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CONHECIMENTOS GERAIS  

 
Português 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 20 referem-se ao tex-

to que segue. 
 

Num encontro pela liberdade de opinião 
 

Vimos aqui hoje para defender a liberdade de opinião 

assegurada pela Constituição dos Estados Unidos e também 

em defesa da liberdade de ensino. Por isso mesmo, queremos 

chamar a atenção dos trabalhadores intelectuais para o grande 

perigo que ameaça essa liberdade. 

Como é possível uma coisa dessas? Por que o perigo é 

mais ameaçador que em anos passados? A centralização da 

produção acarretou uma concentração do capital produtivo nas 

mãos de um número relativamente pequeno de cidadãos do 

país. Esse pequeno grupo exerce um domínio esmagador sobre 

as instituições dedicadas à educação de nossa juventude, bem 

como sobre os grandes jornais dos Estados Unidos. Ao mesmo 

tempo, goza de enorme influência sobre o governo. Por si só, 

isso já é suficiente para constituir uma séria ameaça à liberdade 

intelectual da nação. Mas ainda há o fato de que esse processo 

de concentração econômica deu origem a um problema ante-

riormente desconhecido – o desemprego de parte dos que es-

tão aptos a trabalhar. O governo federal está empenhado em 

resolver esse problema, mediante o controle sistemático dos 

processos econômicos – isto é, por uma limitação da chamada 

livre interação das forças econômicas fundamentais da oferta e 

da procura. 

Mas as circunstâncias são mais fortes que o homem. A 

minoria econômica dominante, até hoje autônoma e desobri-

gada de prestar contas a quem quer que seja, colocou-se em 

oposição a essa limitação de sua liberdade de agir, exigida para 

o bem de todo o povo. Para se defender, essa minoria está 

recorrendo a todos os métodos legais conhecidos a seu dispor. 

Não deve nos surpreender, pois, que ela esteja usando sua 

influência preponderante nas escolas e na imprensa para 

impedir que a juventude seja esclarecida sobre esse problema, 

tão vital para o desenvolvimento da vida neste país. 

Não preciso insistir no argumento de que a liberdade de 

ensino e de opinião, nos livros ou na imprensa, é a base do 

desenvolvimento estável e natural de qualquer povo. Possamos 

todos nós, portanto, somar as nossas forças. Vamos manter-

nos intelectualmente em guarda, para que um dia não se diga 

da elite intelectual deste país: timidamente e sem nenhuma 

resistência, eles abriram mão da herança que lhes fora 

transmitida por seus antepassados – uma herança de que não 

foram merecedores. 
 

(Albert Einstein, Escritos da maturidade. Conferência pronun-
ciada em 1936) 

1. Albert Einstein, além de ser o notabilíssimo físico, preocu-
pava-se também, como fica evidente no texto, com a 

 
(A) ameaça que representa a intervenção do poder esta-

tal, seja para o sistema econômico, seja para o siste-
ma de ensino. 

 
(B) concentração do poder econômico, quando este pas-

sa a ter influência sobre o debate e a livre circulação 
de idéias. 

 
(C) situação de alto índice de desemprego, que dese-

quilibra não apenas as regras do mercado como 
também o sistema educacional. 

 
(D) centralização da produção, quando ela passa a su-

bordinar-se a circunstâncias que fomentam debates 
pela imprensa. 

 
(E) influência do poder econômico sobre o governo, 

quando este deseja fazer valer as leis do livre co-
mércio. 

_________________________________________________________ 
 

2. Para se defender, essa minoria está recorrendo a todos os 
métodos legais conhecidos a seu dispor. (3o parágrafo) 

 
Contextualizada a frase acima Einstein está 

 
(A) alertando para a fragilidade de um sistema econômi-

co à mercê de debates e críticas permanentes. 
 
(B) admitindo que a concentração do poder econômico 

põe em risco os parâmetros constitucionais. 
 
(C) reconhecendo o poder institucional de que se vale a 

minoria econômica dominante para impor seus inte-
resses. 

 
(D) recusando a legitimidade dos métodos legais de que 

as minorias se valem para se oporem às leis do mer-
cado. 

 
(E) considerando o direito que têm as minorias de se de-

fenderem dos abusos do poder econômico. 
_________________________________________________________ 
 

3. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. A frase do texto que resume o fato problematizado 

por Einstein é: O governo federal está empenhado 
em resolver esse problema, mediante o controle 
sistemático dos processos econômicos (...). 

 
 II. Na frase as circunstâncias são mais fortes que o 

homem, o termo sublinhado refere-se ao movimen-
to de reação em que se estão empenhando os inte-
lectuais. 

 
 III. No contexto do último parágrafo, a afirmação de 

que eles abriram mão da herança denota a quebra 
de uma tradição histórica de defesa dos ideais de 
liberdade. 

 
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, somente. 
(E) III, somente. 

_________________________________________________________ 
 

4. A expressão limitação de sua liberdade de agir, no terceiro 
parágrafo, refere-se aos limites em que se deve circunscrever 

 
(A) a intervenção do poder estatal sobre a economia. 
(B) a ação da imprensa e da elite intelectual. 
(C) o sistema jurídico em processo de institucionalização. 
(D) o funcionamento básico das leis do mercado. 
(E) a reação dos trabalhadores intelectuais. 

MODELO − Caderno de Prova, Cargo 09, Tipo 001



 

TRF5R-Conhec. Gerais2 3 

5. Representa-se um encadeamento progressivo de fatos na 
seqüência: 

 
(A) centralização da produção  -  concentração do capi-

tal  -  influência preponderante nas escolas e na im-
prensa. 

 
(B) centralização da produção  -  domínio esmagador  -  

concentração do capital. 
 
(C) defesa da liberdade de ensino  -  interação das for-

ças econômicas  -  influência preponderante nas es-
colas. 

 
(D) grande perigo que ameaça a liberdade  -  controle 

sistemático das forças econômicas  -  processo de 
concentração econômica. 

 
(E) defesa da liberdade de ensino  -  desemprego de par-

te dos que estão aptos a trabalhar  -  desenvolvimen-
to da vida no país. 

_________________________________________________________ 
 

6. A centralização da produção acarretou uma concentração 

do capital produtivo nas mãos de um número relativamen-

te pequeno de cidadãos do país. 
 

As expressões sublinhadas podem ser substituídas, 
respectivamente, sem prejuízo para a correção e o sentido 
da frase acima, por: 

 
(A) estribou-se numa - comparavelmente  
(B) incluiu-se em uma - um tanto quanto 
(C) implicou-se numa - mais ou menos 
(D) deveu-se a uma - moderadamente 
(E) originou uma - em certa medida 

_________________________________________________________ 
 

7. Em respeito às normas de concordância, é preciso 
corrigir a seguinte frase: 

 
(A) Podem ser mais fortes do que as circunstâncias hu-

manas o interesse daqueles que estabelecem de 
vez a concentração do poder econômico. 

 
(B) Não se deve insistir nos argumentos que dão como 

essenciais a liberdade de ensino e a de opinião. 
 
(C) Não se resignem a imprensa e o ensino aos limites 

que lhes quer impor o poder econômico de uma mi-
noria. 

 
(D) Caso se desconsidere a herança dos valores que 

nos legaram os antepassados, não se preservará o 
significado de sua resistência moral. 

 
(E) É inútil empenharem-se os governos em disciplinar a 

economia quando os detentores do poder econômi-
co mantêm o controle do poder político. 

_________________________________________________________ 
 

8. Atente para as seguintes frases: 
 
 I. Einstein investe contra os empresários, que promo-

vem e manipulam a alta concentração do poder 
econômico. 

 
 II. Reconheça-se o esforço dos governantes, nessa 

precisa tentativa de resolver tão grave problema. 
 
 III. O grande físico dirige-se aos leitores, que identifica 

como trabalhadores intelectuais e em quem reco-
nhece capacidade de resistência. 

 
A supressão da vírgula alterará o sentido do que está em 

 
(A) I e II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) II, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 

9. Está correto o emprego de ambas as expressões subli-
nhadas na frase: 

 
(A) As pessoas com quem devemos prestar contas são 

aquelas cujos direitos os setores dominantes não 
costumam dar atenção. 

 
(B) Nem sempre conseguem os homens sobrepor-se 

diante de suas circunstâncias ou redimir-se perante 
seus fracassos. 

 
(C) Os direitos em cuja defesa devemos nos empenhar 

são os mesmos pelos quais os acumuladores de 
capital demonstram desprezo. 

 
(D) O alerta de Einstein de que nos mantenhamos em 

guarda é, de fato, um imperativo moral do qual não 
podemos deixar de atender. 

 
(E) Os métodos legais de cujos se valem os detentores 

do poder econômico reforçam a má distribuição de 
renda em que os trabalhadores são vítimas. 

_________________________________________________________ 
 

10. Há uma relação de causalidade entre os seguintes seg-
mentos: 

 
(A) influência preponderante nas escolas – impedir que 

a juventude seja esclarecida. 
 
(B) não se diga da elite intelectual deste país – herança 

de que não foram merecedores. 
 
(C) limitação da chamada livre interação das forças 

econômicas – recorrendo a todos os métodos legais. 
 
(D) defender a liberdade de opinião – também em de-

fesa da liberdade de ensino. 
 
(E) domínio esmagador sobre as instituições – desen-

volvimento estável e natural de qualquer povo. 
_________________________________________________________ 
 

11. Não ...... nos surpreender se a minoria econômica 
dominante ...... de prestar contas a quem mais ...... . 
 
Preenche corretamente as lacunas da frase acima a 
seguinte seqüência de formas verbais: 

 
(A) deveremos - deixou - venha a prejudicar 
(B) devemos - deixa - esteja prejudicando 
(C) deveríamos - deixou - prejudicaria 
(D) deveríamos - deixe - prejudicaria 
(E) devamos - deixasse - prejudicaria 

_________________________________________________________ 
 

12. Esses problemas? O governo federal está empenhado em 
resolver esses problemas, em reconhecer a gravidade 
desses problemas, bem como encarar essa gravidade 
com a coragem que ela está a exigir. 
 
Evitam-se as viciosas repetições do trecho acima subs-
tituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, 
por: 
 
(A) resolvê-los  -  reconhecer a gravidade sua  -  lhe en-

carar 
 
(B) resolvê-los  -  reconhecê-los a gravidade  -  a enca-

rar 
 
(C) resolvê-los  -  reconhecer a gravidade deles  -  en-

cará-la 
 
(D) resolver-lhes  -  reconhecer-lhes a gravidade  -  en-

cará-la 
 
(E) resolver-lhes  -  reconhecer-lhes a gravidade  -  en-

carar-lhe 
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13. Considere as seguintes afirmações: 
 
 I. Einstein defende a liberdade de opinião. 
 
 II. Um pequeno grupo dominante ameaça a liberdade 

de opinião. 
 
 III. Einstein convoca os intelectuais a defenderem essa 

liberdade. 
 

As frases acima articulam-se de modo claro, correto e 
coerente em: 

 
(A) Einstein, que defende a liberdade de opinião, con-

voca os intelectuais a defenderem a mesma, ao jul-
gar ameaçada por um pequeno grupo dominante. 

 
(B) Porquanto ameaçada a liberdade de opinião por um 

pequeno grupo dominante, Einstein defende-a, para 
o que também se convocam os intelectuais. 

 
(C) Tendo em vista que um pequeno grupo dominante 

ameaça a liberdade de opinião, Einstein convoca os 
intelectuais a também defendê-la. 

 
(D) Einstein convoca os intelectuais, em face da ameaça 

de um pequeno grupo dominante, a defenderem sua 
mesma liberdade de opinião. 

 
(E) Defendendo a liberdade de opinião, Einstein também 

convoca os intelectuais, tendo em vista a ameaça de 
um pequeno grupo dominante. 

_________________________________________________________ 
 

14. Admite-se a permanência do elemento sublinhado na fra-
se Esse pequeno grupo (...) goza de enorme influência 
sobre o governo no caso de substituição da forma verbal 
goza pela forma verbal 

 
(A) usufrui. 
(B) atribui-se. 
(C) empenha-se. 
(D) favorece. 
(E) alça-se. 

_________________________________________________________ 
 

15. Possamos todos nós, portanto, somar as nossas forças. 
 
Os mesmos tempos e modos verbais utilizados na frase 
acima representam-se em: 

 
(A) Preocupamo-nos todos, deste modo, em combater 

as injustiças com denodo. 
 
(B) Levantamo-nos todos nós, assim, ao patamar das 

altas aspirações. 
 
(C) Unimo-nos todos, desta forma, envidando nossos 

maiores esforços. 
 
(D) Intentemos todos, pois, fortalecer a nossa luta. 
 
(E) Devemos todos nós, portanto, aglutinar nossas ener-

gias. 
_________________________________________________________ 
 

16. Há ocorrências de incorreção ortográfica na frase: 
 

(A) Quando o poder econômico influi nas decisões go-
vernamentais, acaba por reservar-se privilégios in-
concebíveis. 

 
(B) Mão-de-obra ociosa ou paralizada pode decorrer de 

uma incidiosa e frustrante concentração do poder 
econômico. 

 
(C) Embora tenha sido escrito há tantas décadas, o tex-

to de Einstein mantém-se atualíssimo, dissipando 
assim uma possível alegação de anacronismo. 

 
(D) Os empreendimentos econômicos não podem obli-

terar os aspectos sociais intrínsecos a toda e qual-
quer mobilização de capital. 

 
(E) A arrogância inescrupulosa de alguns capitalistas 

presunçosos impede que haja não apenas distribui-
ção das riquezas, mas acesso às informações. 

17. Transpondo-se para a voz passiva a construção o grande 
perigo que ameaça essa liberdade, a forma verbal re-
sultante será 

 
(A) é ameaçado. 
(B) esteja ameaçando. 
(C) está ameaçando. 
(D) é ameaçada. 
(E) vem sendo ameaçada. 

_________________________________________________________ 
 

18. A frase A minoria econômica dominante (...) colocou-se 
em oposição a essa limitação de sua liberdade de agir 
deve ser entendida como A minoria econômica dominante 

 
(A) mostrou-se contrário a agir livremente. 
 
(B) manifestou-se contrariamente por sua limitada liber-

dade de ação. 
 
(C) opôs-se a essa restrição de sua liberdade de ação. 
 
(D) manteve oposição nesse limiar de sua liberdade de 

ação. 
 
(E) recusou restringir-se à liberdade de agir. 

_________________________________________________________ 
 

19. É preciso corrigir a má estruturação da seguinte frase: 
 

(A) Não esqueçamos que Einstein viveu longo tempo 
nos Estados Unidos – razão pela qual, nesse texto, 
mostra sua preocupação com esse país. 

 
(B) Questões políticas, históricas e culturais sempre preo-

cuparam Albert Einstein, como se pode verificar em 
seu livro Escritos da maturidade. 

 
(C) O segundo parágrafo abre-se com duas perguntas 

retóricas, ou seja, com indagações cujas respostas 
já são conhecidas por quem as formula. 

 
(D) As divinizadas leis do livre mercado podem atuar, 

como denuncia Einstein, em detrimento dos interes-
ses da maioria da população. 

 
(E) Einstein combate, em sua conferência, não apenas 

as restrições à imprensa, já que inclusive a liberdade 
de opinião dos intelectuais. 

_________________________________________________________ 
 

20. No segundo parágrafo, as frases iniciadas pelas expres-
sões Por si só e Mas ainda continuariam a articular-se 
com correção e coerência caso se substituíssem essas 
expressões, respectivamente, por: 

 
(A) Assim sendo - Também por isso  
(B) Neste caso  - Assim também 
(C) Em vista do que - Por outro lado 
(D) Em si mesmo - No entanto, também 
(E) Sendo assim - De outro modo 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

21. Sendo um dos poderes administrativos, o Poder Disci-
plinar é 

 
(A) a faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo 

de explicar uma lei para a sua correta execução, ou 
de expedir decreto autônomo sobre matéria de sua 
competência ainda não disciplinada por lei. 

 
(B) o de que dispõe a Administração para distribuir e 

escalonar as funções dos seus órgãos. 
 
(C) o que permite à Administração Pública apurar infrações 

e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais 
pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

 
(D) exercido pelos Ministérios e Secretarias da Educa-

ção para distribuir as disciplinas do ano letivo. 
 
(E) o que a Administração exerce sobre todas as 

atividades e bens que afetam ou possam afetar a 
coletividade. 

MODELO − Caderno de Prova, Cargo 09, Tipo 001



 

TRF5R-Conhec. Gerais2 5 

22. Das condutas abaixo indicadas, NÃO são apontados pela 
doutrina dominante como deveres básicos dos 
administradores públicos: 

 
(A) dever de probidade; dever de prestar contas; dever 

de atender ao público em geral com presteza. 
 
(B) dever de agir; dever de eficiência; dever de cumprir 

horário. 
 
(C) dever de eficiência; dever de probidade; dever de 

identificar a assinatura dos documentos com 
carimbo contendo o nome do servidor. 

 
(D) dever de atender o público em geral com presteza; 

dever de cumprir horário estabelecido para o 
trabalho; dever de probidade. 

 
(E) dever de cumprir horário estabelecido para o 

trabalho; dever de identificar a assinatura dos 
documentos com carimbo contendo nome do 
servidor; dever de atender o público em geral com 
presteza. 

_________________________________________________________ 
 

23. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista pela inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme disposição expressa da Lei de Licitações, é de 
competência exclusiva 

 
(A) de Ministro de Estado, Secretário Estadual ou 

Municipal, conforme o caso. 
 
(B) da Comissão de Licitação. 
 
(C) dos Tribunais de Contas. 
 
(D) do Poder Judiciário. 
 
(E) do Ministério Público. 

_________________________________________________________ 
 

24. Em matéria de responsabilidades do servidor público 
federal, analise: 

 
 I. A responsabilidade penal abrange também as 

contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade. 

 
 II. A responsabilidade civil-administrativa resulta tam-

bém de ato comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função . 

 
 III. As sanções civis penais e administrativas não 

poderão cumular-se, mesmo quando dependentes 
entre si. 

 
 IV. A responsabilidade  administrativa do servidor não 

será afastada  no caso de absolvição criminal que 
negue a existência de sua autoria . 

 
Nesses casos, APENAS são corretos : 

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) I, III e IV. 
(E) II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

25. De acordo com a Lei no 9.784/99, será devolvido o prazo 
para recurso na hipótese de interposição  

 
(A) após exaurida a esfera administrativa. 
 
(B) fora do prazo. 
 
(C) por pessoa sem legitimidade ativa. 
 
(D) perante órgão incompetente.  
 
(E) após transitada em julgado a decisão administrativa. 

 
Noções de Direito Constitucional  

26. Nas suas relações internacionais, a República Federativa 
do Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da 

 
(A) dependência nacional e do pluralismo político. 
(B) intervenção e da cidadania. 
(C) autodeterminação dos povos. 
(D) solução bélica dos conflitos e da soberania. 
(E) vedação de asilo político. 

_________________________________________________________ 
 

27. É direito e garantia fundamental do cidadão que está 
sofrendo violência em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder, se valer do 

 
(A) habeas corpus. 
(B) mandado de segurança. 
(C) mandado de injunção. 
(D) habeas data. 
(E) juízo ou tribunal de exceção. 

_________________________________________________________ 
 

28. Dentre outros, é privativo de brasileiro nato o cargo de 
 

(A) Ministro dos Tribunais Superiores. 
(B) Oficial das Forças Armadas. 
(C) Governador de Estado. 
(D) Presidente de Assembléias Legislativas. 
(E) Senador da República. 

_________________________________________________________ 
 

29. Quanto ao Poder Legislativo, considere: 
 
 I. O Senado Federal compõe-se de representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema indireto, em cada 
Estado, Território e Distrito Federal.  

 II. Cada Território e o Distrito Federal elegerão dois 
deputados.  

 III. A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário.  

 IV. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos.  

 V. A representação no Senado Federal de cada 
Estado e do Distrito Federal será renovada de 
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e 
dois terços. 

 
Estão corretas APENAS as que se encontram em 

 
(A) I e II. 
(B) IV e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, III e V. 
(E) I, II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

30. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 
 

(A) máximo, sete juízes nomeados pelo Presidente do 
Congresso Nacional dentre brasileiros natos com 
mais de trinta e menos de sessenta anos de idade.  

(B) mínimo, nove juízes nomeados pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal dentre brasileiros natos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade.   

(C) mínimo, cinco juízes nomeados pelo Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça dentre brasileiros natos 
ou naturalizados, com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta anos de idade.   

(D) mínimo, sete juízes nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e 
menos de sessenta e cinco anos de idade.  

(E) máximo, nove juízes nomeados pelo Presidente do 
Conselho Nacional de Justiça dentre brasileiros 
natos com mais de trinta e cinco e menos de setenta 
anos de idade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Considere as características abaixo, referentes a alguns 

tipos de fundações profundas. 
 
 

 I. É empregada em locais confinados ou terrenos 
acidentados devido à simplicidade do equipamento 
utilizado. Sua execução não causa vibrações, evi-
tando problemas com edificações vizinhas. Porém, 
em geral possui capacidade de carga menor que 
estacas pré-moldadas de concreto e possui limi-
tação devido ao nível do lençol freático. 

 
 II. Utiliza grande quantidade de cimento sob pressão; 

seu diâmetro de fuste é pequeno em relação a alta 
resistência de carga que suporta; seu equipamento 
é de pequeno porte e permite cravações inclinadas; 
um dos principais problemas deste processo é a 
grande quantidade de lama gerada. 

 
 III. Apresenta método de grande impacto vibracional 

no solo; seu equipamento requer grande área de 
manobra além de ser pouco moderno; sua principal 
característica é o bulbo formado na ponta da estaca 
e um fuste nervurado por conta do processo de 
cravação; utiliza concreto seco apiloado e camisa 
metálica recuperável. 

 
 
Os textos descrevem, respectivamente, os seguintes tipos 
de fundação: 
 
(A) Strauss, Raiz e Franki. 
 
 
(B) Barrete, Hélice Contínua e Mega. 
 
 
(C) Hélice Contínua, Broca e Tubulão. 
 
 
(D) Tubulão, Raiz e Strauss. 
 
 
(E) Mega, Hélice Contínua e Raiz. 

_________________________________________________________ 
 

32. Em relação à sondagem Standard Penetration Test, 
 
(A) o uso de camisas metálicas só é necessário em so-

los com grande quantidade de pedras. 
 
 
(B) somente após se atingir o lençol freático pode-se 

fazer uso do trado acoplado ao sifão de lavagem. 
 
 
(C) o amostrador padrão deve ser utilizado sempre sob 

pressão d’água, para evitar seu entupimento. 
 
 
(D) o ensaio à percussão destina-se, somente, a áreas 

construídas acima de 500 m2. 
 
 
(E) a baixa qualidade das amostras de solo obtidas é o 

principal defeito da sondagem à percussão. 

33. Sobre a ação da maresia no concreto armado pode-se 
afirmar corretamente: 

 
(A) O ataque dos íons cloretos atinge rapidamente as ar-

maduras do concreto armado, comprometendo a inte-
gridade estrutural. Maiores coberturas das armadu-
ras, como preconiza a NBR 6118, e controle da rela-
ção água–cimento garantem concretos mais duráveis. 

 
(B) Graças ao baixo pH dos agregados, que favorece a 

formação de uma película de óxido estável que 
passiva o aço e impede a progressão da corrosão, o 
ataque da maresia inexiste, desde que sejam ga-
rantidos os cobrimentos mínimos de armadura 
preconizados na NR 18. 

 
(C) Um dos agentes mais agressivos às estruturas de 

concreto é a atmosfera marinha, onde cloretos de 
sódio e de magnésio estão em suspensão no ar. Pa-
ra neutralizá-los, antes da concretagem, a armadura 
deve ser totalmente lavada com solução de ácido 
clorídrico e neutralizada com solução de cloro. 

 
(D) No litoral, os sais retirados do mar pelas ondas e 

transportados pelo ar podem percorrer grandes dis-
tâncias e se depositarem sobre o concreto na forma 
de gotículas de água. Para evitar a ação nociva des-
ses sais, deve-se lavar a armadura, antes da con-
cretagem, com solução de água e cal. 

 
(E) O maior problema da maresia são os íons cloretos 

que, por serem muito pequenos, têm elevada mobi-
lidade no interior do concreto. Assim, deve-se usar, 
preferencialmente, uma relação água-aglomerante 
abaixo de 0,09 L/kg, para evitar a dispersão desses 
íons. 

_________________________________________________________ 
 

34. Um engenheiro assumiu a responsabilidade pela execu-
ção de três obras diferentes. Durante a visita de reconhe-
cimento, encontrou três situações diversas para o uso do 
cimento em obra, tanto na armazenagem quanto no uso: 

 
 I. O encarregado da primeira obra mandou fazer um 

galpão de armazenagem seco e coberto e com piso 
cimentado para guardar, ao mesmo tempo, ci-
mento, cal e gesso. No começo de cada semana de 
trabalho, ele mandava retirar do chão os possíveis 
restos desses materiais e os colocava em uso na 
obra. 

 
 II. O segundo encarregado separava o cimento com a 

cal em um galpão e, em outro, o gesso. Ambos os 
galpões eram igualmente secos e cobertos. Apenas 
o cimento e a cal eram reaproveitados ao final de 
cada dia. O cimento era reaproveitado nas misturas 
de concreto e a cal nas misturas de argamassa. 

 
 III. O terceiro encarregado tinha um galpão igual aos 

dois primeiros, mas com separações para cada ma-
terial. Além disso, ele possuía um tanque para 
reaproveitamento de argamassa de cal, quando esta 
sobrava de um dia para o outro. Esse resto de 
argamassa do tanque era misturado como parte dos 
novos insumos para gerar uma argamassa de reuso. 

 
São procedimentos corretos os descritos em 
 
(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, II e III. 
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35. Considere a figura abaixo. 
 

b3 b1

b4

bf

c

bw bw

b1

c b2

 
 

No cálculo de vigas T, 
 
(A) b1 ≤ 0,5b2  e  bw ≥ c 
 
(B) b1 ≤ 0,5b2  e  b3 ≤ b4 
 
(C) b1 ≤ 0,9b3  e  b2 ≥ 4b4 
 
(D) 2b1 ≤ 3b2  e  2b3 ≥ 3b4 
 
(E) b3 ≤ 0,5b1  e  b2 ≥ 5b4 

_________________________________________________________ 
 

36. Na Engenharia de Avaliações, 
 

(A) nem toda a avaliação precisará de uma vistoria, visto 
que seu objetivo é, apenas, o de conhecer e caracte-
rizar o bem imobiliário, o que, atualmente, pode ser 
feito à distância. 

 
(B) a tabela de Ross-Heideki é um meio de se obter a 

depreciação por uso dos imóveis urbanos, industriais 
e rurais, aplicável a construções, seus maquinários e 
demais benfeitorias. 

 
(C) o objetivo do engenheiro avaliador é de executar um 

laudo cujo valor final do imóvel seja igual ao preço 
de negociação praticado. 

 
(D) a "inferência estatística" é uma ferramenta avaliató-

ria que exige maior complexidade matemática que a 
ferramenta “tratamento por fatores”, muito utilizada 
com o método "comparativo de mercado". 

 
(E) os profissionais habilitados para executá-la são os 

Engenheiros Civis e Agrônomos, o Arquiteto e o cor-
retor de imóveis devidamente regulamentados pelo 
seu CRECI. 

_________________________________________________________ 
 

37. Considere as seguintes tarefas que devem ser executadas 
em uma obra: 

 
    I. preenchimento de verga e contra-verga; 

  II. chapisco em estruturas de concreto; 

III. assentamento de tijolos de barro maciços; 

  IV. revestimento de emboço. 

 
Para aumentar a qualidade, a empresa só utiliza argamas-
sas que possam receber cal, cimento, areia, britas gradua-
das, pedriscos e pó de pedra que tenham certificado de 
qualidade. Ela não usa aditivos para os serviços. Os tra-
ços corretos para a execução de cada tarefa utilizando os 
diferentes tipos de mistura de agregados com aglutinan-
tes são, respectivamente: 

 
(A) 1:1:7 – 1:7 – 1:2:8 – 1:1:7 

(B) 1:3 – 1:3:3 – 1:2:8 – 1:1:7 

(C) 1:3:3 – 1:3 – 1:1:7 – 1:2:8 

(D) 1:3:3 – 1:3:3 – 1:3:3 – 1:3:3 

(E) 1:2:8 – 1:2:8 – 1:2:8 – 1:2:8 

38. Considere as características dos cimentos padronizados 
utilizados na construção civil. 

 
 I. Menor resistência à compressão nos primeiros dias 

e maior resistência no final da cura. 
 
 II. Baixa resistência a agentes agressivos (como ma-

resia) e grande resistência à compressão no início 
da cura. 

 
 III. Baixa resistência a agentes agressivos (como ma-

resia) e maior quantidade de calor de hidratação 
gerado durante a cura. 

 
Essas características relacionam-se respectivamente aos 
cimentos 
 
(A) CP-CV; CP-PC e CP-CP. 

(B) CP-D; CP-ARI e CPP. 

(C) CP-E; CP-Z e CP-G. 

(D) CP-A; CP-B e CP-C. 

(E) CP-E; CP-ARI e CPB. 

_________________________________________________________ 
 

39. Na construção civil, a madeira 
 

(A) pode ser utilizada em estacas, em um edifício resi-
dencial de 10 pavimentos, desde que a umidade do 
solo seja garantida como constante. 

 
(B) é um material homogêneo em sua resistência, pois 

suas fibras são dispersas ao longo da massa de 
celulose de maneira igual e nas mesmas direções. 

 
(C) é mais resistente à tração na direção transversa às 

fibras do que no sentido das fibras. 
 
(D) passa a resistir a esforços de compressão iguais aos 

que resiste o aço CA-50A, após passar por uma au-
toclave. 

 
(E) ainda é o melhor material para ser instalado em jun-

tas de dilatação, mesmo com os avanços tecnoló-
gicos de outros materiais celulósicos. 

_________________________________________________________ 
 

40. Na construção civil, quanto ao uso de tintas, vernizes e 
seus complementos, deve-se 

 
(A) aguardar, pelo menos, 7 dias para a devida cura da 

argamassa, antes da aplicação de uma massa cor-
rida acrílica em uma parede de alvenaria recém-
revestida e recém-construída. 

 
(B) aguardar, pelo menos, 28 dias para a devida cura da 

argamassa, antes da aplicação de uma massa cor-
rida acrílica em uma parede de alvenaria recém-
revestida e recém-construída. 

 
(C) executar a 1a demão diluída em 75% de thinner, a 2a 

demão diluída 50% e a 3a demão sem diluição, para 
melhor absorção de um verniz por uma esquadria 
nova de madeira. 

 
(D) executar a 1a demão de seladora diluída com thinner 

em 75% e uma 2a demão de verniz diluída em 25% 
com thinner, para melhor absorção de um verniz por 
uma esquadria nova de madeira. 

 
(E) utilizar esmaltes PVA à base de água para a aplica-

ção em esquadrias metálicas, enquanto que, os es-
maltes de base acrílica para uso em alumínio. 
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41. Na compactação de solos, 
 

(A) exige-se uma mistura de 5% de argila, 70% de silte, 
15% de areia e 10% de água, devidamente mistu-
rados com trator de lâmina e compactados com rolo. 

 
(B) durante a execução de uma plataforma, o solo deve 

ser espalhado em camadas de, no máximo, 40 cm, 
compactadas logo em seguida, mantida a umidade 
mínima possível. 

 
(C) exige-se uma mistura de 10% de argila, 60% de silte, 

25% de areia e 5% de água, devidamente misturados 
com trator de lâmina e compactados com rolo. 

 
(D) durante a execução de uma plataforma, o solo deve 

ser espalhado em camadas de, no máximo, 20 cm, 
compactadas logo em seguida, mantida a umidade 
ótima de trabalho. 

 
(E) o compactador pé-de-carneiro só deve ser utilizado 

nas últimas camadas da plataforma, em espessura 
ideal de 50 cm de solo solto, sobre um aterro de, 
pelo menos, 3 m. 

_________________________________________________________ 
 

42. Para um piso cerâmico que será colocado em uma repar-
tição pública, com grande afluxo de pessoas durante o dia, 
as principais características que devem ser observadas na 
compra da cerâmica são: 

 
(A) PEI  = 5; 10 <  Mohs < 11 
(B) PEI  = 4; 4 >  Mohs > 5 
(C) PET = 5; 3 <  Mohs < 4 
(D) PEI  = 5; 3 >  Mohr > 4 
(E) PEI  = 5; 5 <  Mohs ≤ 6 

_________________________________________________________ 
 

43. Considere as figuras abaixo, em relação aos eixos 
universais de referência. 

 

   

ox ox

oy

oy

ox ox

oy

oy

zxy

zxy
zxy

zxy

zxy

zxy
zxy

zxy

 
              I          II         III         IV 

 
 Elas representam, respectivamente: 
 

 I II III IV 

(A) tração compressão cisalhamento 
negativo 

cisalhamento 
positivo 

(B) compressão tração cisalhamento 
positivo 

cisalhamento 
negativo 

(C) tração compressão cisalhamento 
positivo 

cisalhamento 
negativo 

(D) cisalhamento tensão 
normal 

torção 
positiva 

torção 
negativa 

(E) tensão 
nornal 

tensão 
paralela 

torção 
positiva 

torção 
negativa  

_________________________________________________________ 
 

44. Analise as frases relacionadas à origem, à formação e às 
propriedades dos solos e rochas. 
 

 I. A granulometria correta dos solos, por ordem cres-
cente, é: areia, silte e argila. 

 
 II. A escala de dureza de Mohs varia entre 0 e 100. 

 
 III. De maneira geral, os pisos de mármore são tão 

resistentes à abrasão quanto os pisos de granito. 
 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 

45. Em uma obra, o projeto de uma viga prevê uso de aço 
negativo tipo CA-50A, com bitola igual a 8 mm, em quan-
tidade de barras igual a 4. Porém, verificando o estoque 
da obra, percebeu-se que só existia aço CA-50A nas bito-
las 10 mm e 6 mm. Para evitar atrasos, decidiu-se concre-
tar a viga utilizando os aços à disposição. Assim, levando 
em consideração as práticas normalizadas de execução 
de estruturas de concreto armado, a quantidade correta de 
barras de 6 mm e 10 mm, respectivamente, que 
substituirão as barras de bitola 8mm, será 

 
(A) 5 e 3 
(B) 6 e 2 
(C) 7 e 3 
(D) 8 e 4 
(E) 9 e 2 

_________________________________________________________ 
 

46. Há vários tipos de disjuntores, que são aplicados às insta-
lações elétricas como o exemplificado na figura abaixo. 

 

  
Um dos tipos de disjuntor consiste na reunião de três apa-
relhos num só proporcionando três categorias de prote-
ção: 
 
(A) potencial, termomagnética e mecânica. 
(B) potência dissipada, eletrotécnica e térmica. 
(C) eletromotriz, diferencial e termomecânica. 
(D) térmica, eletromagnética e diferencial. 
(E) fusível, polimecânica e intermitente. 

_________________________________________________________ 
 

47. Analise as afirmações abaixo em relação à execução de 
alvenarias mistas. 

 
 I. Neste tipo de estrutura deve-se ter cuidados espe-

ciais em algumas situações como é o caso das con-
centrações de cargas de aberturas (janelas ou por-
tas) em determinadas paredes, vãos abertos muito 
grandes e o apoio de elementos estruturais como 
vigas em paredes. 

 
 II. Um projeto arquitetônico em alvenaria portante será 

mais econômico na medida em que for mais repeti-
tivo e tiver paredes coincidentes nos diversos pavi-
mentos, exigindo, necessariamente, elementos auxi-
liares ou estrutura de transição na sua concepção. 

 
 III. Coxim é um elemento estrutural semelhante à viga 

que se apóia sobre as paredes de alvenaria por-
tante, normalmente construídas em concreto ou ar-
gamassa reforçada, cuja finalidade é ser um distri-
buidor de cargas, uniformizando a tensão exercida 
sobre a alvenaria. Previne recalques diferenciais 
não considerados e ainda auxilia no contraven-
tamento e na amarração das paredes. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 
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48. Considerando a pavimentação de rodovias e suas patolo-
gias, analise a figura abaixo. 

 

  
A trinca longitudinal e transversal é decorrência de 
 
(A) fadiga do revestimento asfáltico ou da base estabili-

zada em função da repetição das cargas de tráfego. 
Uma mistura betuminosa fora das especificações 
aliada a uma estrutura deficiente pode contribuir pa-
ra esse dano. 

 
(B) patologia causada pela execução de pavimentos 

sem a devida ligação entre as juntas, na construção 
ou demolição de áreas adjacentes, propagação das 
trincas das camadas inferiores ou contração e dila-
tação do revestimento devido ao gradiente térmico. 

 
(C) perda de adesão entre o asfalto e o agregado. Esse 

defeito ocorre por fatores como o uso de agregado 
contaminado (sujo), execução em condições climáti-
cas desfavoráveis ou, ainda, devido à permanência 
de umidade na superfície. 

 
(D) má ligação entre o revestimento e a camada subja-

cente. Misturas pouco estáveis e uma compactação 
deficiente podem facilitar o escorregamento horizon-
tal da massa pelo tráfego intenso. 

 
(E) problemas construtivos, emprego de materiais de má 

qualidade, ação do meio ambiente, solicitação inten-
sa do tráfego ou intervenção de concessionárias de 
serviços públicos. 

_________________________________________________________ 
 

49. Analise as afirmações sobre contenções e muros de 
arrimo. 

 
 I. É indispensável manter uma faixa de terra entre a 

crista da escavação e as divisas de terreno correspon-
dentes. Na falta de indicações mais precisas, reco-
mendar que sua largura seja de, no mínimo, 1/5 da al-
tura do talude de corte, mas nunca menor que 50 cm. 

 
 II. A situação ideal a ser garantida antes da ocupação 

do terreno deve contemplar o corte do talude em 
platôs, inibindo a ocorrência de vegetação quer seja 
na encosta ou cobertura, tratamento em nível das 
erosões e assoreamentos de margens de rios e 
córregos existentes. 

 
 III. Quanto à resistência e estabilidade do muro, consti-

tuem-se requisitos necessários à sua construção a 
resistência ao tombamento, a resistência ao deslo-
camento à frente, o não carregamento excessivo do 
terreno na base, a estanqüeidade da estrutura e a 
drenagem ocasional da água infiltrada. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e III. 
(E) II e III. 

50. Quanto às vantagens do uso do concreto pré-moldado em 
estruturas, considere as seguintes afirmações: 

 
 I. Vãos grandes e redução da altura efetiva podem 

ser obtidos usando concreto protendido para ele-
mentos de vigas e de lajes. 

 
 II. O concreto pré-fabricado aplicado às construções 

industriais e comerciais, como no caso de estacio-
namento, permite que os vãos do piso possam 
chegar a 40 m ou mais, o que, aliado às seções 
mais esbeltas dos pilares, permite que mais carros 
sejam colocados na mesma vaga. 

 
 III. Tipologias com planos mistos e inclinados são 

ideais, pois apresentam um grau de regularidade e 
repetição em sua malha estrutural, devido ao uso 
de ângulos normalizados e elementos padroniza-
dos, o que facilita a modulação da estrutura. 

 
 IV. A diversidade e a criatividade passam a ser fatores 

importantes no processo de pré-fabricação, porque 
implicam em repetitividade e uniformidade opera-
cional, contribuindo para custos mais baixos, 
melhor qualidade e confiabilidade, além de permitir 
execuções mais rápidas. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 
 
(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

51. A adequação do agregado para a produção de um con-
creto de boa qualidade deve satisfazer alguns critérios, 
entre os quais, destacam-se: 

 
(A) trabalhabilidade, graduação e textura de superfície. 
 
(B) impurezas, índice de calcário e sílex e propriedades 

mecânicas. 
 
(C) permeabilidade absoluta, flexibilidade comparada e 

ductibilidade. 
 
(D) grau de pórfiros, expansividade “in natura” e esferici-

dade da partícula. 
 
(E) gradiente de graduação, porcentagem de quartzitos 

e grau de arredondamento. 
_________________________________________________________ 
 

52. Nas instalações hidráulicas, considerando o princípio 
construtivo, o registro de gaveta deve ser utilizado como 

 
(A) elemento direcional, para dirigir o fluxo de fluido nas 

instalações. 
 
(B) limitador de vazão, no ajuste da descarga de fluido 

em sistemas de adução. 
 
(C) dispositivo regulador de pressão, para uso em sis-

temas de abastecimento. 
 
(D) válvula de alívio de fluxo aplicada em pontos de 

alimentação. 
 
(E) válvula de fechamento instalada em tubulações hi-

dráulicas para bloqueio do fluido. 
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53. Alguns ensaios são básicos para o controle tecnológico 
dos agregados miúdos e servem para a caracterização 
dos materiais. Desta forma, os ensaios que têm esta fun-
ção são: granulometria, impureza orgânica, massa especí-
fica absoluta, além de 

 
(A) análise petrográfica, material pulverulento e massa 

unitária. 
 
(B) massa unitária, torrões de argila e material pulveru-

lento. 
 
(C) abrasão Los Angeles, torrões de argila e material 

pulverulento. 
 
(D) reatividade potencial álcali-agregado, massa unitária 

e torrões de argila. 
 
(E) massa unitária, torrões de argila e partículas leves. 

_________________________________________________________ 
 

54. Considere os requisitos da NR-18: Condições e Meio 
Ambiente de trabalho na indústria da Construção. 

 
 I. Nos alojamentos, as dimensões mínimas das camas 

devem ser de 0,80 m (oitenta centímetros) por 
1,90 m (um metro e noventa centímetros) com 
distância entre o ripamento do estrado de 0,05 m 
(cinco centímetros), dispondo ainda de colchão com 
densidade mínima 26 (vinte e seis) e espessura 
mínima de 0,10 m (dez centímetros). 

 
 II. No alojamento é obrigatório o fornecimento de água 

potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por 
meio de bebedouros de jato inclinado ou equipa-
mento similiar que garanta as mesmas condições, 
na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vin-
te e cinco) trabalhadores ou fração. 

 
 III. Quando houver cozinha no canteiro de obra, ela de-

ve: ter pé-direito mínimo de 2,80 m (dois metros e 
oitenta centímetros), ou respeitando-se o Código de 
Obras do Município da obra, e possuir instalações 
sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, 
de uso exclusivo dos profissionais responsáveis 
pela manipulação de gêneros alimentícios, refei-
ções e utensílios, não devendo ser ligadas à caixa 
de gordura. 

 
Em relação aos requisitos da NR 18, é correto o que se 
afirma em 

 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e II, somente. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

55. Atualmente, existem vários tipos de esquadrias fabricadas 
com vários tipos de materiais diferentes. Os principais 
materiais normalizados em uso atualmente no mercado 
são: a madeira, o aço, o alumínio e o PVC. Deve-se es-
colher, entre esses materiais, para executar o preenchi-
mento de dois vãos em uma nova edificação localizada 
em área de intensa chuva na maior parte do ano: 

 
 I. vão de porta em parede externa voltada diretamen-

te para a rua; 
 

 II. vão de janela em parede externa voltada para a 
área interna da edificação. 

 
Levando em consideração a qualidade, economia e segu-
rança, atendem, respectivamente, às necessidades do 
projeto acima: 
 
(A) apenas aço; apenas o PVC. 
(B) madeira ou aço; alumínio ou PVC. 
(C) alumínio ou aço; alumínio ou madeira. 
(D) apenas alumínio; apenas a madeira. 
(E) apenas aço; um dos demais materiais. 

56. Durante a execução de instalações prediais, vários cuida-
dos devem ser tomados para que se evitem problemas 
futuros. Por conta disso, as frases abaixo são descrições 
de práticas de instalações executadas em uma obra 
residencial de dois pavimentos, de baixo custo. 

 
 
 I. O tubo de queda de águas pluviais foi instalado 

dentro de um dos pilares, evitando, assim, futuras 
quebras de parede e infiltrações de água de chu- 
va. 

 
 II. Todas as instalações de água fria foram executa-

das com tubo de PVC marrom com bitola 3/4", 
diminuindo o custo da instalação. 

 
 III. Os circuitos de energia foram divididos por regiões 

da casa (sala + cozinha, quartos + banheiros; etc.) 
diminuindo o custo do quadro de luz. 

 
 

De acordo com as normas de instalação vigentes, está 
INCORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, somente. 
 
 
(B) II, somente. 
 
 
(C) III, somente. 
 
 
(D) II e III, somente. 
 
 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

57. Princípios como resistência dos materiais, esforços e 
tensões são fundamentais e devem ser considerados no 
cálculo estrutural. Assim sendo, no dimensionamento de 
uma laje adotou-se como cargas permanentes somente o 
peso próprio da laje, sem o revestimento, e carga 
acidental de 300 kg/m2, referentes ao tráfego de pessoas 
e mobiliário. O aço empregado na estrutura foi o CA-50A e 
a laje foi fundida com concreto C30, na espessura de 
10 cm. Neste contexto, assinale a alternativa correta sobre 
dimensionamento de lajes. 

 
(A) Toda a laje deve receber armação nas duas dire-

ções, mesmo as que tenham comprimento maior que 
duas vezes a largura. 

 

(B) Sempre deve existir aço negativo no encontro da 
borda da laje com a lateral da viga. 

 

(C) Para o uso de isopor em substituição à lajota ce-
râmica, deve-se acrescer 25% na área de aço da 
laje. 

 

(D) Lajes maiores que 10 m de comprimento devem, 
obrigatoriamente, possuir uma junta de dilatação. 

 

(E) Lajes em formato redondo devem receber aço em 
três direções horizontais: 0º, 30º e 60º. 
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58. Em relação à Responsabilidade Civil e Criminal em obras de Engenharia, considere as caracterizações abaixo. 
 
 
 I. Falta de prática ou ausência de conhecimentos que se mostram necessários para o desempenho de uma atividade. A 

imperícia assim se revela na ignorância, como também na inexperiência ou inabilidade acerca da matéria, que deveria ser 
conhecida pelo empregador, para que desempenhe com eficiência a atividade desenvolvida. 

 
 II. Desatenção, a falta de cuidado ou de precaução com que se executa o ato em virtude do qual ocorreu o dano. 
 
 III. Resulta da imprevisão do empregador em relação às conseqüências de sua ação, quando devia e podia prevê-las. 
 
 

As descrições referem-se, respectivamente, a 
 

(A) Incompetência; Negligência; Despreparo. 
 
 
(B) Negligência; Imprudência; Despreparo. 
 
 
(C) Descuido; Imprudência; Despreparo. 
 
 
(D) Imperícia; Negligência; Imprudência. 
 
 
(E) Imperícia; Negligência; Incompetência. 

 
 
59. Quanto aos serviços de impermeabilização que podem ocorrer em uma obra, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) após a aplicação de uma manta asfáltica, deve-se tomar uma série de cuidados para se evitar furos durante o passeio dos 
operários. 

 
 
(B) é possível se construir uma laje de concreto armado totalmente impermeável que exclua a necessidade de 

impermeabilização superficial. 
 
 
(C) em uma laje exposta a intempéries diretas e que não receberá cargas, pessoas ou qualquer outro tipo de esforço, é 

suficiente fazer-se uma pintura betuminosa em 3 demãos. 
 
 
(D) em juntas de dilatação devem ser instalados produtos de boa capacidade de elasticidade, para impedir futuros 

rompimentos da vedação. 
 
 
(E) as telas de material plástico estruturantes devem ser instaladas em cantos, juntas e dobras de estruturas para garantir 

melhor resistência mecânica da impermeabilização pintada. 
 
 
60. Para construir uma ponte em arco, foram indicadas várias soluções de geometria em arco. A ponte possui comprimento de 

100 m e altura máxima de 50 m. A curva matemática que oferecerá a melhor relação custo/benefício para a execução dessa 
ponte é 

 
(A) elípse. 
 
 
(B) parábola. 
 
 
(C) semi-círculo. 
 
 
(D) catenária. 
 
 
(E) logarítimica. 
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PROVA DISSERTATIVA DE ESTUDO DE CASO 
 
Atenção: Considere as informações a seguir para responder as questões de números 1 e 2. 
 

   

Local da 
Escavação

����
����

����

Local da 
Escavação
Local da 

Escavação

����
����

����

  
                          Figura I                                                                                                        Figura II 
 
As fotos acima mostram uma escavação feita na garagem de um imóvel residencial. Trata-se de um sobrado geminado cujo sistema 
de esgoto não funciona mais. A Figura I mostra que, no lugar onde se esperava achar uma caixa de esgoto, durante a escavação, 
foram achadas, apenas, duas saídas de esgoto possíveis, feitas com manilhas de barro. Após um teste, ambas mostraram que não 
estão permitindo a vazão dos fluídos. Como o imóvel precisa de um reparo urgente no sistema de esgoto, cabe ao engenheiro tomar 
todas as providências técnicas para fazer com que o sistema de esgoto volte a funcionar. 
 
 

Dados técnicos complementares 
 

1,20m
0,70m

1,20m
0,70m

123

 

                                                                                                  Figura III 

 

a) A caixa de esgoto do sobrado (2) geminado aos vizinhos tem profundidade de 1,20 m com o fundo de seu tubo de saída para rede 
localizado a 1,10 m, como mostra a Figura III. 

b) A escavação dos tubos de esgoto do sobrado (01) chegou a uma profundidade de 0,70 m com o fundo do tubo mais baixo 
localizado a 0,70 m e o fundo do tubo mais alto localizado a 0,55 m. 

c) As casas (1), (2) e (3) são geminadas, porém, apenas as casas (1) e (3) possuem recuo lateral adequado à legislação, como 
mostra a Figura II. 

d) O esgoto da casa (2) funciona adequadamente e está ligado à rede de captação da rua. 

e) Os materiais à disposição para a execução do trabalho são: cal, areia fina, areia grossa, cimento Portland CPIIE-32, malha de aço 
de 10 cm × 10 cm × Ø3 mm, tijolo maciço de barro, tubos de PVC marrom de 50 mm, tubos de PVC branco de 4”, água, cola PVA 
branca, madeira em diversos tamanhos, brita 01, pedrisco e plástico preto em rolo. 

f) Todas as ferramentas necessárias e a mão-de-obra de um pedreiro estão à disposição para a realização do trabalho do 
engenheiro. 
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Questão 1 

Como saber qual das duas redes da casa (1) deve ser descartada? Explique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Questão 2 

Descreva a forma pela qual deve ser feita a caixa de esgoto que abrigará o tubo escolhido e ligará os ramais de esgoto da residência 
ao sistema da rua, detalhando: traço das argamassas, método construtivo, etapas da construção, demais providências técnicas. 
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