomada do sujeito  “o
povo”,  verbalizado no primeiro verso,  é feita por silepse
com os verbos no plural. Trata-se de 

(A) concordância semântica, porque o sujeito é coletivo. 

(B) erro de concordância, porque o sujeito está no singu-
lar. 

(C) concordância ideológica, porque o sujeito está impli-
cado.  

(D) opção de concordância, porque a aplicação da regra
é facultativa. 

Releia os Textos 1 e 2 e leia os Textos 3 e 4 para respon-
der às questões de 11 a 15.

Texto 3 

A atualidade chocante de Admirável Mundo Novo 

Disponível  em:  <https://outraspalavras.net/posts/a-atualidade-chocante-de-
admiravel-mundo-novo/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

Texto 4

Disponível  em:  <http://blogjackiegeo.blogspot.com.br/2017/03/as-perolas-
de-donald-trump.html>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerados como sequência temporal dos Textos 1 e 2,
os Textos 3 e 4 são a

(A) concepção do humano como um rebanho atualizado
pelo conceito de teledirigíveis midiáticos. 

(B) decomposição da humanidade do ser humano em fa-
vor da prioridade de sua animalidade.  

(C) reconfiguração da essência da animalidade do ser,
resultando em um novo ser humano.   

(D) destituição  da  capacidade  humana  de  autogestão,
demonstrada na definição de ciência. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos 3 e 4 intertextualizam com os Textos 1 e 2, por
sintetizarem as noções de 

(A) “bípede” e de “dirigível”, em consideração ao concei-
to de povo. 

(B) “animal”  e de “humano”,  em relação à coletividade
humana. 

(C) “raça”  e de “pedestre”,  comparativo à  raça de ani-
mais sem chifres.   

(D) “massa” e de “rebanho”, relativo ao agrupamento do
animal homem. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ações  sociais  e  políticas  do  homem,  sugeridas  nos
Textos 1 e 2 e evidenciadas nos Textos 3 e 4, na contem-
poraneidade, resumem-se 

(A) aos relacionamentos amorosos e afetivos entre duas
pessoas.

(B) à atuação nos meios educacionais e na vivência so-
ciocultural. 

(C) ao comportamento de consumidor e à participação
eleitoral. 

(D) à intervenção nas decisões e à atuação nas redes
sociais. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 3 representa a imagem da sociedade, ao passo
que o Texto 4 representa a imagem de uma parcela da so-
ciedade, o eleitorado. Há uma distinção substancial entre
as duas imagens. Essa distinção é dada

(A) pelo enquadramento disforme da imagem da socie-
dade  em  relação  ao  enquadramento  uniforme  do
eleitorado. 

(B) pela  monovalência  da  imagem  da  sociedade  em
comparação com a ambivalência da imagem do elei-
torado. 

(C) pelo caráter humorístico da imagem da sociedade e
pelo caráter disfórico da imagem do eleitorado. 

(D) pela presença de um arquétipo destoante na socie-
dade e pela total ausência de marca destoante entre
o eleitorado.   

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síntese dos quatro textos, com base na última divisão da
ciência,  na classificação de Platão,  pode ser  assim ex-
pressa:

(A) a política é uma forma de modificar a realidade. 

(B) a política é o único modo de promover a justiça social. 

(C) a política é a arena onde o homem é o lobo do pró-
prio homem. 

(D) a política é a arte de governar, e governar significa
dirigir os homens. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dispositivo de armazenamento é utilizado para guar-
dar dados digitais, em uma unidade conhecida como by-
tes.  O  seguinte  número  35184372088832,  em bytes,  é
equivalente a

(A) 35 megabyte (MB). 

(B) 35 gigabyte (GB). 

(C) 32 terabyte (TB).

(D) 32 picobyte (PB). 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

HTTPS é a sigla em inglês de Hyper Text Transfer Protocol
Secure que, em português, significa “Protocolo de Transfe-
rência de Hipertexto Seguro”. A principal diferença entre um
protocolo HTTP e o HTTPS está 

(A) na comunicação criptografada que ajuda a evitar possí-
veis tentativas de roubo de informação durante a trans-
missão dos dados entre o usuário e os servidores.

(B) no controle de autenticação do usuário no ato da co-
nexão para garantir transferências seguras e confiá-
veis entre o usuário e os servidores envolvidos. 

(C) no estabelecimento de uma VPN que garante a conec-
tividade entre a máquina do usuário e a página solicita-
da, criando um duto seguro para transferir os dados. 

(D) na garantia de um mecanismo seguro para impedir
que o computador que está solicitando a página não
seja infectado com vírus e programas maliciosos. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na interface dos navegadores da Internet, como o Google
Chrome e o Mozilla Firefox, é apresentado o ícone de uma
casinha na tela inicial próximo à barra de pesquisa. Esse
ícone 

(A) mostra o histórico das páginas visitadas. 

(B) retorna à página inicial. 

(C) recarrega a página atual. 

(D) modifica a aparência do navegador. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade são utilizados vários modelos de textos
da Internet, que servem como exemplos, tais como decla-
rações, certificados etc. Quando se baixa um modelo de
texto no formato do Microsoft Word, para remover a for-
matação inicial de um texto completo deve-se pressionar
as teclas 

(A) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + Z. 

(B) Ctrl + Espaço e, em seguida, Ctrl + T. 

(C) Ctrl + T e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

(D) Ctrl + Z e, em seguida, Ctrl + Espaço. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows 7,
as informações estão contidas em arquivos de vários for-
matos.  Quando se seleciona um item para ser excluído
permanentemente, sem enviá-lo para a Lixeira, deve–se
pressionar, simultaneamente, as teclas

(A) Shift + End. 

(B) Ctrl + Delete. 

(C) Ctrl + End. 

(D) Shift + Delete. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma ABNT NBR 6120:1980 fixa as condições exigí-
veis para determinação dos valores das cargas que de-
vem ser consideradas no projeto de estrutura de edifica-
ções. Segundo essa norma, qual é o valor da carga aci-
dental que deve ser adotado em corredores e salas de au-
las  para o  projeto  de estrutura de edificações com fins
educacionais? 

(A) 1,5 kN/m² 

(B) 2,0 kN/m² 

(C) 3,0 kN/m² 

(D) 5,0 kN/m² 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a resolução dessa questão, observe a Figura 1 que
mostra uma viga de madeira formada por três tábuas pre-
gadas entre si por meio de pregos espaçados de 25 cm.
Essa viga possui fluxo de cisalhamento constante na liga-
ção entre as tábuas e momento de inércia em relação ao
seu eixo neutro igual a 998 cm4.

Figura 1 – Viga de madeira formada por três tábuas. 

Cada prego possui uma resistência ao cisalhamento de 20
kgf. Desconsiderando quaisquer coeficientes de seguran-
ça, qual é o valor da força cortante máxima V que essa
viga suporta de modo a não ocorrer falha na fixação entre
a tábua vertical (alma) e as tábuas horizontais (mesas)?

(A) 12,3 kgf 

(B) 24,3 kgf 

(C) 36,3 kgf 

(D) 48,3 kgf 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a Figura 2. Ela representa uma viga metálica de
cobertura simplesmente apoiada nas suas extremidades e
carregada com duas forças  concentradas P.  O apoio  A
transfere forças horizontais e verticais e o apoio D transfe-
re apenas força vertical. O módulo de elasticidade da viga
(E) vale 200 GPa e ela possui momento de inércia à fle-
xão (I) igual a 415 cm4. 

Figura 2 – Viga biapoiada solicitada com duas forças concentradas.

Admitindo  material  com  comportamento  elástico  linear,
qual é o valor do deslocamento vertical máximo no meio
do vão dessa viga quando atuam duas forças concentra-
das de intensidade igual a 10 kN nos pontos B e C? 

(A) 1,2 cm 

(B) 2,2 cm 

(C) 3,2 cm 

(D) 4,2 cm 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na execução de estruturas de concreto armado pode ser
necessária a realização de furos e aberturas nos elemen-
tos estruturais, de modo a permitir a passagem, por exem-
plo, de tubulações dos subsistemas elétrico ou hidrossani-
tário. No caso de aberturas que atravessam lajes maciças
de concreto na direção de sua espessura, a norma ABNT
NBR  6118:2014  permite  dispensar  a  verificação  da  in-
fluência das aberturas na resistência e na deformação de
lajes apoiadas sobre vigas, desde que

(A) as lajes sejam armadas em uma direção e as dimen-
sões da abertura sejam menores que 12 cm. 

(B) a distância entre faces de aberturas adjacentes seja
menor que duas vezes a menor dimensão das aber-
turas. 

(C) a distância entre a face da abertura e o eixo teórico
de apoio da laje seja menor que duas vezes a espes-
sura da laje. 

(D) as lajes sejam armadas em duas direções e as di-
mensões da  abertura  sejam menores  que  1/10  do
menor vão da laje. 

engenheiro_civil
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os requisitos para o projeto, a execução e o controle de
estruturas pré-moldadas no Brasil são estabelecidos pela
norma ABNT NBR 9062:2017. Segundo essa norma, para
a montagem de um pilar pré-moldado com 12 metros de
altura, qual valor da tolerância em relação à verticalidade
deve ser atendido logo após a montagem do elemento?

(A) 1,0 cm 

(B) 2,5 cm 

(C) 4,0 cm 

(D) 5,5 cm 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a Figura 3. Ela mostra uma coluna metálica de 4
metros de altura com a extremidade inferior engastada e a
extremidade superior livre. Nessa mesma figura é mostra-
da a seção transversal da coluna.

Figura 3 – Coluna engastada submetida à flexocompressão. In: CHAMBER-
LAIN PRAVIA, Zacarias M.  Projeto e cálculo de estruturas de aço: Edifício
Industrial detalhado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Adaptado).

Sabendo que o raio de giração em relação ao eixo de me-
nor inércia da seção transversal dessa coluna vale 11,9
cm, qual é o valor do índice de esbeltez da coluna em re-
lação ao eixo de menor inércia?

(A)   33 

(B)   50 

(C)   67 

(D) 100 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A qualidade do concreto de cobrimento da armadura tem
influência direta no surgimento de patologias nas estrutu-
ras de concreto e, por isso, ele deve ser adequadamente
especificado e fiscalizado. Na falta de ensaios comproba-
tórios de desempenho da durabilidade da estrutura, a qua-
lidade  do  concreto  deve  ser  controlada  pela  relação
água/cimento em massa. Qual é o valor máximo permitido
para a relação água/cimento do concreto quando empre-
gado em estruturas de concreto protendido localizadas em
região com classe de agressividade ambiental III?

(A) 0,45 

(B) 0,50 

(C) 0,55 

(D) 0,60 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se realizar uma inspeção em uma estrutura de concre-
to armado, um engenheiro observou um panorama de fis-
suração, conforme mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Fissuração por recalque diferencial dos apoios. In: SOUZA, Vi-
cente Custódio Moreira; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e reforço
de estruturas de concreto. São Paulo: Pini, 1998. p. 70.

Depois de realizado o diagnóstico, ficou constatado tratar-
se de fissuras ativas provocadas por retração diferencial
dos apoios. Além disso, concluiu-se que não seria neces-
sário o reforço da estrutura, mas apenas o seu reparo de
modo a garantir a durabilidade da estrutura. A técnica ade-
quada para o reparo das fissuras nessa estrutura é

(A) promover a injeção das fissuras, sob baixa pressão,
por meio de resinas epoxídicas após abertura de fu-
ros ao longo das fissuras e exaustiva limpeza das
fendas. 

(B) encher as fendas, sempre na mesma direção, com
graute,  podendo, em alguns casos, haver a adição
de carga, procedendo-se a selagem das bordas com
produto à base de epóxi. 

(C) selar as fissuras com cola epoxídica bicomponente,
aplicada com espátula; todo o material aplicado deve
ficar com espessura da ordem de 1 a 5 mm, sendo
tão mais fina quanto mais elevada for a temperatura. 

(D) promover a vedação das fissuras, cobrindo os seus
bordos externos  e,  eventualmente,  preenchendo-as
com material elástico e não resistente, tais como re-
sinas poliuretânicas. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com uma amostra de solo, a ser utilizado em um aterro,
foi  feito  um ensaio  normal  de  compactação  (ensaio  de
Proctor). Em uma das moldagens, determinou-se a massa
específica do corpo de prova obtido, atingindo-se o valor
de 20 kN/m³.  Com uma amostra desse corpo de prova,
determinou-se a sua umidade, obtendo-se o valor de 25%.
De posse dessas informações, qual é a densidade seca
desse solo?

(A)   7 kN/m³ 

(B) 10 kN/m³ 

(C) 13 kN/m³ 

(D) 16 kN/m³ 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um ensaio de compressão triaxial de uma amostra de
solo, foi obtida uma pressão vertical de ruptura (s1) de 250

kPa para uma pressão lateral de confinamento (s3) de 50

kPa. Sabendo que o ângulo de inclinação do plano de rup-
tura com a horizontal foi de 60º, qual é o valor da coesão
desse solo?

(A)   28,9 kPa 

(B)   83,9 kPa 

(C) 138,9 kPa 

(D) 193,9 kPa 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Processos  de  investigação  do  subsolo  são  necessários
para o projeto de fundações para estruturas. Em casos es-
peciais, pode ser necessário determinar in situ as resistên-
cias de ponta e de atrito lateral do solo para, por exemplo,
realizar a cravação de estacas. Neste caso, o processo de
investigação do subsolo, que permite a determinação des-
sas propriedades do subsolo, é

(A) a sondagem à percussão com SPT. 

(B) o ensaio pressiométrico. 

(C) o ensaio de penetração de cone. 

(D) o ensaio de palheta. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma ABNT NBR 6122:2010 (Projeto e execução de fun-
dações) estabelece os requisitos a serem observados no
projeto de execução de fundações de todas as estruturas
da engenharia civil. De acordo com essa norma, referente
aos diversos tipos de fundações, 

(A) a fundação superficial  é um elemento de fundação
em que a carga é transmitida ao terreno pelas ten-
sões distribuídas sob a base da fundação, e a pro-
fundidade de assentamento em relação  ao terreno
adjacente à fundação é inferior duas vezes à maior
dimensão da fundação. 

(B) a fundação profunda é um elemento de fundação que
transmite a carga ao terreno ou pela base (resistên-
cia de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência
de fuste) ou por uma combinação das duas, devendo
sua ponta ou base estar  apoiada em profundidade
superior ao dobro de sua menor dimensão em planta
e, no mínimo, 5,0 m. 

(C) o concreto na hélice contínua monitorada é bombea-
do pelo interior da haste com sua simultânea retira-
da. A ponta da haste é fechada por uma tampa para
evitar entrada de água ou contaminação do concreto
pelo  solo.  Admitem-se  pressões  negativas,  desde
que sejam controladas pelo operador durante a con-
cretagem. 

(D) a estaca Franki é uma estaca de concreto moldada in
loco, executada por meio da escavação, mediante o
emprego de uma sonda, com a introdução simultâ-
nea  de  revestimento  metálico,  até  que  se  atinja  a
profundidade projetada. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da estaca hélice contínua permite maior agili-
dade na conclusão do estaqueamento, tendo como princi-
pal característica o monitoramento eletrônico e a ausência
de vibrações no solo local e nos vizinhos. Para esse tipo
de fundação, 

(A) a hélice contínua monitorada é executada mediante a
introdução, por rotação, de um trado helicoidal contí-
nuo  no terreno  e injeção  de  concreto  pela  própria
haste central do trado, simultaneamente com a sua
retirada. 

(B) a execução de estacas com espaçamento inferior a
cinco diâmetros e intervalo inferior a 24 horas é proi-
bida. Esta distância refere-se à estaca de maior diâ-
metro. 

(C) a  pressão  do  concreto  deve  ser  sempre  negativa
para evitar a interrupção do fuste e é controlada pelo
operador durante a concretagem. 

(D) a colocação da armadura é feita simultaneamente à
concretagem. A armadura  deve  ser  enrijecida  para
facilitar a sua colocação. 
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a Figura 5. Ela mostra um diagrama de interação
entre força normal e momento fletor para o dimensiona-
mento de uma seção circular de concreto armado subme-
tida à flexão composta.

Figura 5 – Diagrama de interação entre força normal e momento fletor para
uma seção circular de concreto armado. In: ALONSO, Urbano Rodriguez.
Dimensionamento de fundações profundas. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2012.

Em um projeto de fundações com estacas pré-moldadas,
um engenheiro escolheu utilizar uma estaca circular com
diâmetro (db) de 50 cm confeccionada com um concreto

de resistência à compressão, valor de cálculo (fcd), igual a

25 MPa. Essa estaca é solicitada no seu topo por uma for-
ça normal de compressão com valor de cálculo (Nd) igual

a 2500 kN, atuando conjuntamente com um momento fle-
tor com valor de cálculo (Md) igual a 390 kNm. Qual é a

área de aço longitudinal que deve ser colocada no topo
dessa estaca se ela for armada com um aço com resistên-
cia ao escoamento (fyd) de 400 MPa?

(A) 49 cm² 

(B) 59 cm² 

(C) 69 cm² 

(D) 79 cm² 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a resolução desta questão, observe a Figura 6 que
mostra dois pilares apoiados em sapatas isoladas que são
ligadas por uma viga de equilíbrio (VE). O pilar P1 loca-
liza-se na divisa do terreno e solicita a fundação com uma
carga total de 2000 kN. O pilar P2 é um pilar interno e soli-
cita a fundação com uma carga total de 1200 kN.

Figura 6 – Esquema de pilares apoiados sobre sapatas. In: ALONSO, Urba-
no Rodriguez.  Exercícios de fundações. São Paulo: Edgard Blucher, 1983.
(Adaptado).

Sabendo que a tensão admissível do solo é igual a 0,4
MPa, qual é a área da sapata em que se apoia o pilar P2?

(A) 1,50 m² 

(B) 2,13 m² 

(C) 2,34 m² 

(D) 3,00 m² 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Figura 7 apresenta o modelo de biela e tirante indicado
para o projeto de blocos de fundações sobre duas esta-
cas.

Figura 7 – Modelo de biela e tirantes para bloco sobre duas estacas. In:
ALONSO, Urbano Rodriguez. Exercícios de fundações. São Paulo: Edgard
Blucher, 1983. p. 186.

Seja um bloco sobre duas estacas de 50 cm de diâmetro
que serve de apoio para um pilar de seção quadrada com
40 cm de lado (b) e carga (P) de 1200 kN (valor de cálcu-
lo). A distância entre os eixos das estacas é igual a 1,20 m
(e) e a altura do bloco é igual a 60 cm (d). Qual é a área
de aço que deve ser colocada na face inferior do bloco se
ele for armado com um aço com resistência ao escoamen-
to de 400 MPa (fyd)?

(A)   5,0 cm² 

(B)   7,5 cm² 

(C) 10,0 cm² 

(D) 12,5 cm² 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um determinado agregado miúdo utilizado na confecção
de concreto foi levado a um laboratório para caracteriza-
ção.  Uma  parte  desse  agregado  foi  seca  em  estufa
(105 ± 5) oC durante 24 horas e depois caracterizada para
determinação da massa unitária do agregado, tendo sido
obtido o valor de 1,65 g/cm³. Em seguida, foi adicionada
uma certa quantidade de água ao agregado seco e reali-
zada cuidadosa homogeneização da amostra. Uma parte
dessa  amostra  foi  novamente  caracterizada,  tendo  sido
obtidas uma massa unitária de 1,35 g/cm³ e uma umidade
de 5%. Com base nessas informações, qual é o valor do
coeficiente de inchamento desse agregado miúdo?

(A) 1,14 

(B) 1,21 

(C) 1,28 

(D) 1,35 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o projeto de estruturas de concreto armado e proten-
dido deve-se conhecer as propriedades reológicas do con-
creto, entre elas a fluência. O método de ensaio padroni-
zado no Brasil para a determinação da fluência no concre-
to  endurecido  está  descrito  na  norma  ABNT  NBR
8224:2012.  Na  execução  desse  ensaio,  um engenheiro
obteve,  após  sete  dias,  uma  deformação  total  de
1200 x 10-6  em um corpo de prova sob carregamento. A
deformação imediata medida nesse corpo de prova no ins-
tante do carregamento foi de 400 x 10-6 e a deformação
autógena no corpo de prova complementar, não submeti-
do ao carregamento, aos sete dias, foi igual a 100 x 10-6.
Qual é o valor da deformação por fluência desse corpo de
prova aos sete dias?

(A) 100 x 10-6 

(B) 700 x 10-6 

(C) 800 x 10-6 

(D) 1100 x 10-6 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a norma ABNT NBR 12655 (Concreto de cimen-
to Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação
— Procedimento), é uma das atribuições do responsável
pela execução da obra:

(A) registro do fck em todos os desenhos/memórias do

projeto. 

(B) escolha da modalidade de preparo do concreto, ou
seja, bombeado ou convencional (pelo executante da
obra ou por empresas de serviços de concretagem). 

(C) especificação de requisitos de durabilidade (ex.: clas-
ses de agressividade ambiental, relação água/cimen-
to,  fck,  cobrimento,  limites de aberturas de fissuras

etc.).

(D) especificação de requisitos de propriedades especi-
ais do concreto (ex.: Ec,mín na desforma, movimenta-

ção de pré-moldados ou aplicação de protensão). 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à execução de obras de engenharia e à Ano-
tação de Responsabilidade Técnica (ART) dessas obras,
deve-se considerar o seguinte:

(A) os  contratos  verbais  para  execução  de  obras  ou
prestação de quaisquer serviços profissionais, refe-
rentes  à  engenharia,  arquitetura  e  agronomia,  são
dispensados da ART.

(B) o acervo técnico do profissional compreende toda a
experiência por ele adquirida ao longo de sua vida
profissional,  mesmo  sendo  incompatível  com  suas
atribuições profissionais. 

(C) a presença em contrato de atividades técnicas que
serão desenvolvidas por vários profissionais, às ve-
zes até de modalidades distintas,  requer que cada
profissional  faça  anotação  na  sua  ART  do(s)
código(s) que corresponde(m) à(s) atividade(s) técni-
ca(s) sob sua responsabilidade. 

(D) o acervo técnico de uma pessoa jurídica é represen-
tado pelos acervos técnicos dos profissionais do seu
quadro técnico e de seus consultores técnicos, devi-
damente contratados. O acervo técnico de uma pes-
soa jurídica é independente da alteração do acervo
técnico do seu quadro de profissionais e consultores.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da estrutura de concreto deve ser baseada
em projetos de estruturas e de fundações, elaborados de
acordo com o que estabelecem as normas brasileiras. Se-
gundo a norma ABNT NBR 14931 (Execução de estrutu-
ras de concreto – Procedimento), 

(A) a identificação do tipo e da classe de barra é optativa
para os aços adquiridos pela empresa recebidos cor-
tados e dobrados (armadura beneficiada). 

(B) a concretagem deve ser suspensa se as condições
ambientais forem adversas, com temperatura ambi-
ente superior a 40 ºC ou vento acima de 60 m/s, sal-
vo disposições em contrário, estabelecidas no projeto
ou definidas pelo responsável técnico pela obra. 

(C) a concretagem deve ser suspensa se as condições
ambientais forem adversas, como em situações em
que a temperatura ambiente for muito quente, maior
ou igual a 35 ºC e, em especial, quando a umidade
relativa do ar for  baixa (≤ 50%) e a velocidade do
vento, alta, acima de 30 m/s. 

(D) a especificação do consumo de cimento Portland por
metro cúbico de concreto e a dimensão máxima ca-
racterística  do  agregado  graúdo  são  necessárias
para a solicitação do concreto. O abatimento do con-
creto fresco no momento da entrega é determinado
pela concreteira. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a norma ABNT NBR 14931 (Execução de
estruturas de concreto: Procedimento), “os materiais a se-
rem utilizados devem permanecer armazenados na obra
ou na central de dosagem, separados fisicamente desde o
recebimento até o momento de utilização.” Segundo essa
norma, os aços para as armaduras

(A) podem ser  empregados em estruturas de concreto
quando levemente oxidados por exposição ao tempo
em ambientes de agressividade fraca a moderada,
por períodos de até três meses, com produtos desta-
cáveis e sem redução de seção. 

(B) devem  estar  com  a  superfície  livre  de  ferrugem  e
substâncias deletérias que possam afetar de maneira
adversa o aço, o concreto ou a aderência entre esses
materiais. Armaduras que apresentem produtos desta-
cáveis na sua superfície em função de processo de
corrosão, após uma limpeza enérgica, não podem ser
utilizadas sem danos à estrutura de concreto. 

(C) devem ser montados por amarração, utilizando ara-
mes. A distância entre pontos de amarração das bar-
ras das lajes deve ter afastamento máximo de 25 cm.

(D) devem ser montados com espaçadores de concreto
ou argamassa, desde que apresente relação água/ci-
mento menor ou igual a 1, e espaçadores plásticos
ou metálicos com as partes em contato com a fôrma
revestidas com material plástico ou outro material si-
milar. 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma ABNT NBR 13749 (Revestimento de paredes e
tetos de argamassas inorgânicas – Especificação) estabe-
lece as condições exigíveis para o recebimento de revesti-
mento de argamassas inorgânicas aplicadas sobre pare-
des e tetos de edificações. Essa norma se aplica ao re-
vestimento de elementos constituídos por concreto e alve-
narias. Nesse sentido,

(A) o desvio  de prumo de revestimento de argamassa
sobre  paredes internas,  ao final  da  sua  execução,
não pode exceder H/900, sendo H a altura da pare-
de, em metros. O desvio de nível de revestimentos
de teto  de argamassas,  ao final  da sua execução,
não pode exceder L/900, sendo L o comprimento do
maior vão do teto, em metros.

(B) o  revestimento  de  argamassa  deve  ser  verificado
quanto à planeza. As ondulações não podem superar
5 mm em relação a uma régua de 2 m de compri-
mento. As irregularidades abruptas do revestimento
de argamassa não podem superar 5 mm em relação
a uma régua com 20 cm de comprimento. 

(C) os  revestimentos  de  argamassas,  na  presença  de
água e pressão  hidrostática,  podem apresentar  fa-
lhas decorrentes de depósitos salinos provenientes
da migração de sais solúveis existentes nos materi-
ais ou componentes. Essa falha recebe o nome de
inchamento. 

(D) a aderência dos revestimentos acabados por ensaios
de  percussão,  realizados  por  impactos  leves,  não
contundentes, com martelo de madeira ou outro ins-
trumento rijo, deve ser avaliada. A avaliação deve ser
feita em cerca de 5 m², sendo a cada 100 m² para te-
tos e a cada 200 m² para paredes. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O revestimento de argamassa deve apresentar textura uni-
forme,  sem imperfeições,  tais  como:  cavidades,  fissuras,
manchas e eflorescências, devendo ser prevista na especi-
ficação de projeto, a aceitação ou rejeição, conforme níveis
de tolerâncias admitidas. A fissuração nos revestimentos é
um fenômeno complexo, com origens diversas nas etapas
de projeto e/ou de execução,  na definição dos materiais
constituintes e até mesmo na mistura dos materiais. No re-
vestimento de argamassa,

(A) o  aparecimento  de  fissuras  inclinadas,  que  podem
surgir a partir dos vértices da janela, nas alvenarias
de tijolos cerâmicos, pode ser evitado com a coloca-
ção de verga e contraverga de concreto que tenham
o mesmo comprimento do vão da janela. 

(B) o aparecimento de fissuras em um vão de alvenaria
de blocos cerâmicos, inclinadas a 45º nos cantos su-
periores para cima e nos cantos inferiores para baixo
é por causa da ausência de verga e contraverga no
vão. 

(C) as fissuras geométricas podem formar-se por retra-
ção da argamassa,  por excesso de finos no traço,
quer sejam de aglomerantes, quer sejam de finos no
agregado, ou por excesso de desempenamento. 

(D) as fissuras mapeadas são aquelas que acompanham
o contorno do componente da base e podem ser de-
vidas  à  retração  da  argamassa  de  assentamento.
Fissuras na vertical podem ser devidas à retração hi-
grotérmica do componente, interfaces de base cons-
tituída de materiais diferentes, locais onde deveriam
ter sido previstas juntas de dilatação. 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma ABNT NBR 9575:2010 (Impermeabilização – Se-
leção e projeto) estabelece as exigências e recomenda-
ções relativas à seleção e ao projeto de impermeabiliza-
ção, para que sejam atendidos os requisitos mínimos de
proteção  da  construção  contra  a  passagem de  fluidos,
bem como os requisitos de salubridade, segurança e con-
forto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade
dos elementos construtivos que a requeiram. De acordo
com essa norma, 

(A) a impermeabilização aderida é o conjunto de materiais
ou produtos que apresentam características de flexibi-
lidade compatíveis e aplicáveis às partes construtivas
sujeitas à movimentação do elemento construtivo. 

(B) a água de percolação é a água proveniente da con-
densação de água presente no ambiente sobre a su-
perfície de um elemento construtivo, sob determina-
das condições de temperatura e pressão. 

(C) a impermeabilização deve ser projetada de modo a
possibilitar, sempre que possível, acesso a ela, com o
mínimo de intervenção nos revestimentos sobrepos-
tos, de modo a ser evitada, tão logo sejam percebidas
falhas do sistema impermeável, a degradação das es-
truturas e dos componentes construtivos. 

(D) o projeto executivo de impermeabilização deve com-
preender a definição das áreas a serem impermeabi-
lizadas e o equacionamento das interferências exis-
tentes  entre  todos  os  elementos  e  componentes
construtivos; a definição dos sistemas de impermea-
bilização; a planilha de levantamento quantitativo; o
estudo de desempenho e a estimativa de custos. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma parede em alvenaria foi rebocada com argamassa in-
dustrializada. O acabamento final definido para a super-
fície será pintura látex PVA. A obra está sendo executada
em região litorânea, local onde a umidade relativa do ar é
significativamente elevada. Nessas condições,

(A) devem ser respeitadas as condições ambientais ade-
quadas para a aplicação dos produtos: temperaturas
no intervalo de 10  oC a 40  oC e umidade inferior a
70%.  

(B) podem ser misturadas nos sistemas de pintura dife-
rentes marcas comerciais,  sem perda da qualidade
do sistema de pintura escolhido.  

(C) devem ser aguardadas a cura e a secagem do rebo-
co  por,  no  mínimo,  15  dias,  a  despeito  de  causar
atraso na obra. Por conseguinte, deve-se lixar, elimi-
nar o pó e aplicar selador para alvenaria. 

(D) devem ser lavadas as superfícies que apresentarem
mofo com solução de água e água sanitária em par-
tes  iguais,  esperar  seis  horas  e  enxaguar  bem.
Aguardar a secagem para realizar a pintura. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aterramento de uma instalação elétrica tem a função de
permitir o fluxo para a terra de correntes elétricas de natu-
rezas  diversas,  tais  como correntes  de  curto-circuito.  A
norma  ABNT  NBR  5410:2004  (Instalações  elétricas  de
baixa  tensão)  estabelece  diversos  esquemas de  aterra-
mento, entre eles o esquema TT. Esse esquema de ater-
ramento é caracterizado por possuir

(A) um ponto da alimentação diretamente aterrado, es-
tando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s)
de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo
de aterramento da alimentação. 

(B) um ponto da alimentação diretamente aterrado, sen-
do as massas ligadas a esse ponto através de con-
dutores de proteção, os quais são distintos do condu-
tor neutro.

(C) um ponto da alimentação diretamente aterrado, sen-
do as massas ligadas a esse ponto através de con-
dutores de proteção, os quais são combinados na to-
talidade do esquema com o condutor neutro. 

(D) as partes vivas isoladas da terra ou um ponto da ali-
mentação aterrado por impedância, sendo as mas-
sas  aterradas  em  eletrodo(s)  de  aterramento
próprio(s). 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere as tabelas a seguir baseadas na NORMA TÉCNICA CELG D NTC-04 - Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensão Secundária de Distribuição.

Tabela 1 – Carga mínima e fatores de demanda para instalações
de iluminação e tomadas de uso geral (Disponível  em: <www.-
celg.com.br/arquivos/dadosTecnicos/normasTecnicas/NTC04.pdf>.

Descrição
Carga mínima

(W/m2)
Fator de demanda (%)*

Residências 30

0 < P ≤ 1 86

1 < P ≤ 2 75

2 < P ≤ 3 66

3 < P ≤ 4 59

4 < P ≤ 5 52

5 < P ≤ 6 45

6 < P ≤ 7 40

7 < P ≤ 8 35

8 < P ≤ 9 31

9 < P ≤ 10 27

10 < P 24

* P é a potência em kW

Tabela 3 – Fatores de demanda de aparelhos de ar-condicionado
(Disponível  em:  <www.celg.com.br/arquivos/dadosTecnicos/nor-
masTecnicas/NTC04.pdf>.

Número de aparelhos
Fator de demanda (%)

Comercial Residencial

1 a 10 100 100

11 a 20 90 86

Tabela  4 – Fatores  de demanda de fornos  e fogões elétricos
(Disponível  em:  <www.celg.com.br/arquivos/dadosTecnicos/nor-
masTecnicas/NTC04.pdf>. 

Número de
aparelhos

Fator de demanda (%)

Potência até 3,5 kW Potência superior a 3,5 kW

1 80 80

2 75 65

3 70 55

Tabela 2 – Fatores de demanda para equipamentos de uso residencial (Disponível em: <www.celg.com.br/arquivos/dadosTecnicos/nor-
masTecnicas/NTC04.pdf>. 

Número de
aparelhos

Tipo

Chuveiro elétrico
(%)

Torneira elétrica, máquina
de lavar louça e aquece-

dor de passagem (%)

Aquecedor de acumulação
(%)

Máquina de secar
roupa (%)

Forno de micro-ondas
(%)

1 100 100 100 100 100
2 68 72 71 95 60
3 56 62 64 90 48
4 48 57 60 85 40

Considere, ainda, a Tabela 5, que informa a quantidade de pontos de iluminação e de equipamentos em uma residência
com 140 m² de área útil construída. 

Tabela 5 – Quantidade de pontos de iluminação e de equipamentos em uma residência 

Descrição Quantidade
Potência (W)

Unitária Total

Lâmpada incandescente 20 60 1200

Tomadas de uso geral 20 100 2000

Chuveiro elétrico 2 4400 8800

Máquina de lavar louça 1 2200 2200

Máquina de secar roupa 1 2000 2000

Forno de micro-ondas 2 1000 2000

Condicionador de ar tipo split (8500 BTU/h) 2 1300 2600

Forno elétrico 1 2500 2500

Com base nessas tabelas, qual é a demanda total de energia elétrica da residência apresentada?

(A) 24,3 kW 

(B) 20,9 kW 

(C) 18,2 kW 

(D) 16,4 kW  
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma ABNT NBR 5410:2004 (Instalações elétricas de
baixa tensão) estabelece os conceitos de “proteção bási-
ca” e de “proteção supletiva” contra choques elétricos, o
que corresponde, respectivamente, aos conceitos de “pro-
teção contra contatos diretos” e  “proteção contra contatos
indiretos”. A proteção supletiva pode ser realizada

(A) pelo uso de barreira ou invólucro. 

(B) por equipotencialização e seccionamento automático
da alimentação. 

(C) por limitação da tensão. 

(D) pela proteção diferencial-residual de alta sensibilidade.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja uma escola secundária destinada a 150 pessoas, em
sistema de internato, cujo sistema de distribuição de água
potável se dará por meio indireto, sem bombeamento. O
consumo per capita diário de água potável para escolas
desse tipo é de 150 L/dia. Além disso, esse tipo de esta-
belecimento deve ser dotado de sistema de combate a in-
cêndio do tipo 1 (mangotinho com ponto de tomada de
água para mangueira de 40 mm) com vazão mínima de
100  L/min.  Considerando  a  exigência  da  norma  ABNT
NBR 5626:1998 (Instalação predial de água fria) que o vo-
lume de água reservado deve ser, no mínimo, o necessá-
rio para 24 horas de consumo normal e a reserva de in-
cêndio exigida pela norma ABNT NBR 13714:2000 (Siste-
mas de hidrantes e de mangotinhos para combate a in-
cêndio), qual é o volume necessário do reservatório dessa
edificação?

(A) 22500 L 

(B) 26500 L 

(C) 30500 L 

(D) 34500 L 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No projeto de instalações prediais de esgotos sanitários,
as  caixas  coletoras  têm a  função  de  reunir  os  refugos
líquidos  que  exigem elevação  mecânica  para  o  coletor
predial. Segundo a norma ABNT NBR 8160:1999 (Siste-
mas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução),
qual é o tempo máximo de detenção do esgoto sanitário
na caixa coletora?

(A)   10 minutos 

(B)   30 minutos 

(C)   60 minutos 

(D) 120 minutos 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico
que compreende a previsão de receitas e despesas futu-
ras para a administração de determinado período de tem-
po. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao pri-
vado, pessoa jurídica ou física. No orçamento,

(A) os principais insumos, o quantitativo de cada insumo
e qual a sua representatividade no custo total do em-
preendimento são determinados. Essas informações
fornecem  subsídios  para  priorizar  as  cotações  de
preços e a definição das negociações de maior re-
presentatividade nos custos. No processo orçamen-
tário, a relação de insumos, em ordem decrescente
de custos, denomina-se curva orçamentária. 

(B) a estimativa de custos de um empreendimento é uma
previsão orçamentária. Muitos são os itens que influ-
enciam e contribuem para o custo de um empreendi-
mento e de uma obra. A técnica orçamentária envol-
ve identificação, descrição,  quantificação, análise e
valorização. 

(C) o planejamento de médio prazo é mais geral,  com
baixo grau de detalhamento, considerando as gran-
des definições, tais como emprego de mão de obra
própria ou terceirizada, nível de mecanização, orga-
nização do canteiro de obras, prazo de entrega, for-
ma de contratação. 

(D) o planejamento de longo prazo trabalha com ativida-
des ou serviços a serem executados nos quatro  a
seis meses seguintes. Nesse nível de planejamento,
busca-se identificar e remover as atividades restriti-
vas à produção e identificar com antecedência as ne-
cessidades de aquisição de insumos e contratações
de serviços. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a composição de preços unitários para o servi-
ço de elevação de alvenaria de bloco de concreto 9 x 19 x
39 cm3, conforme Tabela 6.

Tabela 6 - Composição de preços unitários para o serviço de ele-
vação de alvenaria de bloco de concreto. 

Insumo Unidade Índice
Preço

Unitário
(R$)

Preço
Total
(R$)

Bloco vedação concreto 9 x
19 x 39 cm3 Un 13,5 1,25 16,88

Tela de aço soldada galva-
nizada,  fio  d=  1,20  mm,
malha  15  x  15  mm,
50 x 7,5 cm (c x l)

m 0,42 1,32 0,55

Pino de aço com furo, has-
te = 27 mm (ação direta)

Cento 0,005 44,29 0,22

Areia média m³ 0,011 60,00 0,66

Cal hidratada CH-I kg 1,663 0,59 0,98

Cimento Portland compos-
to CP II-32

kg 1,593 0,34 0,54

Pedreiro h 0,500 18,98 9,49

Servente h 0,250 13,44 3,36

Com base nessa tabela, 

(A) um desconto  de  10% na  aquisição  dos  blocos  de
concreto  na  negociação  junto  aos  fornecedores  é
mais vantajoso do que obter todo o cimento gratuita-
mente para execução da alvenaria em questão. 

(B) um aumento de produtividade da equipe proporciona-
rá um aumento de custo sobre o valor previsto para o
serviço. 

(C) o insumo mais impactante no custo do serviço é a
areia média, já que seu valor unitário é de R$ 60,00.

(D) uma equipe de dois pedreiros e um servente, com
carga horária diária de oito horas trabalhadas, neces-
sitará de doze dias para a execução de 192 m² de al-
venaria.  

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diagrama de rede é uma maneira gráfica de exibir tarefas,
dependências e o caminho crítico de um projeto. Conside-
re o diagrama de rede (método das setas) apresentado a
seguir.

ATIVIDADE DURAÇÃO (DIAS)
A 20
B 15
C 5
D 15
E 60
F 30
G 40
H 50
I 10
J 5

Neste diagrama, 

(A) o caminho crítico compreende as atividades B, D, F e
J. 

(B) o prazo total do projeto com início no nó 1 e término
no nó 7 é de 75 dias.

(C) o evento representado pelo  nó 4 será considerado
atingido quando as atividades E e F estiverem con-
cluídas. 

(D) o Tempo Mais Tarde do evento representado pelo nó
2 ocorrerá 25 dias após o início do projeto. 
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas áreas da segurança e saúde ocupacionais, a segu-
rança tem como objetivo identificar, avaliar e controlar situ-
ações de risco, proporcionando um ambiente ocupacional
seguro e saudável para as pessoas. Segundo a NR 18 –
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, 

(A) as instalações sanitárias devem ter paredes de mate-
rial resistente e lavável; ter pisos impermeáveis, lavá-
veis e de acabamento antiderrapante; ter ligação di-
reta com os locais destinados às refeições; ter pé-
direito mínimo de 2,50 m; e estar situadas em locais
de fácil  e seguro acesso,  não sendo permitido um
deslocamento superior a 150 metros do posto de tra-
balho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.

(B) a proteção contra quedas, quando constituída de an-
teparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e roda-
pé,  deve  atender  aos  seguintes  requisitos:  a)  ser
construída com altura de 1,20 m para o travessão su-
perior e 70 cm para o travessão intermediário; b) ter
rodapé com altura de 20 cm; c) ter vãos entre traves-
sas preenchidos com tela  ou outro  dispositivo  que
garanta o fechamento seguro da abertura. 

(C) o  operário  deve  usar  equipamentos  de  segurança
como cintos tipo paraquedista e dispositivos para co-
nexão em sistemas de ancoragem fixos para as fun-
ções realizadas acima de três metros de altura. Os
andaimes precisam estar sobre pisos nivelados e es-
táveis e ter guarda-corpo e rodapés. 

(D)  a caçamba a ser colocada na pista de rolamento de-
verá estar disposta longitudinalmente à guia de meio-
fio e ter sua face, de altura mínima de 0,50 m (cin-
quenta  centímetros),  voltada  para  o  lado  de  visão
frontal dos condutores de veículos. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na In-
dústria da Construção estabelece diretrizes de ordem ad-
ministrativa, de planejamento e de organização, que obje-
tivam a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e
no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
Com relação à segurança do trabalhador, essa norma de-
termina o seguinte:

(A) é permitido o uso de chave do tipo comutadora e/ou
reversora para comando elétrico de subida, descida
ou parada. 

(B) é obrigatório a empresa usuária de equipamentos de
movimentação e transporte de materiais e/ou pesso-
as possuir o seu “Programa de Manutenção Preventi-
va”, conforme recomendação do locador, importador
ou fabricante. 

(C) é obrigatória, na periferia da edificação, a instalação
de proteção contra queda de trabalhadores e proje-
ção de materiais desde o início dos serviços neces-
sários à concretagem da quarta laje. 

(D) é obrigatória,  em todo perímetro  da construção de
edifícios com mais de seis pavimentos ou altura equi-
valente, a instalação de uma plataforma principal de
proteção  na  altura  da  primeira  laje  que  esteja,  no
mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A topografia fornece dados, obtidos por meio de cálculos,
métodos e instrumentos que permitem o conhecimento do
terreno, dando base para a execução de projetos e obras
realizadas por engenheiros ou arquitetos. Ela é fundamen-
tal tanto na etapa de projeto quanto na execução da obra.
De acordo com a ABNT NBR 13133 (Execução de levan-
tamento topográfico), no que se refere à topografia empre-
gada nas obras de engenharia civil, 

(A) a medição de um serviço de escavação em obras pú-
blicas, para fins de pagamento, é feita pela capacida-
de produtiva do equipamento de terraplenagem. 

(B) as medidas de distâncias realizadas com trenas es-
tão sujeitas a incertezas decorrentes de erros de lei-
tura, alinhamento, horizontalização, tensão, dilatação
e contração, aferição e de catenária.

(C) o levantamento planimétrico utiliza referências de ní-
vel (RN) materializadas no terreno para o aumento
de precisão das coordenadas calculadas. 

(D) as visadas ascendentes são realizadas para a obten-
ção de diferenças de nível em aclives.
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 307 do Conama, de 5 de julho de 2002,
estabelece  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a
gestão dos resíduos da construção civil. Tendo como refe-
rência essa resolução, 

(A) os resíduos da construção civil poderão ser dispostos
em aterros  de  resíduos  domiciliares,  em áreas  de
"bota-fora", em encostas, corpos d`água, lotes vagos
e em áreas protegidas por lei. 

(B) os resíduos de classe B deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a  áreas  de  aterro  de resíduos da  construção  civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura.

(C) o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Cons-
trução Civil de atividades e empreendimentos sujei-
tos ao licenciamento ambiental deverá ser analisado
dentro do processo de licenciamento e junto ao ór-
gão ambiental competente. 

(D) o ato de submeter resíduos a operações e/ou proces-
sos que tenham por objetivo dotá-los de condições
que permitam serem utilizados como matéria-prima
ou produto constitui o processo de reciclagem.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instru-
mentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluí-
dos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e
do poder  público  e  os  instrumentos  econômicos  aplicá-
veis. Diante das obrigatoriedades dispostas nessa norma, 

(A) o aterro de resíduos da construção civil compreende
a área onde serão empregadas técnicas de disposi-
ção  de  resíduos  da  construção  civil,  classe  B,  no
solo, visando à preservação de materiais segregados
de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utili-
zação da área.

(B) os geradores são restritos às pessoas físicas respon-
sáveis por atividades ou empreendimentos que ge-
rem os resíduos definidos nessa resolução. 

(C) o gerenciamento de resíduos compreende o sistema
de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resí-
duos,  incluindo  planejamento,  responsabilidades,
práticas, procedimentos e recursos para desenvolver
e implementar as ações necessárias ao cumprimento
das etapas previstas em programas e planos. 

(D) a contratação de serviços de coleta, armazenamento,
transporte, transbordo, tratamento ou destinação final
de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejei-
tos, isenta as pessoas físicas ou jurídicas da respon-
sabilidade por danos que vierem a ser provocados
pelo gerenciamento inadequado dos resíduos. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A compactação  dos solos  é  um procedimento  para au-
mentar a resistência dos solos e seu desempenho, minimi-
zando os recalques. É um dos métodos mais usados para
melhoria dos solos para a execução de fundação. Consi-
derando esse procedimento, 

(A) o teor de umidade do solo, que deve estar próximo
ao teor de umidade ótima obtido em laboratório, e a
energia de compactação são fatores que influenciam
a  determinação  da  energia  aplicada,  independente
da pressão estática aplicada pelo equipamento.

(B) a curva de compactação mantém-se a mesma, inde-
pendentemente do tipo de solo.

(C) a compactação de um solo visa melhorar suas carac-
terísticas, não só quanto à resistência, mas também
quanto aos aspectos de permeabilidade, compressi-
bilidade e adsorção de água.

(D) a redução volumétrica de um solo provocada pela ex-
pulsão de ar de seus vazios caracteriza o adensa-
mento.
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PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

ENGENHEIRO CIVIL

 ▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa um esquema de um cabo de aço suspenso por dois apoios nivelados e que de-

verá suportar o peso de um equipamento, representado pela força vertical F. A fixação do cabo nos apoios A

e B será feita por meio de pinos de aço ancorados em duas estrururas de concreto. Admite-se que o cabo é

inextensível e que o seu peso próprio pode ser desprezado.

SALES, J. J. et al. Sistemas estruturais. 2. ed. Rio de Janeiro, 2015. p. 27.

Dados:      F = 50 kN ;  l = 10 m;   l1 = 6 m;  l2 = 4 m;  f = 2 m

Com os dados da figura, qual é o valor da força de arrancamento nos pinos localizados nos apoios A e B?

Sabendo que o aço do cabo possui tensão admissível de 150 kN/cm2, qual deve ser a área mínima da seção

transversal do cabo para que ele suporte o equipamento com um nível de segurança igual a quatro? 

 (10 pontos)
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o projeto de muro, a seguir, com pilares e vigas em concreto armado e alvenaria em bloco de con-

creto aparente (medidas em centímetros):

Foram utilizados 2028 blocos de concreto com dimensões de 19x19x39 cm3 (espessura x altura x compri-

mento), 3120 kg de argamassa industrializada multiuso, 312 horas de pedreiro e 78 horas de servente para a

elevação da alvenaria do muro apresentado, com extensão total de 68,40 metros. Utilizando as informações

fornecidas, calcule os índices para a composição do preço unitário do serviço, do valor total unitário e do va-

lor total da elevação de alvenaria do muro. 

Estes dados devem ser informados na tabela a seguir.

INSUMO UNIDADE ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)
BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM un  2,00  
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  MULTIUSO  PARA

ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
kg  0,50  

PEDREIRO h  18,00  
SERVENTE h  14,00  
TOTAL UNITÁRIO  
TOTAL SERVIÇO  

(10 pontos)
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