


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos ,  mas  o  segundo parágrafo (".8-12) e o último parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)
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Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.



UFBA – 2004  – Técnico-Administrativo  –  INFORMÁTICA BÁSICA -8

PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.
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QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ENGENHEIRO CIVIL

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

A organização do trabalho e a evolução da empresa, adquirindo uma cultura própria, visam
à melhoria de métodos e meios de execução e à complexidade dos procedimentos
operacionais.

Questão 052

Em um prédio de 16 pavimentos, utilizou-se parede de 400m²,
vedação de alvenaria de tijolos cerâmicos de 9cm, laje maciça em
concreto, revestimento da fachada com chapisco 1:3, argamassa
1:2:9, cura de 28 dias, espessura entre 2 e 4cm e cerâmica com
absorção de água entre 4% e 6% com rejunte flexível.

A situação descrita permite afirmar que o revestimento feito impediu a infiltração da água,
quando houve fortes chuvas de beira-mar e ventos, causando microfissuras no rejunte.

Questão 053

No caso de pilares junto a divisas, ou junto ao alinhamento de uma calçada, projetar uma
sapata centrada no pilar é extremamente difícil por causa da excentricidade existente,
tendo-se, como a melhor opção, a execução de um radier.

Questão 054

Adotando-se fundações em sapatas, à medida que a convergência de cargas para um
mesmo ponto aumenta, a liberdade de selecionar o tipo e as dimensões das sapatas
diminui. O problema de projeto torna-se, então, o de se encontrar sapatas adequadas, que
caibam dentro da área disponível para a fundação.

Questão 055

Sabendo-se a temperatura média durante a execução do concreto de uma laje e a variação
máxima dessa temperatura na linha neutra, pode-se calcular as variações no comprimento.
Nesse sentido, estando a impermeabilização solidária à estrutura, conclui-se que a laje
deve acompanhar a movimentação da impermeabilização, sem, contudo, ser necessário
resistir às tensões de tração e compressão.
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Questão 056

A resiliência de um material é a capacidade que ele tem de retornar às suas dimensões
iniciais, depois de cessada a causa que provocou a deformação, seja ela de origem térmica
ou mecânica, e após vários ciclos de repetição do fenômeno em questão.

Questão 057

A proteção mecânica das impermeabilizações não tem a intenção de impedir a danificação
do material impermeabilizante, mas a de evitar a incidência de radiações solares diretas que
podem causar a evaporação da porção volátil dos materiais diretamente responsáveis pela
sua elasticidade.

Questão 058

Embora seja imprescindível a presença de oxigênio para que haja corrosão, é justamente
nos locais de menor acesso, próximos a lugares mais aerados, que se formam as zonas
anódicas com maior intensidade de corrosão.

Questão 059

O recobrimento das armaduras do concreto deve ser considerado absoluto, quando utilizado
na moldagem do componente estrutural.

Questão 060

A permeabilidade aos gases diminui em concretos e ambientes úmidos, pois, além da
casual formação superficial de microfissuras de retração, a umidade e a água presentes nos
poros criam dificuldade para o movimento dos gases. Dessa forma, observam-se maiores
profundidades de carbonatação em ambientes submetidos a ciclos de secagem e
umedecimento.

Questão 061

O processo de carbonatação aparece ao longo das paredes das fissuras e vai colaborar
para a aceleração do aparecimento de células de corrosão (pilhas), por causa das
diferenças de pH e de aeração decorrentes da própria carbonatação.

Questão 062

Deve-se proteger as armaduras da deposição superficial de fuligem, poeira, pó e qualquer
outro tipo de sujeira, porque podem contribuir para a condensação e a retenção de água da
chuva (geralmente ácida) na superfície da armadura, gerando o eletrólito necessário ao
surgimento de pilhas de corrosão.

Questão 063

O processo de carbonatação do concreto vem da ação dissolvente do dióxido de carbono
(CO2), presente no ar atmosférico, sobre o cimento hidratado, com a formação do carbonato
de cálcio e a conseqüente redução do pH do concreto até valores inferiores a 9. Quanto
maior for a concentração de CO2 presente, menor será o pH, ou, por outro lado, mais
espessa será a camada de concreto carbonatada.
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Questão 064

Em um edifício de 3 andares, ocorreu a corrosão de armadura na laje
revestida com argamassa porque ela encostou na forma, reduzindo a
espessura do seu cobrimento. Considerando-se o caso como de corrosão
que está no começo, com pequena extensão e sem prejuízo estrutural para a
laje, fez-se a escarificação do concreto e a aplicação de betume a frio sobre a
armadura, em três demãos. Logo após, foi feito o tamponamento com
argamassa de cimento e areia 1:3, bem seca (consistência de “farofa”),
rigidamente aplicada.

Sobre as medidas tomadas, nesse caso, pode-se dizer que o reparo se mostrou
suficiente e adequado ao problema apresentado.

Questão 065

As alterações higroscópicas causam variações dimensionais nos materiais porosos que
fazem parte dos elementos e componentes da construção. O aumento do teor de umidade
produz, em geral, uma expansão do material, enquanto a sua diminuição provoca contração
e, caso haja vínculos que impeçam ou restrinjam essas movimentações, poderão ocorrer
fissuras nos elementos e componentes do sistema construtivo.

Questão 066

A resistência última de base para os tubulões é menor do que para estacas, porque o solo
de apoio é modificado pelo processo de escavação, principalmente  no caso de escavação
mecanizada, uma vez que a densificação do solo que ocorre sob a ponta das estacas não
se verifica nos tubulões.

Questão 067

Considerando-se que as fissuras ou os destacamentos constituem “juntas”
involuntariamente introduzidas na obra, haverá a propensão de todas as    movimentações –
decorrentes, entre outras, de recalques, variações higrotérmicas – se concentrarem nessas
regiões. Assim, na escolha do processo de recuperação, deve-se levar em consideração o
tipo de tensão que ocasionou a fissura  e o seu carregamento.

Questão 068

Não existe, em caráter geral, base técnica para a limitação do número de pavimentos em
edifícios a serem construídos sobre fundações diretas. A limitação poderá existir em casos
específicos, em função de características peculiares do subsolo local. Entretanto,
teoricamente, pode-se ter edifícios com muitos pavimentos apoiados em fundações diretas
rasas quando, por exemplo, estas estejam assentes em rochas de boa qualidade.

Questão 069

Em  um  edifício de  4  pavimentos, apareceu um problema devido à infiltração de água  em
uma  parede que  está abaixo  do nível do solo do terreno vizinho.  Caso se  trate a parede apenas do
lado interno, estar-se-á  condenando a estrutura, uma vez que a água continuará  entrando pelo outro
lado.

A solução para esse problema será colmatar os poros com silicatos.
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Questão 070

Em um edifício de 3 pavimentos, logo após construída a  estrutura e o
seu acabamento, houve acúmulo de material  (areia e tijolo) no centro da laje
da sala (20m2) do terceiro pavimento, causando fissuras na laje, visíveis no
segundo pavimento, do centro para as extremidades. Retirou-se o excesso de
carga e observou-se que as fissuras não evoluíram.

O acabamento/revestimento do teto foi refeito, sem que ocorressem novas fissuras e
se considerou que o problema estava resolvido, mesmo sem qualquer operação de reforço.

Questão 071

A razão da corrosão com expansão está associada ao fácil ingresso do oxigênio na
superfície do aço, através da camada de recobrimento do concreto. Os óxidos hidratados
ocupam, nesse caso, um volume oito vezes maior do que a seção original do aço,
produzindo o conhecido desplacamento do recobrimento. Como a camada de ferrugem,
nessa situação, é muito permeável, não é suficiente para passivar ou proteger a superfície
da armadura.

Questão 072

A única maneira de se interromper processos de corrosão em estruturas de concreto
armado é, fundamentalmente, pôr outro metal para ser corroído no lugar do aço das
armaduras, sendo esse processo chamado de proteção catódica. Dessa forma, o contato de
um metal mais anódico que o aço gera uma corrente elétrica galvânica, que faz cessar a
corrosão pela redução a zero da corrente ou pela sua reversão.

Questão 073

A contenção é feita pela fixação de uma estrutura ou de elementos estruturais compostos,
que mostram rigidez diferente daquela do terreno que será contido. O carregamento da
estrutura pelo terreno provoca deslocamentos que o alteram, num processo interativo.

Questão 074

Sempre que uma estrutura de arrimo precisar conter um terrapleno, é importante ter em
mente que tal terrapleno tem que ser construído de modo a atender a condições
conflitantes, porque deve ser apropriadamente compactado para que a região que contenha
a superfície potencial de ruptura possua resistência ao cisalhamento não inferior à que foi
adotada no cálculo dos empuxos.

Questão 075

Os esforços que mais afetam o dimensionamento de uma estrutura de contenção são os
provocados por carregamentos externos, acidentais ou permanentes (cargas de veículos e
de edificações vizinhas).
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Questão 076

A inovação da construção pode ser considerada como uma forma de tornar as empresas
mais competitivas, já que, em um ambiente competitivo, a redução dos custos de produção
e atualização contínua são fatores decisivos para a sobrevivência das empresas. Entretanto,
as relações entre tecnologia, indivíduos, empresas e ambiente externo não são
determinantes para que novos produtos ou sistemas construtivos sejam implantados com
sucesso.

Questão 077

Os custos indiretos podem ser classificados em constantes e variáveis. Os constantes, por
serem fixos e por não terem relação direta com o volume da obra, são os gastos
administrativos com a manutenção do pessoal no que diz respeito ao pagamento de seus
salários, aluguéis de imóveis, taxas e impostos. Os custos indiretos variáveis, uma vez que
têm uma relação com o custo da obra, são a mão-de-obra indireta, a energia, a água, o
telefone, entre outros.

Questão 078

A corrosão galvânica acontece quando dois metais com potenciais diferentes estão em
contato elétrico, enquanto imersos num concreto, com presença de água intersticial,
contendo oxigênio dissolvido ou simplesmente contaminada. Dessa forma, como todo metal,
apresenta potenciais naturais diferentes em presença de um líquido, uma corrente irá fluir do
metal mais anódico para o menos anódico, de maneira a equalizar aqueles potenciais.

Questão 079

Todo estabelecimento de Construção Civil é obrigado a cumprir o PCMAT – Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho – previamente elaborado pelo profissional
legalmente habilitado na área de Construção Civil.

Questão 080

Integra o PCMAT o memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e
suas respectivas medidas preventivas.

QUESTÕES de 081 a 086

Ao ser designado para fiscalizar a execução de uma
determinada obra, verificando o cumprimento da NR 18 – Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – o
engenheiro de segurança listou alguns procedimentos que, no seu
entender, contrariavam  o que estava aí disposto.

Nesse sentido, é correto afirmar:

Questão 081

A remoção dos entulhos estava sendo feita por gravidade, em calhas  fechadas com
inclinação de 45º.
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Questão 082

As plataformas de retenção dos entulhos, instaladas em todo o perímetro da obra, possuíam
2,30m de  dimensão e inclinação de 45º.

Questão 083

As escavações encontravam-se a 1,50m de profundidade e os materiais retirados estavam
sendo depositados a 0,50m da borda do talude.

Questão 084

A carpintaria estava em local coberto com piso resistente, nivelado e antiderrapante e as
lâmpadas de iluminação, protegidas contra impactos.

Questão 085

O cimbramento fora executado com as armações dos pilares apoiadas e escoradas.

Questão 086

As escadas provisórias de uso coletivo possuíam largura de 0,60m com patamar intermediário
a cada 3,00m.

QUESTÕES de 087 a 094

Para a prevenção de riscos ambientais, a legislação estabelece a obrigatoriedade de
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

Questão 087

Esse programa visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores
através de avaliação e conseqüente controle dos acidentes ocorridos no ambiente de trabalho.

Questão 088

Nesse programa, consideram-se riscos ambientais aqueles agentes que causam danos à
saúde do trabalhador, independente de sua natureza, concentração ou intensidade e do tempo
em que a eles ficam expostos os trabalhadores.

Questão 089

Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores e agentes químicos, as substâncias, os compostos ou os produtos que possam
penetrar no organismo somente pela via respiratória.

Questão 090

A estratégia e a metodologia de ação do  PPRA  terá duração mínima de  cinco (5 ) anos.
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Questão 091

Considera-se  Equipamento de Proteção Individual – EPI – todo dispositivo ou produto de
uso individual, utilizado pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos em situações de
emergência.

Questão 092

Dentre os EPI’s , a meia de segurança para proteção dos pés é obrigatória para os
trabalhadores que desenvolvem atividades em locais com baixa temperatura.

Questão 093

É proibida a execução de serviços de soldagem e corte a quente nos locais onde estejam
depositadas substâncias combustíveis e inflamáveis, caso esses depósitos sejam
permanentes.

Questão 094

Nos canteiros de obras, todos os trabalhadores devem ser treinados para o correto manejo
do material disponível para o combate ao fogo.

Questão 095

Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT – ou à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA –
recomendar ao empregado o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

Questão 096

Entende-se por Limite de Tolerância  a concentração ou a intensidade, máxima ou mínima,
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

Questão 097

O ruído contínuo ou intermitente é considerado um agente  químico agressivo à saúde do
trabalhador.

Questão 098

Para controle dos ambientes insalubres, os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem
ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora operando no
circuito de compensação "A" e no circuito de resposta lenta (SLOW).
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Questão 099

Ao inspecionar o canteiro de obras de uma determinada empresa, constatou-se que,
durante as oito (8) horas de trabalho , os trabalhadores do setor de carpintaria estavam
expostos aos seguintes níveis de ruído:

Nível de ruído
dB (A)

Tempo de exposi ção
medido

Máxima exposição
diária  permissível

86 3 horas 7 horas
90 3 horas 4 horas
95               1 hora 2 horas

          100               1 hora             1 hora

Com base nesses dados, pode-se considerar que a atividade dos trabalhadores do setor de
carpintaria está dentro dos limites de tolerância recomendados.

Questão 100

Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não
estejam adequadamente protegidos.


