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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01

-

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

LÍNGUA PORTUGUESA II
Questões
Pontos
1a5
2,0
6 a 10
4,0

MATEMÁTICA II
Questões
Pontos
11 a 15
1,5
16 a 20
2,5

INFORMÁTICA II
Questões
Pontos
21 a 25
2,0

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões
Pontos
26 a 30
2,0
31 a 40
3,0

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.
02

-

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03

-

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a
caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04

-

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.
Exemplo:

A

C

D

E

05

-

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06

-

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07

-

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08

-

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09

-

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10

-

Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

11

-

O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

12

-

As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no primeiro dia útil após a realização das
provas, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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LÍNGUA PORTUGUESA II
Dinheiro traz felicidade?
55
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Embora a renda per capita dos países industrializados
do Ocidente tenha mais que duplicado nos últimos 50
anos, nossa felicidade não aumentou em nada. Temos
muito mais alimentos, podemos nos vestir melhor, viver
em casas mais bonitas e andar em carros mais
confortáveis. Somos mais saudáveis e vivemos mais –
tudo isso aumentou realmente o nosso bem-estar.
Esta observação surpreendente coloca, já há certo
tempo, as ciências econômicas – que consideram o ser
humano um Homo economicus que pechincha por cada
tostão – diante de um enigma que se chama o “paradoxo
da abundância”. Como os economistas não conseguiram
resolver essa contradição, uma nova disciplina está-se
dispondo a examinar o problema: a pesquisa empírica
da felicidade.
A disciplina é relativamente nova e tem orientação
interdisciplinar. Ela reúne Biologia, Psicologia, Sociologia
e Economia. Na busca pelas fontes do “bem-estar
subjetivo”, os pesquisadores da felicidade chegaram
inicialmente ao mesmo diagnóstico dos economistas. O
conforto material tem uma “utilidade marginal
decrescente”. Para os pobres, um ganho de dinheiro
sempre significa um ganho de felicidade; já os ricos
dificilmente ficam mais felizes com mais dinheiro. Assim,
americanos com um rendimento anual de US$ 50 mil
são bem mais felizes do que aqueles que dispõem de
um rendimento anual de US$ 10 mil. Mas os que ganham
US$ 500 mil não são mais felizes do que aqueles que
ganham US$ 100 mil.
Ao que tudo indica, parece existir um limite em que a
abundância crescente proporciona bem-estar. Como
mostrado por enquetes, na Europa esse limite parece
estar em um ganho líquido mensal de US$ 2 mil . Quem
ganha apenas US$ 100 por mês avalia sua felicidade em
uma escala de pontos de 1 a 10 – de “totalmente
insatisfeito” a “totalmente satisfeito” – com 6,6 pontos.
Quem ganha mais de US$ 2.000 já alcançou um limite
de 7,9 pontos. Mas a pessoa não fica mais satisfeita
ganhando US$ 2.050 ou mais de US$ 2.500 por mês. [...]
Em vez de nos deixarmos levar pelos resultados da
pesquisa da felicidade, vale a pena uma espiada em outros
resultados já revelados pela nova ciência. Homens não
são mais felizes que mulheres. Brancos não são mais
felizes que negros. Belos não são mais felizes que feios.
Inteligentes não são mais felizes que tolos. Já casados
são um pouco mais felizes que solteiros. E idosos são
surpreendentemente mais felizes que jovens, sendo que
isso se aplica mais aos homens que às mulheres.
Mais resultados de suas pesquisas: pessoas que
correm conscientemente atrás de fama, beleza ou
dinheiro são comprovadamente mais infelizes que aquelas

que buscam metas menos materiais. E aquelas que
conseguem dar sentido para a vida são de fato mais felizes
que as que passam de uma diversão para outra. Por esta
razão, pessoas religiosas são em média um pouco mais
felizes do que as não religiosas.
DAHL, Edgar. Scientific American Brasil, ago. 2008. (adaptado)

1
No texto, são palavras que indicam idéias antagônicas:
(A) embora e portanto.
(B) paradoxo e contradição.
(C) enigma e diagnóstico.
(D) decrescente e subjetivo.
(E) dificilmente e relativamente.

2
Analise as sentenças a seguir, retiradas do texto.
I - “Somos mais saudáveis e vivemos mais – tudo isso aumentou realmente o nosso bem-estar.” (A. 6-7)
II - “O conforto material tem uma ‘utilidade marginal decrescente’.” (A. 20-22)
III - “E aquelas que conseguem dar sentido para a vida são
de fato mais felizes que as que passam de uma diversão para outra.” (A. 52-54)
A(s) sentença(s) que conté(êm) palavras ou expressões que
indicam que a idéia apresentada era pressuposta é(são)
APENAS
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e III
(E) II e III

3
A coluna da esquerda contém palavras que se referem aos
trechos da coluna da direita, transcritos do texto, SALVO
em
(A) “Esta observação surpre- “Embora a renda per capita
endente...” (A. 8)
dos países industrializados[...], nossa felicidade não
aumentou em nada.” (A. 1-3)
(B) “...um enigma...” (A. 11) “‘paradoxo da abundância’.”
(A. 11-12)
“a pesquisa empírica da feli(C) “...o problema:” (A. 14)
cidade.” (A. 14-15)
(D) “...ao mesmo diagnóstico “O conforto material tem uma
dos economistas.” (A. 20) ‘utilidade marginal decrescente’”. (A. 20-22)
(E) “... pela nova ciência.”
“... pesquisa da felicidade,”
(A. 41)
(A. 42)

3
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4

9

“Ao que tudo indica, parece existir um limite em que a abundância crescente proporciona bem-estar.” (A . 30-31)

A concordância verbal está ERRADA em
(A) Nos últimos 50 anos, ocorreram fatos que aumentaram
o nosso índice de felicidade.
(B) Há 50 anos que os índices de felicidade vêm aumentando gradativamente.
(C) Aconteceu vários fatores que proporcionaram o aumento
da felicidade.
(D) Nos últimos 50 anos, acentuaram-se as possibilidades
de maior felicidade.
(E) Daqui a mais 50 anos, é possível que a maioria das pessoas encontre a felicidade.

O período que reescreve adequadamente o trecho acima sem
alteração de sentido é:
(A) Os índices mostram que existe um limite em que a fartura leva ao bem-estar, de acordo com enquetes.
(B) Bem-estar e abundância estão em proporções inversas,
como mostram as pesquisas.
(C) Há um limite que indica a falta de relação direta entre
abundância e bem-estar, conforme o que é verificado.
(D) Segundo os dados, deve haver um limite em que o bemestar não cresce com o aumento da fartura.
(E) O limite indicado existe para mostrar que o crescimento
da abundância é inverso ao do bem-estar.

10
Assinale a opção em que a preposição destacada NÃO está
de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
(A) Para mim, procurar a felicidade não é o essencial.
(B) Para alguns, ser feliz constitui-se em ter fartura somente.
(C) O homem moderno está compelido a buscar bens materiais.
(D) O texto alude sobre o aumento de felicidade, de modo
geral.
(E) Há pessoas que se confrontam com a escolha entre o
material e o espiritual.

5
A disciplina mencionada no início do terceiro parágrafo é
“interdisciplinar” porque
(A) conjuga dados de várias áreas do conhecimento.
(B) busca as fontes do “bem-estar subjetivo”.
(C) contabiliza os resultados em cifras precisas.
(D) indica caminhos para a conquista da felicidade.
(E) apresenta resultados inovadores.

6

MATEMÁTICA II

A expressão destacada em “Em vez de nos deixarmos levar
pelos resultados da pesquisa da felicidade,” (A. 40-41) pode
ser substituída, alterando o sentido mas sem alterar a estrutura do período, por
(A) Se.
(B) Caso.
(C) Talvez.
(D) Entretanto.
(E) Embora.

11

7
Observe os pronomes oblíquos destacados no texto abaixo.
Como já se sabia, o ser humano adapta-se rapidamente a
novas condições de vida. O que a pesquisa da felicidade nos
ensinou foi o fato de a nossa capacidade de adaptação ser
ainda maior do que se imaginava. Acostumamo-nos a quase
tudo e há coisas das quais nunca nos enfadamos.

2

Segundo a norma culta, é possível inverter a colocação do
pronome apenas em
(A) sabia-se.
(B) se adapta.
(C) imaginava-se.
(D) Nos acostumamos.
(E) enfadamo-nos.

Uma seqüência infinita de esferas está inscrita em um cone.
A figura acima ilustra o cone e as 4 maiores esferas dessa
seqüência. Quaisquer duas esferas consecutivas são tangentes. A maior das esferas tem raio 3 dm. Sabendo-se que
sen = 0,2, é correto afirmar que a soma dos volumes das
infinitas esferas, em dm3, corresponde a um número
(A) menor do que 50.
(B) maior do que 50 e menor do que 150.
(C) maior do que 150 e menor do que 250.
(D) maior do que 250 e menor do que 400.
(E) maior do que 400.

8
A forma verbal em negrito NÃO está conjugada corretamente em
(A) A natureza premia com felicidade ou infelicidade.
(B) É importante que nomeiem logo o diretor.
(C) Chegue cedo para que principiemos a reunião na hora.
(D) O ser humano anseia por uma felicidade perene.
(E) O professor incendia o debate com perguntas polêmicas.

4
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O enunciado a seguir refere-se às questões de
nos 12 e 13.

15
O menor arco positivo x, em radianos, que satisfaz a equação 2 3 .senx.cosx = sen2x – cos2x pertence ao intervalo

Um candidato fará uma prova com 5 questões de múltipla
escolha. Cada questão possui 4 alternativas, sendo apenas
uma destas a correta. O candidato marcará apenas uma
alternativa em cada questão e não deixará questão em branco.
A figura ilustra duas maneiras diferentes de o candidato preencher cartões-respostas dessa prova.
1 (A) (B) (C) (D)

1 (A) (B) (C) (D)

2
3
4
5

2
3
4
5

(A)
(A)
(A)
(A)

(B)
(B)
(B)
(B)

(C)
(C)
(C)
(C)

(D)
(D)
(D)
(D)

(A)
(A)
(A)
(A)

(B)
(B)
(B)
(B)

(C)
(C)
(C)
(C)

(A) [

2p , p
]
3

(B) [

p , 2p ]
2 3

(C) [

p, p ]
3 2

(D) [

p, p ]
9 4

(E) [ 0 , p ]
9

(D)
(D)
(D)
(D)

16
VB = 1,0 km/h

12

B

Quantos são os cartões-respostas distintos que apresentam exatamente 3 respostas certas?
(A) 9
(B) 19
(C) 36
(D) 64
(E) 90

A

VA = 2,0 km/h

P

A figura acima ilustra dois pequenos barcos que se movimentam com velocidades constantes, em trajetórias retilíneas
e perpendiculares. Em um certo instante, os barcos A e B
estão, respectivamente, a 4,0 km e a 3,0 km do ponto P,
interseção das trajetórias. Qual a mínima distância, medida
em quilômetros, entre os barcos A e B?
(A) 1
(B) 2 3
(C) 4
(D) 2 5
(E) 5

13
Se o candidato decidir assinalar as alternativas dessa prova
de forma totalmente aleatória, qual a probabilidade de que
ele acerte exatamente 4 questões?
15
(A)
1024
3
(B)
1024
3
(C)
512
3
(D)
256
1
(E)
256

17
A Lei de Resfriamento de Newton diz que se um corpo quente, de massa pequena, é posto para esfriar em um meio
mantido à temperatura constante , tem-se que
(t) –

= [ (0) – ].e – k.t,

em que:
- t é o tempo, em horas;
- (t) é a temperatura do corpo, em °C, no instante t;
- k é uma constante positiva que depende de certas características do corpo.

14
ì2.x + 3.y - 5.z = 1
ï
í x - 2.y + 3.z = 2
ï 3.x + y - p.z = q
î

Um pequeno corpo a 80°C foi posto, no instante t0 = 0, em
um meio mantido à temperatura constante de 20 °C. Depois
de 20 minutos, sua temperatura era 25 °C. O tempo em
minutos, a partir do instante t0, necessário para que o corpo
atingisse a temperatura de 40 °C foi um número entre

A respeito do sistema linear acima, em que p e q são números reais, é correto afirmar que
(A) se p ¹ 2, não possui solução.
(B) se p ¹ 2, possui infinitas soluções.
(C) se p = 2, possui uma única solução.
(D) se p = 2 e q ¹ 3, não possui solução.
(E) se p = 2 e q = 3, não possui solução.

(Considere ln 2 = 0,69 e ln 3 = 1,10)
(A) 8 e 9
(C) 11 e 12
(E) 14 e 15

5

(B) 9 e 11
(D) 12 e 14

ENGENHEIRO JÚNIOR - ÁREA: CIVIL

18

20

Seja {(x1,y1), (x2,y2),..., (xn,yn)} um conjunto de dois ou mais
pontos de um plano cartesiano. Se esses pontos não pertencerem a uma mesma reta do IR2, é possível ajustar uma
única reta que minimiza a soma dos quadrados das distâncias verticais entre a tal reta e os pontos do conjunto. Essa
reta é denominada reta de regressão dos pontos dados.
Os coeficientes da reta de regressão são dados pela solução de
MT.M.u = MT.v
em que:

O Método de Newton-Raphson é um método numérico
utilizado para determinar zeros de uma função dada. A idéia
fundamental do método é, a partir de uma estimativa inicial
para o zero da função, obter aproximações cada vez mais
precisas através de um processo iterativo.
A descrição do método é dada a seguir.

y1
y2

Definição 3: seja rn a reta que tangencia o gráfico de f(x) no
ponto (xn,f(xn));

1
1

1o) M =

.
.
.

1

x1
x2
.
.
.

e v=

xn

Definição 1: seja f(x) a função cujo zero se quer determinar;
Definição 2: seja g(x) a função que calcula os coeficientes
angulares das retas que tangenciam o gráfico
de f(x);

.
.
.

Definição 4: seja g(xn) o coeficiente angular da reta rn;
Definição 5: seja f a precisão desejada no processo;

yn

Definição 6: seja x0 a estimativa inicial para o zero de f(x);

T

2o) M é a transposta da matriz M;

Passo 1: faça n = 0;
Passo 2: calcule f(xn);

éb ù
3 ) u = êa ú sendo a e b, respectivamente, os coeficientes
ë û
o

Passo 3: determine a equação da reta rn;
Passo 4: determine as coordenadas (an,bn) do ponto em que
a reta rn intersecta o eixo das abscissas;

angular e linear da reta de regressão.
Dados os pontos (–1,0), (0,2), (1,1) e (2,3), indique o coeficiente angular da reta de regressão.

Passo 6: se |xn – an| < f :
- o método chega ao seu final e an é a aproximação para o zero da função.
se |xn – an| > f :
- acrescente uma unidade ao valor de n;
- faça xn = an - 1;
- volte para o Passo 2.

4
(B)
5

3
(A)
4

(C)

Passo 5: calcule |xn – an|;

4
3

(D)

5
4

(E) 1

Considere o caso particular em que f(x) = x3 – x2 + x – 2,

19

g(x) = 3x2 – 2x + 1, f = 0,5 e x0 = 2. Utilizando-se o Método de

Considere os conjuntos A, B e C, seus respectivos complementares AC, BC e CC e as seguintes declarações:
I - A (B C) = (A B)
II - A (B C) = (A B)
III - (B C)C = BC CC

(A
(A

Newton-Raphson, a aproximação obtida para o zero de f(x) é

C)
C)

Para esses conjuntos e seus respectivos complementares,
está(ão) correta(s) a(s) declaração(ões)
(A) II, somente.
(B) III, somente.
(C) I e II, somente.
(D) I e III, somente.
(E) I, II e III.

6
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(A)

4
3

(B)

5
4

(C)

7
5

(D)

14
9

(E)

15
11

INFORMÁTICA II

RASCUNHO

As questões de nos 21 e 22 referem-se ao Microsoft Word
2003.

21
Qual ferramenta deve ser utilizada para criar etiquetas a partir de uma planilha Excel?
(A) Mala direta
(B) Controlar alterações
(C) Modelos e suplementos
(D) Ortografia e gramática
(E) Editor de scripts Microsoft

22
A opção do menu Formatar que deve ser selecionada para
alterar o espaçamento entre as linhas do documento é
(A) Capitular.
(B) Parágrafo.
(C) Bordas e sombreamentos. (D) Estilos e formatação.
(E) Marcadores e numeração.
As questões de nos 23 e 24 referem-se ao Microsoft Excel
2003.

23
Que teclas de atalho devem ser usadas para alternar entre
exibir os resultados e exibir as fórmulas que retornam os
resultados?
(A) Ctrl + ` (acento grave)
(B) Ctrl + ´ (acento agudo)
(C) Ctrl + ^ (acento circunflexo)
(D) Shift + F5
(E) Shift + F9

24
Qual ferramenta permite criar relatórios que podem ser classificados, filtrados e reorganizados para destacar diferentes
aspectos dos dados de uma planilha?
(A) Formatação condicional
(B) Programas suplementares
(C) Tabela dinâmica
(D) Revelar formatação
(E) Visualizar impressão

25
No MS PowerPoint 2003, uma apresentação pode ser salva
em vários formatos, entre os quais os apresentados a seguir.
I II III IV -

Dados XML
Formato JPEG
Texto formatado
Metarquivo avançado do Windows

)

São corretos APENAS os formatos
(A) I e II
(B) I e III
(C) I e IV
(D) II e IV
(E) III e IV

CONTINUA

7
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

30
Na execução da protensão em concreto protendido com aderência posterior, a armadura passiva (frouxa) destinada a resistir às tensões locais de tração no concreto, transmitidas
pela ancoragem, denomina-se
(A) bainha.
(B) cabo.
(C) suporte.
(D) luva.
(E) fretagem.

26
No dimensionamento geométrico de fundações superficiais,
a área de fundação solicitada por cargas centradas deve ser
tal que a pressão transmitida ao terreno, admitida uniformemente distribuída, seja
(A) maior que a pressão admissível.
(B) maior que a pressão de ruptura.
(C) menor que a pressão admissível ou igual a ela.
(D) menor que a pressão de recalque ou igual a ela.
(E) menor que a pressão de ruptura ou igual a ela.

31
A NBR 7187/2003 (Projeto de pontes de concreto armado e
de concreto protendido – Procedimento) considera entre as
ações permanentes que, na avaliação da carga devida ao
peso da pavimentação, o material a ser adotado, sem outras
considerações adicionais, apresente, para peso específico,
o valor mínimo, em kN/m3, de
(A) 10
(B) 12
(C) 18
(D) 24
(E) 30

27
A redução volumétrica em um aterro compactado de 8,8 m3
foi de 12%. Para a execução desse aterro, o volume (geométrico) escavado foi, em metros cúbicos, de
(A) 8,88
(B) 8,97
(C) 10,00
(D) 11,82
(E) 12,00

32
Segundo a NBR 14931/2004 (Execução de estruturas de
concreto – Procedimentos), as juntas de concretagem, sempre que possível, salvo se demonstrado que a junta não provocará a diminuição da resistência do concreto, devem estar
localizadas onde
(A) forem maiores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão.
(B) forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão.
(C) forem menores os esforços de compressão, preferencialmente em posição normal aos esforços de cisalhamento.
(D) não existirem esforços de compressão e onde forem
maiores os esforços de cisalhamento.
(E) não existirem esforços de torção e preferencialmente em
posição normal aos esforços de tração.

28
De acordo com a NBR 7214/1982 (Areia normal para ensaio
de cimento), o teor de material pulverulento de areia normal,
por ocasião da sua utilização, NÃO deve ser superior, em
peso, a
(A) 1%
(B) 2%
(C) 3%
(D) 4%
(E) 5%

29
Sobre escoamento de líquidos, segundo Rodrigo Porto (Hidráulica Básica), é correto afirmar que no escoamento
(A) laminar, as partículas movem-se em lâminas ou camadas em trajetórias bem definidas, geralmente em alta
velocidade, sendo comum em líquidos pouco viscosos.
(B) unidimensional, as propriedades como pressão, velocidade e massa específica são funções exclusivas de somente uma coordenada espacial e do tempo.
(C) forçado, o líquido deve ocupar mais que a metade da
área de seção geométrica da tubulação e não há contato com o meio externo.
(D) turbulento livre, o regime é torrencial quando a velocidade média em uma seção é menor que um certo valor
crítico.
(E) vorticoso, as partículas do líquido, numa certa região,
não apresentam rotação em relação a qualquer eixo.

33
Segundo a Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997 e suas atualizações, dependem da outorga pelo Poder Público os direitos
dos seguintes usos de recursos hídricos:
I - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final;
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para insumo
de processo produtivo;
III - satisfação das necessidades de pequenos núcleos
populacionais, distribuídos no meio rural.
É(São) correto(s) APENAS o(s) seguinte(s) item(ns):
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e II
(E) II e III
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34

37

Considerando azimute como sendo o ângulo medido à direita do norte, é correto afirmar que o rumo 30°SE equivale ao
azimute de
(A) 30°
(B) 60°
(C) 120°
(D) 150°
(E) 210°

Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento,
e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura,
deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm.
Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A
recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma
extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa
solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento
percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
(A) 15,00%
(B) 22,54%
(C) 33,33%
(D) 46,67%
(E) 52,52%

35
Observe a viga abaixo esquematizada.

6m

38

Um tubo de 6 m de comprimento, com peso próprio de
40 kgf/m, encontra-se totalmente preenchido por 180 litros
de um líquido que pesa 2 kgf/litro. Considerando-se o esquema estrutural da viga biapoiada apresentada como representativo desta situação, é correto concluir que o momento fletor
no meio do vão, para as condições apresentadas, em kN.m,
vale
(A)
4,5
(B) 12,5
(C) 36,0
(D) 1000,0
(E) 4500,0

Entre os itens abaixo, assinale aquele que, segundo Hélio
Azeredo (O Edifício e seu Acabamento), se destina a manter
a folha de uma janela de abrir do tipo veneziana, por exemplo, travada na posição aberta.
(A) Carranca
(B) Cremona
(C) Ferrolho
(D) Rodízio
(E) Tarjeta

36

39

Considere o croqui e os dados abaixo.
q2

A NBR 12655/2006 (Concreto de Cimento Portland) define
como concreto pesado o concreto endurecido que, quando
seco em estufa, apresenta massa específica, em kg/m3,
maior que
(A) 800
(B) 2400
(C) 2500
(D) 2800
(E) 3200

q1

l1

l2

40

Dados:
q2 = 2 q1
A2 = A1/3

As alternativas tecnológicas ou fontes alternativas de energia são aquelas que não dependem de um combustível, e
sim, de energias disponíveis na natureza. Entre os itens abaixo, assinale aquele que, segundo o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), na energia solar
fotovoltaica, é utilizado nas células, como semicondutor.
(A) Água
(B) Ar
(C) Carvão
(D) Manganês
(E) Silício

Sendo “P” um ponto situado no meio de A2, o módulo do
esforço cortante em “P” vale
(A) 1/6 q1 . A1
(B) 1/3 q1 . A1
(C) 2 q1 + 3 A1
(D) 3 q1 + 1/2 A1
(E) 3 q1 + 2 A1
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