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1) Com relação à execução de soldas de filete empregadas nas

ligações de peças metálicas, assinale a opção correta.

(A) As soldas de filete são assimiladas, para efeito de cál-

culo, a um arco formado pela superfície arredondada da

solda.
(B) Denomina-se garganta o comprimento do filete de solda.

(C) Perna é o menor lado do filete de solda.

(D) Raiz é o nome dado à largurado filete de solda.

(E) As soldas de filete realizadas pelo processo de arco

submerso são menos confiáveis que os demais processos.

2) Analise a figura a seguir.

R b

Qual a profundidade do dente (t) necessária para transmitir

a componente horizontal do esforço (N) na ligação de madeira

detalhada na figura acima?

Dados : foga = 3,12 MPa; N = 12,0 kN; b = 7,5 cm; cos 60° = e

sen 60° = -

2

(A) 25, 64 mm

(B) 44, 00 mm

(C) 44, 41 mm
(D) 48, 84 mm

(E) 51, 28 mm
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3) Assinale a opção que apresenta dois métodos de dimensiona-

mento de condutores em instalações elétricas.

(A) Queda de tensão de demanda e capacidade de potência.

(B) Queda de tensão admissível e capacidade de corrente .

(C) Queda de capacidade de corrente e tensão máxima admissí-

vel.

(D) Tensão admissível de corrente e queda de corrente máxi-

ma.

(E) Tensão de demanda admissível e capacidade de corrente

maxima.

4) Segundo a resolução do CONFEA N° 1.025, de 30 .de outubro de

2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART) e o Acervo Técnico Profissional, é correto

afirmar que:

(A) a ART relativa à execução de obra ou prestação de servi-

go deve ser registrada logo após concluída a respectiva

atividade técnica.

(B) a substituição, a qualquer tempo, de um ou mais respon-

sáveis técnicos pela execução da obra ou prestação do

serviço obriga ao registro de nova ART, cancelando,

assim, a ART anteriormente registrada.

(C) a ART múltipla serve para registrar a coautoria ou a

corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o

trabalho em equipe para execução de obra ou prestação de

serviço.

(D) a Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o instrumento que

certifica, para os efeitos legais, a anotação da respon-

sabilidade técnica pelas atividades consignadas no acer-

vo técnico do profissional, e tem validade em todo o
território nacional.

(E) a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica

é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos
seus sócios.

5) Assinale a opção que NÃO apresenta um item que faça parte da

etapa "Trabalhos em Terra" de uma obra.

(A) Instalação do canteiro de obras .
(B) Locação da obra.

(C) Escavação.
(D) Aterro.

(E) Drenagem.
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6) Quanto aos equipamentos de proteção utilizados em canteiros

de obras, é correto afirmar que:

(A) o empregado deve trabalhar calçado, sendo permitido o
uso de botas, sandálias e chinelos.

(B) não é necessária a utilização de sistema guarda-corpo/

rodapé para promover a proteção contra riscos de queda

de pessoas, materiais ou ferramentas em obras de cons-

trução de edificações com altura entre 5 e 15 metros.

(C) para aberturas no piso, utilizadas para transporte de

materiais e equipamentos, é necessário utilizar proteção

composta por cercados, barreiras com cancelas e simila-

res.

(D) constituem itens de segurança de proteção individual:

óculos de segurança, cinto de segurança, barreira com

rede, capacetes e protetores faciais.

(E) fazem parte do equipamento de proteção coletiva a ser

utilizado em uma obra: guarda-corpo, dispositivos de
proteção para limitação de quedas e protetores auricula-

res.

7) Em relação ao concreto pré-misturado, é INCORRETO afirmar

que:

(A) para sua compra, é necessário especificar resistência à

compressão, tipo e diâmetro máximo dos agregados a serem

empregados e consistência.

(B) pode-se considerar concreto - pré-misturado aquele que é
misturado no canteiro de obras com o uso exclusivo de

betoneiras com caçamba carregadora.

(C) um tipo básico de concreto pré-misturado é aquele em que

a mistura é feita inteiramente na usina.

(D) um tipo básico de concreto pré-misturado é aquele em que

o concreto é totalmente misturado em caminhões betoneira.

(E) o tempo decorrido desde o carregamento do caminhão até o

lançamento do concreto não pode ultrapassar 2 horas e 30

minutos.
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8) Analise o elemento estrutural a seguir.

A B C D E

articulação articulação

Qual a classificação da estrutura acima quanto aos critérios

de estabilidade e de determinação?

(A) Instável e indeterminada.

(B) Estável e indeterminada do primeiro grau.

(C) Estável e indeterminada.

(D) Instável e indeterminada do segundo grau.

(E) Estável e determinada.

9) De acordo com a NBR 5626 (Instalação predial de água fria),

as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a veloci-

dade da água, em qualquer trecho, não atinja valores superi-

ores a:

(A) 1, 00 m/ s
(B) 2,00 m/ s
(C) 3,00 m/ s
(D) 4,00 m/ s
(E) 5,00 m/ s

10) Quanto às redes de distribuição interna para gases combustí-

veis em instalações residenciais e comerciais, é INCORRETO

afirmar que:

(A) a pressão da rede de distribuição interna dentro das
unidades deve ser limitada a 7,5 kPa.

(B) cada trecho da tubulação deve ser dimensionado compu-

tando-se a soma das vazões dos aparelhos a gás por ele

servido.

(C) a tubulação da rede de distribuição não pode passar em

espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás

eventualmente vazado.

(D) a tubulação de gás embutida deve ser envolta por reves-

timento maciço e sem vazios.

(E) a rede de distribuição interna aparente deve ser iden-

tificada através de pintura da tubulação na cor ver-

melha - 5R8/ 12 do código Munsell.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : ENGENHARIA CIVIL

4/21



11) A respeito dos sistemas de contraventamento, utilizados em

estruturas metálicas, assinale a opção correta.

(A) Todas as estruturas formadas por treliças e pórticos

dispostos em planos horizontais paralelos devem ser con-

traventados.
(B) Os contraventamentos têm por objetivo garantir a estabi-

lidade lateral e reduzir o comprimento de flambagem das

hastes tracionadas.

(C) Nos sistemas estruturais para edificações onde as liga-

ções viga-pilar são flexíveis, o contraventamento é

essencial para restringir o deslocamento lateral dos

pilares.

(D) Existem dois tipos de contraventamentos para pila-

res: contenção nodal e contenção absoluta.

(E) No cálculo de contraventamento em estruturas, é necessá-

rio considerar os efeitos de relaxação e fluência nas

peças comprimidas.
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12) Em uma concretagem com emprego de concreto usinado, o enge-

nheiro da obra recebeu as seguintes informações, referentes

à chegada de um dado caminhão-betoneira:
- Horário de chegada à obra: 13h30; e
- Resultado do "Slump-test": 6 cm.

Ainda, da Nota Fiscal, extraiu as seguintes informações:
- Horário de saída da usina: 12h00;
- Consistência: 9 ± 2 cm; e
- Quantidade máxima de água permitida adicionar: 150 li-

tros.

O referido engenheiro determinou, então, que o motorista do
caminhão-betoneira adicionasse 100 litros de água e, após a
realização de novo "slump-test" com resultado de 8 cm, ini-

ciou a concretagem.

Agindo assim, o engenheiro:

(A) errou, pois deveria ter rejeitado o caminhão-betoneira

tão logo soube que o resultado do "slump-test" foi abai-

xo da especificação.
(B) acertou, pois com a adição de água ao concreto, este

ficou com a consistência dentro da faixa especificada.

(C) errou, pois não se pode adicionar água ao concreto sem
antes consultar o calculista da obra.

(D) errou, pois o caminhão-betoneira chegou à obra depois de
decorrido o prazo permitido para o lançamento do concre-

to.
(E) acertou, pois o "slump-test" não é requisito para a

aceitação e liberação da concretagem.

13) Nas instalações hidráulicas, que medida pode ser tomada a

fim de se evitar a ocorrência de golpe de aríete?

(A) Instalar tubulação de ventilação nos ramais principais.

(B) Regular as válvulas de descarga para fechamento rápido.

(C) Limitar a pressão da água aos valores recomendados pelas

normas.

(D) Instalar válvulas de alívio que permitam a descarga da

água quando a pressão da tubulação ultrapassar 20% dos

valores recomendados.

(E) Diminuir a altura de sucção da instalação de recalque de

água.

Prova : Amarela Concurso : PS-QC/ 2011

Profissão : ENGENHARIA CIVIL

6/21



14) Analise a figua a seguir.

B †

L

Em relação à viga em balanço da figura acima, qual a defle-

xão no ponto B (A3) , considerando os valores do módulo de

elasticidade (E) e momento de inércia (I) constantes em toda

a extensão da viga?

(A) As - -PL3/ 3EI

(B) As - -11PL3/ 768EI

(C) As = ¯ 5PL3/ 384EI

(D) As - -PL3/48EI

(E) As - -E3/ 72EI

15) Quanto às investigações geotécnicas, assinale a opção corre-

ta.

(A) A posição do nível d'água não pode ser obtida quando é

empregado o ensaio de sondagem simples à percussão.

(B) Para a execução do ensaio SPT, deve ser utilizado um
martelo de peso entre 20 kg e 40 kg.

(C) As amostras de solo, coletadas a cada 2, 5 m, podem ser

descartadas se identificadas como solos finos ou de con-

sistência mole.
(D) Amostragens indeformadas são aquelas onde, na obtenção

da amostra, não há preocupação de manter inalteradas a
estrutura e as condições de umidade do solo.

(E) Amostragens indeformadas podem ser obtidas com o uso de

amostradores de latão ou alumínio, de parede fina, deno-

minados "Shelby".
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16) Assinale a opção que apresenta uma precaução que deve ser

tomada na execução de fôrmas de uma estrutura de concreto

armado, de modo a proporcionar uma melhor resistência da es-

trutura.

(A) Não se deve adotar contraflechas.
(B) Antes do lançamento do concreto, as fôrmas devem ser mo-

lhadas até a sua saturação.

(C) O desmoldante deve ser sempre aplicado na proporção de
uma parte de desmoldante para cinco (ou menos) partes de

água. Quanto maior a quantidade de desmoldante utiliza-

da, melhor para a concretagem.

(D) Não se deve reutilizar as fôrmas, em nenhum tipo de con-

cretagem.

(E) O armazenamento das chapas de madeira deve ser feito em

local descoberto, aberto e em contato direto com o piso.

17) Segundo a NBR 13755: 1997 (Revestimento de paredes externas e
fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa

colante - Procedimento), ao executar o assentamento das pla-

cas cerâmicas, devem-se manter espaçamentos ou juntas entre

elas, para preencher as seguintes funções, EXCETO:

(A) compensar a variação de bitola das placas cerâmicas, fa-

cilitando o alinhamento.

(B) atender a estética, harmonizando o tamanho das placas e

as dimensões do pano a revestir com a largura das juntas

entre as placas cerâmicas.

(C) oferecer relativo poder de acomodação às movimentações

da base e da placa cerâmica.
(D) facilitar a troca de placas cerâmicas.

(E) favorecer o nivelamento e o prumo do revestimento.

18) Com relação às propriedades do aço utilizado em estruturas

na construção civil, assinale a opção correta.

(A) Ductibilidade é a capacidade que tem o material de se

deformar sob a ação das cargas, redistribuindo as ten-

sões através de deformações plásticas.

(B) Resiliência e tenacidade são duas propriedades que se

relacionam com a capacidade do metal de absorver energia

mecânica em regime plástico.

(C) Denomina-se dureza a resistência mecânica e química.

(D) As temperaturas elevadas modificam as propriedades físi-

cas dos aços e tendem a tornar o diagrama tensão x

deformação plano.

(E) Fragilidade é a propriedade oposta à tenacidade .
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19) Quanto à classificação dos resíduos da construção civil, é
correto afirmar que

(A) são considerados resíduos de classe A os reutilizáveis

ou recicláveis como agregados.

(B) são considerados resíduos de classe B aqueles para os
quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações

economicamente viáveis que permitam que tais resíduos
sejam reciclados e recuperados.

(C) são considerados resíduos de classe C os perigosos ori-

undos do processo de construção, tais como: tintas, sol-

ventes, óleos e outros.
(D) são considerados resíduos de classe C os contaminados

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas

radiológicas, instalações industriais e outros.

(E) a demolição de gesso é exemplo de resíduo de classe D.

20) Assinale a opção que NÃO apresenta um item que, obrigatoria-

mente, deva constar na planta do levantamento topográfico do

terreno.

(A) Indicação da linha norte-sul.

(B) Localização dos furos de sondagem executados para reco-

nhecimento dos solos, para fins de projeto de fundações.

(C) Apresentação das curvas de nível, de metro em metro, de-

vidamente cotadas, ou de planos cotados.
(D) Demarcação de córregos ou quaisquer outros cursos de

água existentes no imóvel ou em sua divisa.

(E) Localização de árvores existentes, de caule (tronco) com
diâmetro superior a 5 cm (medido a 1,3 m acima do terre-

no circundante).

21) Para os ramais de descarga de esgoto, a declividade mínima a
ser atendida para tubulações de diâmetro nominal maior ou

igual a 100 mm é de:

(A) 0, 50%

(B) 1, 00%

(C) 1,50%

(D) 2,00%

(E) 2, 50%
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22) Com relação aos sistemas de aterramento em instalações elé-

tricas, assinale a opção correta.

(A) Em todos os prédios, no ponto de alimentação de energia,

deverá ser executado um eletrodo de terra, para ligação

do condutor fase.

(B) O eletrodo de terra deverá apresentar a maior resistên-

cia de contato possível.

(C) O condutor de terra é normalmente de cobre e deve ter a
dimensão mínima, de acordo com o ramal de entrada do

prédio.

(D) Os eletrodutos metálicos rígidos ou flexíveis, bem como

as capas de chumbo e armações dos cabos elétricos, não

podem ser usados como condutores de proteção.

(E) Os circuitos existentes em pontos situados em locais

contendo banheira e chuveiro não necessitam de proteção

complementar por dispositivos DR, desde que devidamente

aterrados.

23) Observe a coluna metálica a seguir.

- 8 s 400

Y

Qual o valor do raio de giração is da coluna acima?

(A) 17, 12 cm

(B) 17, 27 cm

(C) 17,40 cm

(D) 20,47 cm

(E) 20,80 cm
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24) De acordo com a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa

Tensão), as dimensões mínimas dos cabos isolados de cobre,

para os circuitos de iluminação e de força em instalações

fixas em geral, devem ser, respectivamente, iguais a:

(A) 1, 5 mm2 e 2, 5 mm2

(B) 1, 5 mm2 e 4, O mm2

(C) 1, O mm2 e 2, 5 mm2

(D) 1, O mm2 e 4, O mm2

(E) 0, 5 mm2 e 2, 5 mm2

25) Em relação aos diversos tipos de conectores para ligações em

estruturas de madeira, assinale a opção correta.

(A) Pregos são peças metálicas, cravadas na madeira com im-

pacto, e são utilizadas somente em ligações de montagem.

(B) Pinos são eixos cilíndricos de aço ou madeira dura, ins-

talados com folga, de modo a entrarem em carga sem haver
deformação relativa entre as peças ligadas.

(C) As arruelas, nas ligações com parafusos, têm a função de

reduzir a pressão de apoio na superfície da madeira.

(D) Os tarugos e chavetas são peças metálicas ou de madeira

dura, colocadas no interior de entalhes, com a finali-

dade de reduzir esforços.

(E) Os parafusos são instalados em furos ajustados, sendo

obrigatório o uso de porca e contraporca para aperto nas

ligações.
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26) Analise a treliça a seguir.

F= 22kN

3 6
5

B

4 13 
12

3 
5 2 5

A D

11 -----+}+-- 5

Considerando as dimensões em metros e as forças em kN, e sa-

bendo que as inclinações das barras são mostradas na figura
acima, qual será a força atuante (FA3) na barra AB da atre-

liça?

(A) 0 kN

(B) 10 kN

(C) 26 kN

(D) 32 kN

(E) 40 kN

27) Com relação à concretagem de estruturas, assina1e a opção

correta:

(A) Ao se concretar vigas e lajes maciças, deverá. ser preen-

chido o concreto das vigas somente até o fundo da laje e

posteriormente a laje total.
(B) O lançamento do concreto não poderá, em nenhuma hipóte-

se, ser de altura de queda superior a 5,0 metros.
(C) Para o início dos serviços de concretagem é necessário

limpar, posicionar e conferir a armadura e remover os
espaçadores .

(D) O slump-test necessita obrigatoriamente ser conferido no

início da descarga do concreto na obra, para sua libera-

ção.

(E) Não é permitido fazer aberturas em fôrmas de pilares pa-

ra sua concretagem, quando a altura do pilar for supe-

rior a 3,5 metros.
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28) Segundo recomendações da NBR 8036 (Programação de sondagens
de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifí-

cios - Procedimento), qual a quantidade mínima de sondagens

de simples reconhecimento de subsolos, destinadas à elabora-

ção de projetos geotécnicos para construção de edifícios,

que devem ser executadas para uma área de projeção horizon-

tal em planta de uma edificação de 370 m27

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

29) De acordo com a NBR 6118: 2007 (Projeto de estruturas de con-

creto - Procedimento), quando não forem feitos ensaios e não
existirem dados mais precisos sobre o concreto usado na

idade de 28 dias, pode-se estimar o valor do módulo de elas-

ticidade usando a seguinte expressão:

Eci = 5600 x fcki/
2 

, onde Eci e fck são dados em megapascal.

Assim sendo, para um concreto de resistência característica
à compressão de 250 kgf/cm2, qual será o valor estimado de

Eci?

(A) 3960 MPa

(B) 8854 MPa

(C) 28000 MPa

(D) 70000 MPa

(E) 88544 MPa

30) Com relação aos elementos que compõem uma cobertura, é cor-

reto afirmar que terças são peças

(A) de madeira dispostas conforme a inclinação da cobertura
de telhas cerâmicas e apoiadas sobre as ripas.

(B) de madeira colocadas horizontalmente e apoiadas sobre

tesouras, pontaletes ou paredes.

(C) de madeira colocadas horizontalmente e pregadas sobre

caibros, atuando como apoio das telhas cerâmicas.

(D) complementares de arremate entre o telhado e uma parede .
(E) de madeira dispostas verticalmente, apoiadas diretamente

na laje de cobertura.
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31) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da

sentença abaixo.

Para se obter um elemento estrutural em concreto armado com

baixa absorção de água e grande resistência à corrosão, sem

o uso de aditivos, é necessário utilizar os seguintes parâ-

metros: consumo de cimento por m3 de concreto,

fator água/cimento e cobrimento da

armadura.

(A) maior / menor / maior
(B) menor / menor / menor

(C) maior / maior / maior

(D) maior / maior / menor

(E) menor / maior / menor

32) Analise a figura a seguir.

P = 25KN

B D

Av - Cy

I 10 5 5

Calcule a reação horizontal (A.) no apoio A da estrutura on-

de é aplicada uma carga P, consideraando as forças em kN e
as dimensões em metros, e assinale a opção correta.

(A) As = 0 kN

(B) Ax = 1/ 3 kN

(C) Ax = 10/ 3 kN

(D) Ax = 20/3 kN

(E) Ax = 15 kN
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33) Observe a figura a seguir.

Sabendo-se que o diâmetro dos parafusos é 20 mm e a folga

nos furos igual a 3, 5 mm, qual será o valor da área de menor

seção líquida para a chapa de 20 mm da ligação da figura

acima?

(A) 56, 00 cm2

(B) 55, 00 cm2

(C) 48,45 cm2

(D) 48,00 cm2

(E) 46, 60 cm2

34) Qual será o valor da potência de um motor para acionar uma

bomba de recalque de água, para atender uma vazão de 12 m2 /h,

sendo a altura manométrica total de 50,00 m e rendimento de

50% ?

(A) 1, 11 CV

(B) 1, 60 CV

(C) 3, 31 CV

(D) 4, 44 CV

(E) 16, 00 CV

35) Quanto à classificação dos solos, assinale a opção correta.

(A) A diferença entre o limite de consistência e o limite de

plasticidade é denominada Índice de Plasticidade.

(B) Solos argilosos têm índice de plasticidade maior do que

solos arenosos.

(C) Se uma areia pura, no estado seco, for colocada cuidado-

samente em um recipiente, ela ficará com o menor índice

de vazios.

(D) Solos granulares são aqueles que apresentam quantidade

de finos superior a 50% .

(E) Solos residuais são aqueles resultantes do carreamento

pela água e sua constituição depende da velocidade das

águas no momento de deposição .
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36) Um tipo de fundação que pode ser utilizada em edificações e

demais obras civis é a estaca de madeira. Com relação à sua

maior durabilidade e aumento de vida útil, é desejável que:

(A) a ponta e o topo das estacas não sejam protegidos duran-

te a cravação, sendo todos os esforços aplicados direta-

mente na estaca.

DB) nenhuma parte da estaca seja removida, mesmo que ocorram

danos durante a cravação.

(C) as estacas permaneçam sempre parcialmente submersas.

(D) as estacas permaneçam sempre totalmente submersas.

(E) as estacas possuam diâmetro superior a 35cm.

37) Quanto à execução de fundações profundas com o emprego de

estacas tipo hélice contínua, é correto afirmar que:

GA) a sequência de execução do serviço consiste em: perfura-

ção, colocação da armação e concretagem.

(B) a haste de perfuração é composta por uma hélice espiral

desenvolvida em torno de um eixo maciço, equipada com

dentes na extremidade inferior.

(C) a concretagem simultânea à extração da hélice do terreno

é possível somente nos casos em que não houver a presen-

ça do lençol freático.

(D) o processo executivo não produz os distúrbios e vibra-

ções típicos dos equipamentos à percussão e não causa

descompressão do terreno.

OB) atualmente, os equipamentos disponíveis no mercado per-

mitem executar estacas hélice contínua com diâmetros de

300 mm, 400 mm e 500 mm.

38) Com relação ao material de construção "madeira", assinale a

opção correta.

(A) Madeiras duras são provenientes, em geral, de árvores

coníferas da classe gimnosperma.

(B) Abaulamento é um encurvamento que uma peça de madeira

apresenta na direção do seu comprimento.

(C) As madeiras de construção devem ser retiradas preferen-

cialmente do alburno, por ser este menos higroscópico

que o cerne.

(D) As estruturas de madeira, quando projetadas e construídas

adequadamente, apresentam ótimo desempenho sob a ação do

fogo.

(E) Devido à orientação das células, a madeira é um material

anisotrópico, ou seja, apresenta três direções princi-

pais: longitudinal, transversal e angular.
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39) O concreto de cimento Portland é um material obtido através

da mistura de um aglomerante, um ou mais agregados e água. O

concreto deverá apresentar, quando recém-misturado e quando

endurecido, respectivamente, as seguintes propriedades:

(A) trabalhabilidade e exsudação .

(B) resistência aos esforços mecânicos e permeabilidade.

(C) exsudação e tempo de início e de fim de pega.

DJ) permeabilidade e durabilidade diante da ação do meio am-

biente.

2) trabalhabilidade e resistência aos esforços mecânicos.

40) De acordo com a norma NBR 6118: 2007 (Projeto de estruturas

de concreto - Procedimento), nas lajes maciças deve ser res-

peitado o seguinte limite mínimo para a espessura:

(A) 10 cm para lajes de cobertura não em balanço.

(B) 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço.

(C) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total

maior que 30 kN.

(D) 12 cm para lajes-cogumelo.

(E) 7 cm para lajes que suportem veículos de peso total me-

nor ou igual a 30 kN.

41) Segundo a NBR 5626: 1998 (Instalação predial de água fria),

quanto à perda de carga, é correto afirmar que:

(A) a perda de carga ao longo de um tubo depende do seu com-

primento e diâmetro interno, da rugosidade da sua super-

fície interna e da espessura da sua parede.

(B) a perda de carga nas conexões que ligam os tubos, for-

mando as tubulações, deve ser expressa em termos de com-

primentos equivalentes desses tubos.

(C) os registros de fechamento, geralmente utilizados na

condição de passagem plena, apresentam elevada perda de

carga que pode ser considerada equivalente a dez metros

de tubulação.

(D) a perda de carga independe da rugosidade da superfície

interna do tubo.
(E) não há perda de carga em tubulações compostas de tubos e

conexões de PVC soldável devido à inexistência de uniões

roscáveis.
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42) Analise a figura a seguir.

60W

No esquema multifiliar acima estão representados:

(A) dois interruptores simples e duas lâmpadas .
(B) um interruptor simples, dois interruptores paralelos e

uma lâmpada.

(C) dois interruptores paralelos, um interruptor intermediá-

rio e uma lâmpada.

(D) três interruptores paralelos e duas lâmpadas .

(E) um interruptores unipolar, um interruptor bipolar e uma

lâmpada.

43) De acordo com a ABNT NBR 8545: 1984 (Execução de alvenaria

sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Proce-

dimento), é correto afirmar que:

(A) escantilhão é uma régua de madeira com o comprimento do

pé direito do andar, graduada com distâncias iguais à
altura nominal do componente cerâmico.

(B) contravergas é o componente estrutural localizado acima

dos vãos de alvenaria.

(C) junta a prumo é o sistema de assentamento dos . componen-

tes de alvenaria no qual as juntas verticais são descon-

tinuadas.

(D) o prumo de pedreiro serve para verificar a

horizontalidade das fiadas.

(E) as vergas devem exceder a largura do vão em pelo menos

5 cm de cada lado e devem ter altura mínima de 15 cm.
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44) De acordo com a NBR 6120 (Cargas para o cálculo de estrutu-

ras de edificações), o valor aproximado do peso específico

aparente do concreto armado é de

(A) 25 x 10 N/m3

(B) 25 x 10 2 N/m3

(C) 25 x 103 N/ m3

(D) 250 x 10 3 N/m3

(E) 2500 x 103 N/m3

45) Segundo a NBR 9574: 2008 (Execução de impermeabilização), na

impermeabilização com uso de manta asfáltica é correto

afirmar que:

(A) é dispensável a aplicação de produto de imprimação.

(B) quando aplicada com chama de maçarico, o calor deverá

ser suficiente para derreter toda a manta.

(C) as sobreposições deverão ser de no mínimo 10 cm.

(D) deve-se pressionar a manta das bordas em direção ao cen-

tro.

(E) não pode ser aplicada em áreas verticais .

46) Quanto às estruturas de contenção, assinale a opção correta.

(A) Muros de gravidade são estruturas corridas, massudas,

que se opõem aos empuxos horizontais pelo peso próprio e

podem ser construídos de concreto simples, celular ou

ciclópico.

(B) A influência da água é marcante na estabilidade de uma

estrutura de arrimo, isto porque o acúmulo de água, por

deficiência de drenagem, pode chegar a duplicar o empuxo

atuante.
(C) Os contrafortes são estruturas destinadas a suportar os

esforços de flexão resultantes do empuxo sobre o muro, e

devem, obrigatoriamente, ser construídos embutidos no

terrapleno arrimado.

(D) Muros de gabiões são formados por gaiolas de tela de

arame galvanizado, preenchidas com mistura compactada de

areia e brita.

(E) "Crib-wall" são estruturas que não podem ser considera-

das como arrimo.
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47) Quanto às fundações profundas com o emprego de estacas pré-

moldadas de concreto, assinale a opção correta.

(A) As estacas pré-moldadas podem ser cravadas por prensa-

gem, por vibração ou por percussão.

(B) repique corresponde ao deslocamento resultante da apli-

cação de dois golpes simultâneos do pilão.

(C) Relaxação é o aumento da capacidade de carga com o tempo

após a cravação.

(D) A prova de carga estática é o controle menos confiável,

motivo pelo qual quando empregado deve-se aumentar o

coeficiente de segurança global do estaqueamento de 2,0

para 3,0.

(E) Uma das desvantagens das estacas pré-moldadas de concre-

to é a limitação do comprimento da fundação, já que não

é possível a execução de emenda.

48) Com relação às instalações de para-raios, é correto afirmar

que:

(A) é dispensável em todas as edificações com altura infe-

rior a 15 metros.

(B) o emprego de hastes em ferro galvanizado deve ser evita-

do, pois se trata de um metal mau condutor de eletrici-

dade, além de ser também magnético.

(C) ponta ou captador, haste metálica, isolador e braçadeira

são partes constituintes de uma instalação de para-raios

tipo radioativo.

(D) caso o edifício seja metálico, pode ser dispensada a

instalação da haste, da ponta e do cabo de descida.

(E) o cabo de descida deverá ser em cobre, com seção mínima

de 50 mm2 no exterior e de 30 mm2 no solo.

49) Em um traço de concreto 1: 2: 3, o consumo de cimento por m3

de concreto é de 400 kg de cimento. Quantos sacos de cimento

de 50 kg serão necessários para concretar uma laje de

10 m x 15 m x 0,15 m?

(A) 140

(B) 150

(C) 160

(D) 170

(E) 180
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50) De acordo com a NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto
- Procedimento), qual o cobrimento mínimo, em milímetros, de

uma armadura para uma viga, sem considerar a tolerância de

execução ac, cuja classe de agressividade ambiental é III?

(A) 20

(B) 25

(C) 30

(D) 35

(E) 40
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