COMANDO DA AERONÁUTICA
ESPECIALIDADE:
CIV - ENGENHARIA CIVIL
VERSÃO A
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS
TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008
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Instruções Gerais
1 Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
2 Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.
3 A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.
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Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
6 Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.
GABARITO
(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

SETEMBRO/2007

Nº DA CÉDULA DE
IDENTIDADE (RG)

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
Leia o tema.
Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
Dê um TÍTULO adequado ao texto.
Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por
omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da
Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato
limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras
ou marcas que a identifique.
A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a
redação.
O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência
textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em
Edital.

TEMA DA REDAÇÃO
Linguagem da comunicação on-line, o internetês rompeu os limites a que estava restrito,
invadindo a TV e até a escola. O uso do internetês, no entanto, pode ser muito mais que cacoete
de linguagem e expressar a falta de diálogo contemporânea entre o adulto e o adolescente. O
internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente. Ou evoluir para um jargão
complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos
iniciados e a exclusão dos leigos.
Adaptado de: Silvia Marconato.

Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11061. Acesso em: 24 ago. 2007.

Internetês: código da pós-modernidade.
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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema Internetês: Código da Pós-Modernidade . O constante
na página anterior e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise
dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita
com caneta preta ou azul, em letra legível.
TÍTULO
________________________________________________________________________________________________
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

merece ser pautado em um espaço onde ela é soberana:
a escola. Não no sentido da censura ou da correção,
mas na perspectiva de se pensar a escrita digital como
lugar de dizer de um contingente significativo de
adolescentes. E também adultos. Pensar ainda sobre
suas peculiaridades, sobre suas marcas e sobre os
sentidos que essas marcas registram em rastros que
muitas vezes se compõem por ausências.

A reinvenção da escrita
Não raro, fico a imaginar o provável espanto de
Gutenberg, autor do gesto inaugural da imprensa
tipográfica, se testemunhasse a escrita digital. Espanto
pela velocidade e disseminação de uma prática que em
sua época __________ submetida ao exílio nas celas
dos monges copistas. Velocidade que é simultaneamente
causa e efeito da modalidade digital, protagonizada por
sujeitos ávidos e urgentes por dizer. Nessa corrida o
dizer abrevia-se, não havendo muito espaço para
consoantes, sílabas completas, morfemas. A própria
noção de palavra parece volatizar-se (ou __________):
tdo blza com vc?

Adaptado de: RASIA, Gesualda dos Santos.
Zero Hora, Porto Alegre, 12 ago. 2007.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas de linha contínua do
texto.
a)
b)
c)
d)

Preocupação legítima de pais e professores, esses
novos modos de escrever, notadamente no âmbito da
comunicação instantânea, põem em causa o
compromisso com o idioma pátrio. Em que __________
as críticas ........ supostas ameaças representadas pelo
chamado internetês, vale dizer que se trata de um registro
que constitui sua identidade na relação com o suporte
que o veicula e com os sujeitos que nele se marcam. E,
ainda, que se multiplica em progressão aritmética, o que,
diga-se de passagem, é altamente positivo, dado que
talvez nunca se tenha escrito tanto quanto agora.

2.

3.

ressegnificar-se
ressignificar-se
rescignificar-se
rescignificar-se

pesem
pesem
pese
pese

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas pontilhadas do texto.
a)
b)
c)
d)

Essa modalidade de escrita pode ser pontuada como
retorno, em parte, a uma de suas formas mais primitivas,
a icônica, própria de civilizações mais antigas. Permeada
por símbolos, sintetiza, num misto de uso de imagem e
de representação quase fonética, significados
complexos. Um retrocesso? Talvez não, se considerado
que, por servir a processos de comunicação instantâneos
virtuais, acabou disponibilizando recursos para simbolizar
subjetividades. Daí a presença dos emoticons, os quais,
em muitas situações, sintetizam, em formas grafoimagéticas, a densidade ou impossibilidade do dizer.

jasia
jazia
jasia
jazia

às
às
às
as

a nas
há as
há às
às em

Após uma leitura global do texto, pode-se inferir que
o internetês é uma linguagem que se caracteriza
por
a) usar apenas vogais e ser rápida.
b) ser funcional e usar abreviações comuns à língua
portuguesa.
c) ser instantânea e usar a língua padrão.
d) abreviar sílabas e simplificar a grafia.

4.

Analise as afirmativas sobre o internetês.
1 - Trata-se de uma ameaça que se multiplica em
progressão aritmética.
2 - A velocidade é ao mesmo tempo causa e efeito
desta nova modalidade digital.
3 - Possibilita comunicação que também revela o
estado de ânimo dos interlocutores.
4 - É um retrocesso, pois se apropria de símbolos
icônicos antigos.

O ponto nodal é mensurar em que medida outra
característica desse tipo de escrita, as formas
abreviadas, têm legitimidade ou não no idioma de
Camões. Os lugares de legitimação são constituídos
historicamente, resultado, muitas vezes, de embates e
jogos de força. O uso efetivo da língua por seus
usuários é fator decisivo nessa questão mas não só
........ que se considerar também as posições
ocupadas por esses mesmos usuários. A expressão
Vossa Mercê, empregada no século 18, no tratamento a
reis, encontra-se abreviada hoje como você e destina-se
a tratamentos informais. Esse exemplo aponta para a
possibilidade em um futuro ainda não localizado, a forma
vc não soar tão estranha quanto soa para alguns hoje. E
não é impossível pensar até em sua gramaticalização, o
que implicará, necessariamente, ........ relações de força.

Segundo o texto, está correto o que se afirma
a)
b)
c)
d)

apenas em 1 e 3.
apenas em 2 e 3.
apenas em 2, 3 e 4.
em 1, 2, 3 e 4.

Pelas evidências de que estamos testemunhando um
modo diferente de a humanidade relacionar-se com essa
coisa já tão sua, a escrita, entendo que esse assunto
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5.

Sobre as idéias veiculadas no texto, pode-se afirmar
que

9.

a)
b)
c)
d)

a) a mudança de suporte (computador) é um dos
fatores responsáveis pelo surgimento desta nova
modalidade de escrever.
b) a preocupação de pais e professores com o
internetês inviabiliza questionamentos.
c) a autora afirma que as formas abreviadas não
foram legitimadas pelos usuários.
d) a maior preocupação da autora é com a censura
e correção da escrita.
6.

I. As palavras reinvenção (título) e disseminação
(1º parágrafo) são formadas por derivação prefixal.
II. Grafo-imagéticas (3º parágrafo) é composta por
justaposição.
III. A palavra usuários (4º parágrafo) apresenta
sufixo formador de substantivo para formação de
nomes de agente.

A oração O uso efetivo da língua por seus
usuários é fator decisivo nessa questão mas não
só ........ que se considerar também as posições
ocupadas por esses mesmos usuários.
(4ºparágrafo), em destaque no texto e,
propositadamente, não pontuada, está
corretamente pontuada na alternativa

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa que apresenta a correta
divisão silábica.

CIV - ENGENHARIA CIVIL - VERSÃO A

conde.
hóspede.
constituinte.
pessoa.

14. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

apenas a I.
apenas a II.
apenas a II e a III.
I, II e III.

si mul ta ne a men
i di o ma
pe rs pec ti va
si gni fi ca dos

são exemplos de neologismo.
a primeira é um exemplo de regionalismo.
são exemplos de hibridismo.
a primeira é um exemplo de neologismo.

13. Classifica-se a palavra monges como um
substantivo biforme. Também é biforme, o
substantivo na alternativa

Está(ão) correta(s)

a)
b)
c)
d)

infinitivo histórico.
substantivação do infinitivo.
infinitivo flexionado.
discurso indireto.

12. Quanto às palavras internetês e gramaticalização ,
pode-se afirmar que

I. As palavras Daí (3º parágrafo) e já (5º
parágrafo) são acentuadas porque são
monossílabos tônicos.
II. A forma verbal têm (4º parágrafo) está
acentuada graficamente porque concorda com
formas abreviadas (4º parágrafo).
III. As palavras instantânea (2º parágrafo) e
ausências (5º parágrafo) obedecem a mesma
regra de acentuação gráfica.

8.

apenas a I.
apenas a I e a II.
apenas a I e a III.
I, II e III.

11. Sobre o emprego do infinitivo do verbo dizer , em
destaque no texto, encontra-se um exemplo de

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

a)
b)
c)
d)

presente do indicativo.
futuro do presente do indicativo.
presente do subjuntivo.
futuro do pretérito do indicativo.

10. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

a) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão, mas não só, ........ que
se considerar, também, as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.
b) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão, mas não só ........ que
se considerar também, as posições ocupadas
por esses, mesmos usuários.
c) O uso efetivo da língua por seus usuários, é fator
decisivo nessa questão, mas não só, ........ que
se considerar, também, as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.
d) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão mas, não só ........ que
se considerar, também as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.
7.

O tempo verbal predominante no 4º parágrafo é o

te
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do gesto inaugural (1º parágrafo).
de escrita (3º parágrafo).
de passagem (2º parágrafo).
dos emoticons. (3º parágrafo).

15. Analise as expressões.

Questões de 21 a 60
Especialidade

1. que talvez nunca se tenha escrito (2º parágrafo).
2. que esse assunto merece ser pautado (5º
parágrafo).
3. que muitas vezes se compõem (5º parágrafo).

21. A EAP (Estrutura Analítica de Projeto) é uma das
ferramentas mais importantes do gerente de projeto.
Sobre ela pode-se afirmar que

Em qual(is) dele(s), a palavra destacada retoma um
antecedente?
a)
b)
c)
d)

a) objetiva ler o projeto como um todo.
b) é desenvolvida apenas para obras residenciais e
grande porte.
c) permite metodizar a elaboração de estimativa
de recursos, incluindo-se nestas as estimativas
de custos com maior precisão.
d) sua maior desvantagem é a dificuldade de
dividir o projeto em partes menores.

Apenas no 1.
Apenas no 2.
Apenas no 3.
1, 2 e 3.

16. Analise as afirmativas sobre o período se
testemunhasse a escrita digital. (1º parágrafo) e
assinale a alternativa correta.

22. No Brasil é usual expressar os insumos gastos em
função do seu custo traduzido em moeda. De um
modo geral, as categorias de insumos podem se
divididas em

a) O nexo se poderia ser substituído por caso ,
sendo necessária uma alteração na frase.
b) A relação estabelecida pelo nexo se é de
condição.
c) A relação estabelecida pelo nexo se é de causa.
d) A relação estabelecida pelo nexo se é de
concessão.

a) mão-de-obra, materiais, equipamentos
incorporados ao projeto, equipamentos de
construção e outros.
b) apenas mão-de-obra e materiais.
c) mão-de-obra e custos operacionais.
d) materiais e equipamentos de construção.

17. O pronome demonstrativo essa (3º parágrafo) refere-se
a) ao que será mencionado.
b) ao que se encontra afastado tanto do falante
como do ouvinte.
c) a um período em que se inclui o momento em
que se fala.
d) ao que foi anteriormente mencionado.

23. O tempo de duração de um projeto constitui um dos
elementos fundamentais do seu planejamento. Sobre
ele, o que é incorreto afirmar?
a) O tempo total estimado para a duração do projeto
pode ser representado de várias formas, como a
tabular e a gráfica.
b) São exemplos de cronogramas: o cronograma
em rede e o cronograma em barras.
c) A técnica PERT por ter um tratamento estatístico
é chamada de probabilística.
d) Na rede Roy pode haver atividades fantasma para
preencher um caminho crítico.

18. Quanto à palavra morfema (1º parágrafo), Evanildo
Bechara, na sua Gramática escolar da Língua
Portuguesa, a define como o elemento mínimo
dotado de significação (p.8). Assinale a alternativa
que apresenta exemplos corretos de morfemas.
a)
b)
c)
d)

lua / lápis / menin
um / escola / escol
cant / menino / sim
cas / mar / pátrio

24. No cálculo da rede PERT/COM, é correto afirmar
que

19. "A expressão Vossa Mercê, empregada no século
18, no tratamento a reis, encontra-se abreviada hoje
como você e destina-se a tratamentos informais.

a) só pode haver um único caminho crítico.
b) as atividades críticas representam as maiores
folga total e folga livre.
c) folga de um evento é a diferença entre as datas
de um evento de uma rede.
d) o tempo disponível para realização de uma
atividade é a diferença entre a primeira data de
início e a última data de início.

A afirmativa caracteriza um exemplo da função da
linguagem
a)
b)
c)
d)

metalingüística.
conotativa.
referencial.
fática.

20. Em E, ainda, que se multiplica em progressão
aritmética, o que, diga-se de passagem, é
altamente positivo, dado que talvez nunca se tenha
escrito tanto quanto agora. (2º parágrafo), classificase a oração destacada como oração
a)
b)
c)
d)

transposta adjetiva.
justaposta, intercalada de opinião.
substantiva reduzida apositiva.
justaposta, intercalada de ressalva.
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28. Assinale a alternativa correta sobre o uso de
tomadas.

25. Considere as afirmativas abaixo.
I. É objetivo de um orçamento definir o custo de
execução de cada atividade ou serviço.
II. Um orçamento pode ser expresso em diferentes
unidades referenciais, sendo a de maior utilização
a monetária.
III. O orçamento deve servir como referência na
análise dos rendimentos obtidos dos recursos
empregados na execução do projeto.

a) Em banheiros não é necessário instalar tomadas
altas.
b) Em dormitórios é preciso instalar no mínimo uma
tomada se a área for igual ou superior a 10 m².
c) Em subsolos, varandas, garagens individuais e
sótãos, é necessário instalar no mínimo uma
tomada, com potência de 100 VA.
d) Em cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e compartimentos análogos, é preciso
instalar no mínimo uma tomada com potência
de 100 VA.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.

29. Nas instalações residênciais, os condutores vivos
dos circuitos terminais deverão ter as seções iguais
ou superiores aos valores abaixo especificados,
exceto

26. Considere as afirmativas abaixo sobre ligação dos
condutores aos terminais.

a)
b)
c)
d)

I. Para fios de seção igual ou menor que nº 8AWG,
a ligação deverá ser feita por meio de parafusos.
II. Para cabos e cordões flexíveis de seção igual
ou menor que nº 10 AWG, a ligação poderá ser
feita diretamente aos terminais, porém as pontas
dos condutores terão de ser previamente
enrijecidas com solda de estanho.
III. Para cabos de seção maior que nº 8 AWG, a
ligação será feita por meio de conectores.

aparelhos de iluminação 1,5 mm²
aparelhos de ar condicionado 2,0 mm²
máquinas de lavar roupas 4 mm²
tomadas de correntes em quartos, salas e
similares 1,5 mm²

30. Sobre eletrodutos, pode-se afirmar que os eletrodutos
de
I. Classe I devem resistir até 150 ºC.
II. Classe II devem resistir à carga estática aplicada
à sua geratriz, de 3 kgf/cm de comprimento.
III. Classe III são somente para uso interno.

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas a I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.

31. Um dos materiais mais usados em encanamentos
e seus acessórios é o ferro fundido. Sobre este
material pode-se afirmar que

27. Considere as afirmativas abaixo.
I. Todo o circuito de distribuição a dois fios
necessitará ser sempre protegido por um
disjuntor bipolar, térmico ou magnético.
II. Apenas motores trifásicos devem ser dotados
de chave separadora individual, colocada antes
do seu dispositivo de proteção.
III. O quadro de distribuição pode desempenhar
funções de proteção, seccionamento, controle
e/ou medição.

a) a instalação que emprega tubos e conexões de
ferro fundido apresenta baixo nível de ruído na
condução do esgoto e água pluvial.
b) sofre deformação devido ao calor.
c) deve ser protegido, pois apresenta pouca
resistência a choques mecânicos.
d) os tubos de ferro, sem costura, laminados a
quente, são usados para encanamentos de água.
32. Sobre instalações prediais de água quente é
incorreto afirmar que

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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Apenas a I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.

a) a distribuição de água quente nos prédios poderá
ser feita pelo sistema de aquecimento individual,
central privado e central coletivo.
b) o aquecedor poderá ser alimentado diretamente
pela rede pública com pressão estática máxima
de 4 kg/cm².
c) as pressões de serviço nas torneiras e chuveiros
não podem ser inferiores a 3 mca.
d) aquecedores de acumulação e de pressão
deverão ser instalados com uniões e flanges,
para facilitar sua desmontagem, e ser dotados
de dreno.
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33. Considere as afirmativas abaixo.

36. Em se tratando de vidros de segurança laminados,
são conhecidos alguns defeitos típicos que requerem
atenção na conferência. Das alternativas abaixo, qual
não representa um desses defeitos?

I. Alimentador predial é a tubulação compreendida
entre o ramal predial e a primeira derivação.
II. Nível operacional é atingido pela água no interior
da caixa de descarga, quando o dispositivo da
torneira de bóia se apresenta na posição fechada
e em repouso.
III. Quebrador de vácuo é o dispositivo destinado a
evitar o refluxo por sucção da água na tubulação.

a)
b)
c)
d)

37. Assinale a alternativa correta em relação a
telhados.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Extrusão.
Defasagem.
Embranquecimento.
Inclusão.

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

a) As terças são dispostas paralelamente às
tesouras.
b) Aos pontaletes são fixadas diretamente as telhas
de fibrocimento.
c) As ripas são colocadas horizontalmente e
pregadas sobre os caibros.
d) Espigão é uma aresta inclinada delimitada pelo
encontro entre duas águas que formam um
ângulo reentrante.

34. Assinale a alternativa correta sobre vazões e seus
pontos de utilização.
a) Nos sistemas de distribuição indireta, a vazão
mínima considerada, desde que a fonte de
abastecimento seja contínua, deve ser suficiente
para atender ao consumo diário da edificação
no período de 12h.
b) Nos sistemas de distribuição direta, o ramal
predial, além de ser o veículo de abastecimento,
faz parte também do sistema de distribuição.
c) A vazão mínima a ser admitida para a instalação
elevatória é aquela que exige no máximo o
funcionamento do conjunto elevatório durante 18
h/d.
d) A vazão de dimensionamento da instalação
elevatória pode ser constante ou alternada.

38. Considere as afirmativas abaixo.
I. É considerado impermeável o corpo cerâmico
não vidrado que apresenta absorção de água até
0,5%.
II. Revestimentos cerâmicos do grupo IIa são
recomendados para pisos, paredes e piscinas.
III. No que diz respeito a abrasão, os revestimentos
cerâmicos do grupo 0 (zero) são
desaconselháveis para pisos.
Assinale a alternativa correta.

35. Compete ao engenheiro fiscal selecionar de forma
representativa pontos de água, válvulas de descarga
ou caixas de descarga, instaladas para serem
executados ensaios a fim de que se constate o bom
funcionamento do conjunto hidráulico para entrega
de uma obra.

a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

39. Sobre os tipos de revestimentos apresentados
abaixo, indique a alternativa correta.

Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

a) O chapisco será feito com argamassa compacta
de traço 1 parte de cimento e 2 partes de areia.
b) O emboço somente poderá ser aplicado após a
pega completa do chapisco. E sua espessura
não poderá exceder a 2 cm.
c) O reboco deve ser aplicado logo que termine o
desempenamento do emboço.
d) O chapisco é o único tipo de revestimento que
não admite a utilização de aditivos.

I. No ensaio de estanquiedade à pressão interna,
toda a tubulação deve ser ensaiada, durante pelo
menos 6 h.
II. No ensaio por pressão hidrostática a pressão
deve ser 50% superior a pressão estática máxima
de trabalho normal prevista.
III. Antes dos ensaios deve-se mandar limpar toda
a tubulação com descargas de água sucessivas
e reenchê-la. O reenchimento da instalação deve
ser lento para evitar golpes de aríete e para
eliminação completa do ar.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

9

CIV - ENGENHARIA CIVIL - VERSÃO A

44. Um simples teste, denominado Teste de Abatimento
ou Slamp Test, é o suficiente para se verificar se o
concreto está sendo preparado com a
trabalhabilidade adequada. O Abatimento máximo
e mínimo respectivamente, para a execução de
paredes de fundação e sapatas armadas é

40. Quanto ao gesso que é usado na construção civil
como aglomerante, pode-se afirmar que as
I. pastas endurecias de gesso gozam de
excelentes propriedades de isolamento térmico
e isolamento acústico.
II. argamassas de gesso aderem muito bem ao
tijolo e mal às superfícies de madeira.
III. pastas de gesso depois de endurecidas, atingem
resistência à tração entre 7 kg/cm² e 35 kg/cm².

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

45. Sobre o diâmetro máximo dos agregados é correto
afirmar que

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

a) quanto menor o diâmetro máximo de um
agregado bem graduado, menor será seu índice
de vazios.
b) o diâmetro máximo terá de ser menor ou igual a
1/5 da menor dimensão da peça em planta.
c) para concretos de alta resistência, obtêm-se
melhores resultados reduzindo o diâmetro
máximo do agregado.
d) o diâmetro máximo de agregado deverá ser
menor ou igual a ½ da espessura de uma laje.

41. Para cálculo de estruturas de aço, considere o que
segue.
O dimensionamento para os estados ___________
implica que a solicitação resistente de cálculo de
cada componente ou conjunto da estrutura seja
___________ à solicitação atuante de cálculo.

46. Dos tipos de fundação listados abaixo, qual se
caracteriza por ser uma fundação direta?

Assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

limites últimos menor.
limites de utilização igual.
limites últimos igual ou superior.
limites de utilização menor.

Radier.
Estaca.
Tubulão.
Caixão.

47. "Um tubo de aço é cravado no terreno, tendo um
mandril no seu interior, até ser atingida a resistência
do solo necessária. O mandril é retirado e em
seguida lançado concreto seco no interior do tubo,
ao mesmo tempo em que este é removido .

42. Assinale a alternativa que corresponde ao produto
de aço para uso estrutural, utilizado nas edificações
com estrutura metálica, principalmente para a
confecção de perfis soldados para funcionarem como
vigas, colunas, etc.
a)
b)
c)
d)

9 e 3.
10 e 4.
8 e 2.
9 e 2.

Crava-se no terreno, até a resistência do solo
necessária, um tubo de aço cuja ponta é obturada
por meio de uma bucha de concreto seco. Ao atingir
a cota desejada, firma-se o tubo de revestimento e
expulsa-se a bucha. Procede-se depois à
concretagem do fuste .

Perfil laminado estrutural.
Chapa grossa.
Chapa fina a quente.
Chapa fina a frio.

43. Considere as seguintes afirmativas.
Os procedimentos descritos acima descrevem a
execução de, respectivamente,

I. As vigas de seção retangular, as nervuras das
vigas de seção T e as paredes das vigas de
seção-caixão não poderão ter largura menor que
8 cm.
II. A menor dimensão dos pilares não cintados não
será inferior a 20 cm nem a 1/25 da sua altura
livre.
III. A espessura mínima de lajes de cobertura, não
em balanço, deve ser de 5 cm.

a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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Estaca Franki e Broca de Concreto.
Estaca Strauss e Estaca Franki.
Tubulão Revestido e Broca de Concreto.
Estaca Strauss e Tubulão Revestido.

48. Considere as afirmativas a seguir, sobre tubulões.
I. Quando escavados manualmente permitem ser
executados abaixo do nível.
II. Na escavação seca, o concreto é simplesmente
lançado da superfície, através de tromba (funil),
de comprimento adequado, para evitar que o
concreto toque nas paredes da escavação.
III. Não se pode fazer escavação com água para
tubulões não revestidos.

52. Recomenda-se para, entre outras, reparação de
defeitos e falhas em estruturas de concreto o(a)
a)
b)
c)
d)

graute.
adesivo estrutural a base de epóxi.
concreto celular.
argamassa de gesso.

53. Não poderá ocorrer a retirada das fôrmas, para
concretos de cimento portland, não de alta
resistência inicial, antes de

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

49. Uma escavação não é mais considerada rasa a partir
de aproximadamente cerca de
a)
b)
c)
d)

a) 2 dias para faces laterais.
b) 6 dias para face inferiores de vigas.
c) 14 dias para faces inferiores, deixando-se
pontaletes.
d) 18 dias para faces inferiores sem pontaletes.

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

54. Para a execução de concreto aparente é correto
afirmar que

2 m.
3 m.
4 m.
5 m.

50. Elemento de fundação profunda, cilíndrico, em que,
pelo menos na sua etapa final, há descida de
operário. Pode ser feito a céu aberto ou sob ar
comprimido (pneumático) e ter ou não base alargada.
Pode ser executado com ou sem revestimento,
podendo este ser de aço ou de concreto. No caso
de revestimento de aço (camisa metálica), este
poderá ser perdido ou recuperado.

a) o consumo mínimo de cimento será de
300 kg/cm³.
b) as formas serão executadas com chapas
plastificadas de madeira compensada.
c) o maior diâmetro do agregado precisa ser menor
que 1/3 da menor dimensão em da fôrma.
d) pode ser lançado de uma altura de até 3 m.
55. No que diz respeito a armaduras, para concreto
armado, pode-se afirmar que
I. o diâmetro das barras de uma laje não poderá
ultrapassar 1/10 da sua espessura.
II. o espaço livre entre duas barras da armadura
longitudinal de uma viga não será menor que
2 cm.
III. a distância entre estribos medida paralelamente
ao eixo da viga, não pode ser maior que 30 cm.

O descrito acima caracteriza um(a)
a)
b)
c)
d)

caixão.
sapata corrida.
tubulão.
estaca escavada por prensagem.

Assinale a alternativa correta.

51. Para executar-se o adensamento do concreto, deve
-se seguir algumas regra. Está correto afirmar que
I. o vibrador tipo mangote (de imersão) deverá ser
movimentado freqüentemente, porém nunca
deslocado horizontalmente.
II. no caso de peças muito estreitas pode se usar
o vibrador externo (de fôrma).
III. o vibrador de superfície é utilizado em lajes e
pavimentação.

a)
b)
c)
d)

56. A ordem correta de colocação dos materiais na
betoneira para as betoneiras pequenas de
carregamento manual é
a) água, agregado graúdo, cimento, agregado
miúdo.
b) agregado graúdo, água, cimento, agregado
miúdo.
c) cimento, agregado graúdo, água, agregado
miúdo.
d) agregado miúdo, agregado graúdo, cimento,
água.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

Apenas a I e a II estão corretas.
Apenas a I e a III estão corretas.
Apenas a II e a III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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57. Na construção civil, a cal tem emprego
extremamente variável, servindo para argamassas
de assentamento e de revestimento. Sobre ela é
correto afirmar que
a) tem menor plasticidade que a argamassa
convencional de cimento e areia.
b) apresenta ausência de eflorescências.
c) não proporciona boa durabilidade.
d) apresenta menor capacidade de retenção de
água que os demais aglomerantes usados para
argamassas de assentamento.
58. A relação entre o volume de vazios e o volume total
de um solo chama-se
a)
b)
c)
d)

umidade.
índice de vazios.
grau de saturação.
porosidade.

59. Dos itens citados abaixo, qual deles é diretamente
determinado por meio de ensaios de laboratório?
a)
b)
c)
d)

Grau de saturação.
Massa específica dos grãos.
Limite de liquidez.
Índice de plasticidade.

60. Considere solos que provém da decomposição das
rochas que se encontram no próprio local em que
se formaram. Para que eles ocorram, é necessário
que a velocidade de decomposição da rocha seja
maior do que a velocidade de remoção por agentes
externos.
Estes solos são conhecidos como
a)
b)
c)
d)

solos orgânicos.
solos coluvionares.
solos residuais.
aluviões.
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