.

INSTRUÇÕES

I. ConfIr8:. se este caderno
o quadro abaixo:

GERAIS

contém

AOS CANDIDATOS

60 (sessenta)

DISCIPLINA

comunique,
3.

Em

cada

se

não

há

imperfeições

imediatamente,
questão

há APENAS

distribuídas

conforme

QUESTOES

Lín@a Portu~esa
I-Ço nh ecimen t~ ~specífi
2. Verifique

questões,

20
40

co s

gráficas.

Caso exista algum

problema,

ao Fiscal.
UMA

resposta

certa.

4. Confira se o seu nome e o seu número de inscrição constam no Cartão de
Respostas que você recebeu. Não o dobre e nem o amasse.
5. Assine o verso do seu Cartão de Respostas, conforme a assinatura
no seu documento de identidade.
6. Esta prova terá a duração
término às 12h.

máxima

de quatro

horas,

que consta

tendo seu início

às 8h e

7. Para preenchimento
do Cartão de Respostas, o candidato
só poderá utilizar
caneta esferográfica
azul ou preta e lápis preto no2 , não podendo pedir
emprestado e nem emprestar material.

8. O candidato que sair antes das lOh e 30min deverá, obrigatoriamente,
devolver todo o material desta prova ao Fiscal. Após este horário, será
permitido levar o boletim de questões.
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(C)o bom negro, o bom branco e cigarro.
(D)nação brasileira e camarada.
(E) cigarro e nação brasileira.

Texto I

4. A alternativa que altera, semanticamente, o
fragmento "...o bom negro e o bom branco/ Da
nação brasileira/ Dizem todos os dias/ Deixa disso
ada " ,
camar
..., e

PRONO:MINAIS
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

(A)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem todos os dias: deixa disso, camarada.
(B)O camarada da nação brasileira diz todos os dias
para que o bom negro e o bom branco deixem disso.
(C)O bom negro e o bom branco da nação brasileira
dizem ao camarada, todos os dias, que ele deixe
disso.
(D)Deixe disso, camarada. Dizem, todos os dias, o
bom negro e o bom branco da nação brasileira.
(E) Todos os dias, o bom negro e o bom branco da
nação brasileira dizem para o camarada que deixe
disso.

(Andrade, Oswald)
I. Sobre o texto, é correto af1m1ar que

(A)ele pode ser utilizado para mostrar que a Língua
Portuguesa não é homogênea.
(B)somente na escrita, o povo brasileiro emprega
corretamente os pronomes átonos.
(C)os quatro primeiros versos foram escritos
seguindo a ordem direta do português.
(D)o uso da ênclise, de modo geral, é a colocação
mais comum entre todos os brasileiros.
(E) segundo a norma do português padrão, tanto faz
tili "
~
"M d' "
~
" '
",
u zar a lorma
e a... ou a lorma D a-me...
já que ambas
contexto.

estão

corretas

independente

5. De acordo com o texto, o autor nos faz ver que
I.

Há diferença entre a gramática do professor e a
gramática do aluno.
n. A gramática do professor e do aluno é a mesma
que serve de base para o mulato sabido.
m. Sempre, independentemente de cor e de classe
social, o povo brasileiro, ao escrever, toma por
base a gramática normativa.
IV. Entre todos os brasileiros, a Língua Portuguesa
não apresenta nenhuma alteração sintáticosemântica.

de

2. Os vocábulos nucleares dos Sintagmas Nominais
"...(d)o mulato sabido... " e "...o bom negro e o

(A)Apenas
(B)Apenas
(C)Apenas
(D)Apenas
(E) Apenas

bom branco... ", são

(A) sabido, negro, branco.
(B)mulato, bom, branco.
(C)sabido, bom, bom.
(D)mulato, negro, bom.
(E) mulato, negro, branco
3. De acordo com a sintaxe, a alternativa onde os
vocábulos apresentam a mesma função é:
(A) cigarro
(B)do

e camarada.

professor,

do aluno, do mulato

sabido.
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as afinnativas II e IV estão corretas.
a afirmativa III está correta.
as afinnativas I e II estão corretas.
a afirmativa IV está correta.
a afinnativa ri está correta.
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6. Quanto à formação do texto, podemos afirmar

Texto n

que
(A)o articulador MM divide o texto em duas partes.
(B)os três primeiros versos do texto compõem a sua
primeira parte; já os outros compõem a parte final.
(C)ele se divide em três partes, cada uma composta
por três versos.
(D)o articulador MM introduz a terceira parte do
texto.
(E) os dois primeiros versos compõem a primeira
parte; o terceiro, o quarto e o quinto versos formam
a segunda parte; os outros formam o final.
7. Que

alternativa

justifica

o título

i~
PoP.ÀCASO
OPe~eI\IT5.
~!'t'~
~~
OR.ÇÂMe:m-o?'

~
o~
~~~-I
VI~~

~I.

~ '6;,
~! --'/

~POTA1;(S~

,--""""

,-r--""

~,

"':.~

-B ~WSO
Ci ~
~FtMO&~
Ut-.
~F'~!

do texto ?

(A)O uso indiscriminado de pronomes de vários
tipos.
(B)Através desse título, o autor quer mostrar que,
apesar da Gramática Normativa impor um
determinado tipo de colocação pronominal,
a
maioria dos brasileiros utiliza um outro tipo que,
por pertencer à variante não-padrão, fere a norma
culta da língua.
(C)No texto, a palavra Pronominais chama a
atenção, predominantemente,para o uso da ênclise.
(D)Através do título, o autor quer mostrar,
unicamente, a simples forma de utilizar os
pronomes do português.
(E) A palavra Pronominais é utilizada para justificar
que há, semanticamente, diferença entre um
pronome átono utilizado após o verbo e um
pronome átono utilizado antes do verbo .

e6TÁ
~

\ !

ti.
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t~,

8. Sobre a parte verbal que compõe o Texto n,
podemos afirmar que:
(A)ela
foi escrita levando em consideração,
predominantemente, a variante padrão da Língua
Portuguesa.
(B)ela
foi escrita
predominantemente,

levando em consideração,
a variante não-padrão da

Língua Portuguesa.
( C)o autor utiliza na primeira e na terceira situações
a variante padrão, já na segunda e na quarta
situações ele utiliza a variante não-padrão.
(D)ela foi toda escrita com base na variante padrão
da Língua Portuguesa.
(E) somente na primeira situação o autor utiliza a
variante padrão da língua.

9. No contexto do diálogo, qual a característica
predominante encontrada nas respostas do
inquirido?
(A)O uso do verbo saber.
(B)A repetição da palavra sei.
(C)A utilização do pronome seu.
(D)A
expressividade lingilistica
insegurançado inquirido .
(E)O uso do vocativo.
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10. Sobre a palavra Mf!, que foi utilizada em "...o
depoente está a fim de tomar uma bifa na
orelha?", podemos dizer que ela foi utilizada

Texto

IE IFICIIl

../I.

IE lllEl

S..ElII.

m

Dois turistas encontram um cemitério
brasileiro (argentino etc.). Vêem uma lápide onde
se lê que ali jaz um político e um homem honesto.
E um dos turistas comenta que é estranho. Os
brasileiros (argentinos etc.) enterram duas pessoas
no mesmo túmulo.
(pOSSENTI, Sírio. Os humores da
língua. Adaptação)

(A)no sentido lacônico.
(B)para dar mais importância ao texto.
(C)no sentido de safanão.
(D)com o objetivo de mostrar que não é tão
importante falar a verdade.
(E) com o objetivo de mostrar que o vocabulário do
inquiridor é muito rico.

13. Sobre o texto, é correto afirmar que:
11. Que alternativa não está em confonoidade com
a estrutura sintático-semântica do português, com
relação à posição da expressão por acaso, que
aparece na situação 1?

(A)nele predomina o período simples.
(B)ele apresenta, na sua composição, frases
nommals.
(C)o verbo que compõe o seu primeiro período é de
natureza intransitiva.
(D)a maioria dos períodos que o compõe são

(A)O depoente sabe de algum esquema no
orçamento, por acaso?
(B)O depoente, por acaso, sabe de algum esquema
no orçamento?
(C)O depoente sabe, por acaso, de algum esquema
no orçamento?
(D)O depoente sabe de algum, por acaso esquema
no orçamento?
(E)O depoente sabe de algum esquema,por acaso,
no orçamento?

compostos.
(E) ele mescla, no seu todo, períodos simples e
composto.
14. Segundo o texto, o conector e, utilizado em
"...que ali jaz um político ~ um homem honesto. ",
leva um dos turistas a inferir, de forma irônica, que
(A)primeiramente
se enterrou
o político
e,
posteriormente, o homem honesto.
(B)se trata de duas pessoas diferentes.
(C)tanto faz ser político ou não, todas as pessoas
são honestas, até que se prove o contrário, por isso
podem ser enterradas juntas.
(D)se trata de uma mesma pessoa.
(E)todo político é um homem honesto.

12. Sobre o texto, leia as seguintes assertivas:

I. A expressão "O seu, Excelência." mostra que o
inquirido está comprometido com a verdade.
n. A expressão " Sim, Excelência. " comprova a
superioridade do inquiridor .
m. Há um desnivelamento claro entre as duas
personagens.
IV. O objetivo do inquiridor é chegar à verdade,
independentede culpados.

15. A expressão anafórica onde, que aparece no
texto, substitui a palavra

Estão corretas apenas as assertivas

(A)cemitério.
(B)brasileiro.
(C)argentino.
(D)lápide.
(E)turistas.

(A)I e li.
(B)II e m.
(C)I, m e IV.
(D)I, li, m e IV
(E)li, m e IV.
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16. De acordo com o texto, o uso dos parênteses e
do etc indicam que

19. No fragmento "E um dos turistas comenta que é
estranho. Os brasileiros (argentinos etc.)... ", o
ponto que liga os dois períodos pode ser
substituído, sem que se lhe altere o sentido, pelo
conector

(A)o cemitério pode ser brasileiro, argentino ou de
uma outra nacionalidade qualquer.
(B)somente
nos cemitérios
brasileiros
e nos
argentinos, duas pessoas são enterradas em um
mesmo túmulo.
(C)apenas o cemitério brasileiro e o cemitério
argentino apresentam normas e leis que obrigam,
por economia de espaço, o enterro de mais de uma
pessoa em um mesmo túmulo.
(D)os
cemitérios
brasileiros
e
argentinos
apresentam valor sinoIÚmico porque possuem as
mesmas características.
(E)o enterro de duas pessoas em um mesmo túmulo
só acontece nos países da América do Sul.

(A)mas.
(B)todavia.
(C)pois.
(D)contudo.
(E)no entanto.
20. Qual a infornlação correta sobre o periodo
" Vêem uma lápide onde se lê que ali jaz um político
e um homem honesto. "?
(A)É um periodo que, sintaticamente, apresenta
uma relação de equivalência entre as orações.
(B)Ele não está em conformidade com a estrutura
da Língua Portuguesa.
(C)Apresenta, na sua composição, orações de
natureza coordenativa.
(D)É um periodo formado por orações que, por
apresentarem uma relação de dependência, se
completam semânticae sintaticamente.
(E)E formado por orações que apresentam idéias
adversas.

17. Sobre a palavra jaz, que aparece no texto em
"...j.@ um político... ", não podemos afirmar que

(A)significa estar inumado.
(B)apresenta o sentido de estar imóvel.
(C)é cognata do verbo jazer.
(D)tem o mesmo sentido de lugar.
(E) significa estar sepultado.
18. Transformando para a voz passiva a oração
"Dois
turistas
encontram
um
cemitério
brasileiro..."
e preservando
a mesma carga
semântica, a única alternativa incorreta é:

21. Sob exposição à atmosfera, as madeiras
utilizadas em construção sofrem retração ou
inchamento com a variação do seu teor de umidade
entre zero e o ponto de saturação das fibras. Com
relação a isso, o valor típico do ponto de saturação
das fibras de madeiras encontra-se entre os limites
de

(A)Um cemitério brasileiro é encontrado por dois
turistas.
(B)Encontra-se um cemitério brasileiro.
(C)Encontram dois turistas um cemitério brasileiro.
(D)É encontrado, por dois turistas, um cemitério
brasileiro .
(E) Por dois turistas, é encontrado um cemitério
brasileiro.

(A)O e 5%.
(B)5% e 10%.
(C) 10% e 15%
(D)20% e 30%
(E) 70% e 90%
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25.
A
sondagem
a percussão
permite
a
determinação de um índice de resistência do solo,
conhecido por SPT, obtido pela contagem do
número de golpes necessários para a cravação do(s)

(A)estrutura de madeira ou aço destinadaa suportar
o peso de formas cheias de concreto durante o
processode concretagem de uma estrutura.
(B)componente estrutural de uma ponte de aço.
(C)tipo de elemento de fundação superficial de
construções.
(D)tipo de argamassa utilizada na colocação de
pISOS.
(E) estrutura de aço destinada a dar estabilidade às
fundaçõesde torres de linhas de transmissão.

(A)comprimento total do amostrador-padrão.
(B)15 cm iniciais do trecho de 45 cm, a partir da
ponta biselada do amostrador, que são cravados no
terreno.
(C)35 cm iniciais do trecho de 45 cm, a partir da
ponta biselada do amostrador, que são cravados no
terreno.
(D)45 cm iniciais do amostrador.
(E)30 cm finais do trecho de 45 cm, a partir da
ponta biselada do amostrador, que são cravados no
terreno.

23. Em instalações sanitárias, são denominadas
águasservidas aquelas
(A)que tem boa qualidade para o consumo humano.
(B)inicialmente de má qualidade, mas que foram
tratadas e podem ser utilizadas para o consumo
humano.

26. A perfeita especificação de materiais de
construção é de fundamental importância para o
bom comportamento de uma obra civil. Sob esse
aspecto, um geotêxtil pode ser especificado para

(C)resultantes, por exemplo, de operações de
lavagem e limpeza de cozinhas, banheiros e
tanques.
(D)oriundas de chuvas.
(E) oriundas do subsolo, de boa qualidade para o
consumo humano.

(A)a
abrasão de
superficies rugosas de
revestimentos.
(B)a utilização como aditivo para a aceleração de
cura de peçasde concreto.
(C)aumentar a trabalhabilidade de argamassaspara
revestimentos.
(D )a utilização como material drenante e filtro em
obras civis.
(E) a utilização como elemento de proteção de
revestimentosexternos em pedra ou cerâmica.

24. A economia e a racionalização da construção
permite a reutilização de tábuas de madeira na
confecção de formas. Em relação a isso, de modo
geral, as formas de tábuas de pinho utilizadas em
concretagens de lajes, vigas e pilares, classificadas
como de 3.a ou 4.a categoria industrial, podem ser
reutilizadas

27. A seleção da solução de fundação de uma
construção deve levar em conta as condições e
características das obras vizinhas. Admita-se que
seja necessário minimizar os efeitos decorrentes de
vibrações do terreno sobre uma construção vizinha.
Nesse caso, é mais indicado utilizar estacas

(A)somente uma vez.
(B)pelo menos 3 vezes.
(C)pelo menos 15 vezes.
(D)pelo menos 25 vezes.
(E) mais de 50 vezes.

(A)pré-moldadas de concreto com seçãotransversal
circular .
(B)pré-moldadas de concreto com seçãotransversal
quadrada.
(C)do tipo Franki.
(D)de madeira.
(E) escavadas.
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28. Assinale a alternativa que associa corretamente
os componentes
usualmente
empregados
na
confecção de argamassas para assentamento de
tijolos e a respectiva consistência da mistura.

Estão certas apenasas afinnativas
(A)I e m.
(B)I e IV.
(C)li e m.
(D)I, li e IV.
(E) li, m e IV.

(A)cimento e areia grossa -consistência fluida
(B)cimento e areia grossa -consistência plástica
(C)cimento, saibro e brita -consistência plástica
(D)cimento,
areia fina e areia muito grossa consistência fluida
(E) cimento, saibro e areia fina -consistência

IIEPSEC

31. Em uma estrutura, a execução de uma viga com
contra-flecha tem por finalidade

muito
(A)minimizar
o consumo de foffilas durante a
concretagem da viga.
(B)evitar deslocamentos laterais da viga( C)facilitar a concretagem da viga.
(D)diminuir as cargas transferidas para os pilares.
(E) compensar
deslocamentos
verticais
futuros
quando da ação das cargas previstas.

plástica
29. As escavações do terreno podem requerer obras
de escoramento de modo a garantir a estabilidade
do terreno vúcinho à escavação e a segurança dos
trabalhadores no canteiro de obras e nas suas
vizinhanças. No que se refere a escoramentos,
entende-se por ficha de um escoramento

32. Considere a figura abaixo, em que é apresentado
um padrão de trincamento observado em uma

(A)a parte em balanço do escoramento acima do
fundo da região escavada.
(B)a parte enterrada do escoramento que contribui
para a sua estabilidade.
(C)as barras de aço que fixam a parede do
escoramentoao terreno .
(D)as peças estruturais que servem como apoios
horizontais no topo do escoramento.
OE)a espessurada parede de concreto usada como
escoramento.

parede.
parede

30. Considere as afirmativas abaixo referentes a
tipos de tijolos e suas utilizações em uma obra civil.

I. Para as mesmas dimensões, os tijolos vazados
são sempre mais resistentesà compressãoque os
tijolos maciços.
II. Os tijolos vazados são melhores isolantes
térmicos e acústicos que os tijolos maciços.
III. Os tijolos vazados apresentam menos peso por
unidade de volume de parede que os tijolos
maciços.
IV. Os tijolos vazados necessitamde preenchimento
dos seus vazios com argamassa para o seu
perfeito assentamento.

Assinale a alternativa que apresenta uma possível
causa para o aparecimento das trincas.

(A)Excesso de armadura de cisalharnento.
(B)Excesso de armadura de tração.
(C)Recalque uniforme da parede ao longo da sua
base.
(D)O material sobre o qual a parede está apoiada
cedeu na região central da mesma.
(E) O material sobre o qual a parede está apoiada
cedeu nas extremidadesda mesma.
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33. Considere o pórtico plano rígido apresentado na
figura abaixo, submetido à ação de uma carga
concentrada vertical com intensidade Q .

34,

Q

~
o
"O
c
ro
(I)
(I)
ro
(1.

E
O>
O)
ro
c
O>
u
o
a..

Desprezando-se o peso próprio
julgue as afirmativas abaixo .
I.

Julgue as afirmativas abaixo, relativas às
curvas granulométricas
apresentadas na figura
acima para os solos A, B e C.

do pórtico,

Para as condições apresentadas, trata-se de um

I.

Para a obtenção das curvas granulométricas, não
foi necessário o uso de agente defloculante para
nenhum dos três solos.
II. O diâmetro efetivo do solo B é menor que o
diâmetro efetivo do solo C.
III. O solo B é um solo unifornle.
IV.O solo A é mais argiloso que o solo B.
V. O
coeficiente
de unifonnidade
(também
denominado coeficiente de não-unifonnidade
por alguns autores) do solo C é maior que o do
solo B.

pórtico hiperestático.
n. A componente horizontal da reação no apoio A
é nula.
m. o trecho do pórtico compreendido entre o apoio
B e o ponto C está submetido a compressão.
IV .O momento fletor é nulo ao longo de todo o
trecho do pórtico compreendido entre o apoio A
e o ponto de aplicação da carga Q.
V. A força cortante é nula no trecho compreendido
entre o apoio B e o ponto C.
A quantidade de afinnativas certas é igual a

Estão certas apenasas afirmativas
(A)l
(B)2

(A)I e II.
(B)I e V.
(C)II e IV.
(D)m e IV
(E)m e v.

(C)3
(D)4.
(E)5.
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35. O controle de execução
de fundamental importância
acabamento e a estabilidade
uma inspeção em uma obra,
amassamento aflorando na
durante a concretagem de
ocorrer por
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de obras de concreto é
para a qualidade de
dessas obras. Durante
observou-se a água de
superficie do concreto
uma viga. Isso pode
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38. O conhecimento dos diversos componentes de
instalações sanitárias é necessário nas fases de
projeto e de execução dessas instalações em
edificações. Considere as seguintes afirmativas
referentes a instalações de esgoto sanitário.
I.

Fecho hídrico é uma válvula de aço destinada a
fechar ramais de esgoto.
n. Tubo de queda é uma tubulação vertical
destinada à ventilação por meio do acesso do ar
atmosférico ao interior das canalizações de

(A)pega prematura do concreto.
(B)excesso de utilização de cimento.
(C)excesso de utilização de agregado.
(D)segregação dos componentesdo concreto.
(E)trincamento por retração durante a concretagem.

esgoto.
m. Sub-coletor
é uma canalização que recebe
efluentes de um ou mais tubos de queda ou
ramais de esgoto.
IV .Desconector é um sifão sanitário ligado a uma

36. O monitoramento de um prédio evidenciou que
um dos seus pilares está apresentandoum processo
contínuo de recalques que pode vir a colocar em
risco a estabilidade do referido prédio. Uma análise
do problema mostrou ser viável, entre outras ações,
a execução de reforço das filndações do pilar por
meio da instalação de estacasa serem solidarizadas
ao bloco do pilar localizado ligeiramente abaixo do
piso da garagem do prédio. Para tais condições, as
estacasindicadas são

canalização primária.
V. Ramal de descarga é a tubulação destinada à
condução de água da instalação hidráulica para
o tubo de acesso ao vaso sanitário .
o número

de afirmativas

certas

é

(A)1
(B)2

(A)pré-moldadas de concreto.
(B)do tipo mega.
( C)de madeira.
(D)do tipo Franki.
(E)tubulares de aço com ponta cônica e grande
diâmetro.

(C)3
(D)4
(E)

5

39. De forma genérica, o forro é o revestimento que
cobre o teto do interior de uma construção, que
pode também
ter o chamado forro
falso,
caracterizado por um revestimento abaixo do teto .
No que diz respeito a forros de construções, é
incorreto afinnar que

37. O controle de compactação de uma obra de
aterro visa garantir a qualidade do processo
executivo e o perfeito desernpenho da obra ao final
da construção e ao longo da sua vida útil. Ensaios
apropriados do ponto de vista técnico e econômico
para o controle de compactação de aterros são
ensaios

(A)os forros de fibra de vidro são compostos de
painéis fortes, mas absorvem umidade e oferecem
habitat para a criação e o desenvolvimento de
fungos e bactérias.
,

(A)de limite de contração e de limite de liquidez.
(B)triaxiais, realizados em condições drenadas, e de
determinação de umidade.
(C)triaxiais, realizados em condições não-drenadas,
e de limite de liquidez.
(D)de adensamento e de cisalhamento direto.
(E) de frasco de areia e de determinação de
umidade.

(B)os
forros
de madeira são compostos de
vigamento,
tarugamento,
contraventamento
e
tábuas.
(C)o forro de PVC tem peso reduzido e é de
aplicação simples e rápida com grampos e(ou)
parafusos.
(D)os forros metálicos de alumínio têm garantia em
relação à resistência ao fogo e à oxidação, tendo
espessuras típicas variando de 0,3 a 0,6 mm.
10
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(E) o comprimento das chapas do forro de PVC, nas
aplicações usuais, deve ser de aproximadamente0,5
cm menor que o vão a ser forrado para permitir a
livre dilatação do material.

-$

-$~
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convenientemente localizada na região m, e a
alteração da forma do bloco para acomodar esta
estaca.
(D )a locação das estacas pode ser inaceitável e que
uma solução eficiente para o problema pode ser a
instalação
de
uma
estaca
adicional,
convenientemente localizada na região IV , e a
alteração da forma do bloco para acomodar esta
estaca.
(E) a
locação
das
estacas
é
aceitável,
independentemente da carga no pilar .

40. Visitando uma obra, um engenheiro observou a
situação apresentadaem planta na figura abaixo, no
que se refere ao posicionamento relativo entre pilar,
bloco e estacas de fundação. Tal situação foi
encontrada pelo engenheiro imediatamente após a
execução do bloco e não foi prevista no projeto da
obra. A única solicitação de projeto no pilar será
uma carga de compressão centrada na sua seção
transversal. O terreno de fundação é homogêneo,
sendo a sua superficie e as camadas de solo em
profundidade horizontais. As quatro estacas são
todas iguais em todos os aspectos (geometria,
comprimento, capacidadede carga etc.).

-$

IE lFICI11

41. Em uma rede CPM de urna determinada etapa
de uma construção, entende-se por uma atividade
fantasma ou fictícia aquela que

(A)não consome tempo nem recursos.
(B)requer mais tempo para ser completa.
(C)requer tempo para ser completa igual à média
dos tempos gastos com as outras atividades.
(D)requer
tempo
para
ser
completa
significativamente superior à média dos tempos
gastos com as outras atividades.
(E)requer tempo e recursos superiores às médias
dos tempos e recursos gastos com as outras
atividades.

Em vista da situação apresentada, é correto
afirmar que

(A)a locação das estacaspode ser inaceitável e que
uma solução eficiente para o problema pode ser a
instalação
de
uma
estaca
adicional,
convenientemente localizada na região I, e a
alteração da forma do bloco para acomodar esta
estaca.
(B)a locação das estacaspode ser inaceitável e que
uma solução eficiente para o problema pode ser a
instalação
de
uma
estaca
adicional,
convenientemente localizada na região ll, e a
alteração da forma do bloco para acomodar esta
estaca.
(C)a locação das estacaspode ser inaceitável e que
uma solução eficiente para o problema pode ser a
instalação
de
uma
estaca
adicional,
11
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42. A treliça plana reticulada apresentada na figura
abaixo é simétrica em relação à vertical que passa
pelo trecho CF, tem todos os seus componentes
iguais e está submetida ao carregamento Q.

a

I.

e CD

BC
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44. Com relação a tanque séptico e sua finalidade, é
incorreto afirmar que ele

(A)visa acelerar a passagem dos sólidos mais
pesados, minimizando a formação de lodo no seu
interior.
(B)reduz o número de bactérias e de vírus presentes
nas águas de esgotos.
(C)pode ser construído em concreto armado,
material cerâmico, fibra de vidro ou alvenaria de
tijolo ou de concreto.
(D)promove a flutuação e a retenção dos materiais
mais leves, tais como óleos, gorduras e graxas que
ficam flutuando na sua parte superior.
(E) promove a digestão do lodo acumulado, com
produção de líquidos, gasese material estabilizado.

Com relação
afirmativas abaixo .
Os trechos

IE lFICIIl../IM

essa

julgue

as

submetidos

a

treliça,

estão

45. As tintas desempenham papel fundamental para
o acabamento de componentes de uma construção,
garantido a sua qualidade estética e aumentando a
sua durabilidade. No que se refere a tintas, entende..se por tmta para Calaçao

compressão.
II. Os trechos AB e DE estão submetidos a tração.
li. o trecho CF está submetido a tração.
IV. Os trechos AF e FE estão submetidos a
compressão.
V. Os valores das reações verticais nos apoios são
diferentes.

(A)aquela que se caracteriza por ser bastante
econômica e cujo principal componente é a cal.
(B)o
esmalte obtido a partir da mistura de
pigmentos a vernizes e lacas.
(C)aquela obtida a partir da mistura de tintas a óleo
e aguarrás.
(D)aquela obtida a partir da mistura de laca e
cimento portland.
(E) aquela obtida a partir de misturas de pigmentos
à base de PV A e solventes plastificantes.

Estão certas apenasas afirmativas
(A)I e n.
(B)I e m.
(C)n e IV.
(D)m e V.
(E) IV e V.
43. Em uma construção, a grua é

(A)o elevador para transporte de materiais com
trava de segurançae freio-motor.
(B)o equipamento utilizado para misturar os
materiais componentes do concreto.
(C)a plataforma de retenção de entulho em uma
obra de demolição.
(D)um equipamento destinado ao transporte de
materiais no canteiro de obras.
(E) o duto utilizado para o despejo de entulho de
demolição em estruturas altas.

12
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Texto I-

(C)A existência de pontos de luz denominados de
"a" em mais de uma dependência significa que
esses pontos de luz são controlados pelo mesmo
interruptor .
(D)Em uma das menores dependências da
residência, dois condutores sem derivação ligam os
dois interruptores paralelos.
(E)Todas as luminárias estão aterradas.

questões de 46 a 48

A figura abaixo
residência com
alimentada com
segundo a ABNT

IIEPSEC

representa a planta baixa de uma
sua respectiva instalação elétrica,
tensão igual a 220 V e desenhada
.

48. Na instalação elétrica representada no texto I,
não há condutor de proteção no

Geraldo

Cavalin

e Severino

Cervelin.

Instalações

elétricas
São

Paulo:

Érica,

prediais.
1998,

p.

174.

46. Com relação ao circuito número 1 da figura do
texto I, assinale a alternativa correta.

(A)Esse circuito é um circuito de força.
(B)Esse circuito
alimenta pontos de luz
fluorescente no teto.
(C)A corrente nominal nesse circuito é superior a 5
A.
(D)Esse circuito é monofásico.
(E)Esse circuito é bifásico.
47. Acerca da iluminação da instalação elétrica
mostrada no texto I, assinale a alternativa correta.
(A)Na
maior
dependência da residência,
o
inteffilptor "a" é intermediário.
(B)Na maior dependência da residência, dois dos
três condutores representados entre o ponto de luz
"h" e o inteffilptor
"h" mais próximo
são
desnecessários.

13

(A)quadro
(B)circuito

QL.
I.

(C)circuito

2.

(D)circuito

3.

(E)circuito

4.
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49. A figura abaixo mostra o diagrama unifilar de
um quadro de distribuição
de uma instalação
elétrica já executada e em funcionamento.
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50. A completa segurança das instalações e das
pessoas que nelas vivem ou trabalham depende de
vários fatores, entre os quais está incluído o cuidado
com os explosivos e os riscos de explosão. A norma
brasileira que trata desse assunto, a Norma
Regulamentadora NR-19, define explosivos como
"substâncias
capazes
de
rapidamente
se
transformarem em gases, produzindo calor intenso e
pressões elevadas" e os classifica em

Domingos Leite Lima Filho. Projetos de
instalações elétricas prediais.
São Paulo: Érica, 1997, p. 82.

(A)explosivos de rupturas, empregados para
excitação de cargas explosivas sensíveisao atrito .
(B)explosivos reforçadores, que são os chamados
altos explosivos, quase sempretóxicos.
(C)explosivos iniciadores, que servem como
intermediários entre os reforçadores e a carga
explosiva propriamente dita.
(D)explosivos festivos, que são utilizados para
foguetes de festejos e comemorações.
(E) pólvoras, que são utilizadas para propulsão ou
projeção.
51. Ainda segundo a NR-19, a construção de um
depósito de artificios pirotécnicos deve obedecer a
alguns critérios. Assinale a alternativa que não
apresenta um desses critérios.

(A)O depósito deverá estar afastado de edificios
habitados e de rodovias, sendo que a distância
mínima do depósito até as rodovias é maior que a
requerida para os edificios habitados.
(B)O depósito deverá possuir placas sinalizadoras
com dizeres "É PRoffirno
FUMAR"
e
"EXPLOSIVO" que possam ser observadas por
todos que a ele tenham acesso.
(C)O depósito deverá ser dotado de sistema
adequado e eficiente para o combate a incêndio.
(D)O depósito deverá possuir proteção por páraraios segundo a respectivaNR.
(E) As instalações dos equipamentos elétricos do
depósito obedecerão às disposições da respectiva
NR.

Com relação ao diagrama e à instalação elétrica
referente a ele, assinale a alternativa incorreta.

(A)O motor que aciona o elevador é trifásico.
(B)Os motores que acionam as bombas são
trifásicos.
(C)A alimentação das cargas de iluminação está
separadada alimentação das tomadas.
(D)Há
mais disjuntores monopolares que
disjuntores tripolares.
(E)Haja vista que os disjuntores não têm condutor
de proteção, a alimentação do quadro geral não tem
condutor de proteção.

14

CIICIISI

.III

.IIII.EITIIE

lllIS

52. O depósito de explosivos DEPEX armazena
dinamite e nitrocelulose em grande quantidade.
Uma vez que o mercado não está demandando o
produto como ocorria antes, grande parte da
dinamite está annazenada por cerca de cinco anos.
O proprietário do DEPEX contratou uma empresa
de prestação de serviços que é a única responsável
pela designação de pessoal de serviços de limpeza e
cozinha para o depósito. Essa empresa seleciona
seus colaboradores por simples indicação de
pessoas conhecidas e não realiza treinamento
específico, pois julga que fazer limpeza e café e
servir refeições é tarefa simples. Vários empregados
da limpeza fumam em serviço. Em momentos em
que
estão
desocupados, os
empregados
encarregados da limpeza ajudam no manuseio dos
explosivos, pois a contenção de despesasobrigou o
proprietário do depósito à redução do quadro de
pessoal. No transporte interno de explosivos
expostos, ainda não devidamente acondicionados
para viagem, o pessoal utiliza pequenos veículos
automotores movidos a gasolina. A temperatura
média do depósito é de 30 °C, e o DEPEX realiza
inspeções para verificar as condições de uso dos
explosivos de dois em dois anos.
Considerando
a
situação
hipotética
apresentada acima, é correto afirmar que, das
normas de segurança previstas na NR -19 para o
manuseiode explosivos, o DEPEX desrespeita
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IV .É obrigatório o aterramento de todos os tanques
de armazenamento de líquidos inflamáveis,
aterramento
este
que
deve
seguir
as
recomendações da respectiva NR.
V. É permitido instalar tanque de armazenamento
de líquido inflamável no interior de edificios.

Estão certas apenasas afimlativas
(A)I e n.
(B)I e m.
(C)n e V.
(D)m e N.
(E)N e V.

54. Cada uma das alternativas abaixo apresentaum
procedimento realizado em trabalho envolvendo
gases liquefeitos de petróleo (GLPs). Assinàle
aquela que apresenta procedimento realizado em
consonânciacom a NR-20, que cuida do assunto.
(A)Armazenamento de 500.000 litros de GLP em
um único tanque localizado em refinaria.
(B)Instalação de recipiente de armazenamento de
GLP sobre terraço de edificação.
(C)Construção de válwlas e acessórios das
instalaçõesde GLP em ferro fundido .
(D)Instalação de recipiente de armazenamento de
GLP enterrado sob edificação comercial.
(E) Canalização de GLP na sua fase líquida dentro
de qualquer edificação residencial, com pressão
superior a 2,5 kg/crn2.

(A)uma.
(B)duas ou três.
(C)de quatro a sete.
(D)oito ou nove.
(E)mais de nove.
53. Com relação às prescrições da NR-20, relativa a
líquidos combustíveis e inflamáveis, julgue as
afirmativas que se seguem.
I. Para a NR-20, líquidos combustíveis e líquidos
inflamáveis são termos sinônimos.
II. Para a completa segurança das instalações, os
tanques de armazenamento de líquidos
combustíveis devem ser de concreto, qualquer
que seja o líquido armazenado.
m. A distância mínima entre dois tanques de
armazenamento de líquidos combustíveis é de
seis metros.
1"
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55. A NR-23, norma regulamentadora que trata da
proteção
contra
incêndios,
estabelece várias
prescrições
relativas
ao assunto. Assinale
a
alternativa incorreta com relação à NR-23.
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Texto 11- questões de 57 a 59

o almoxarifado de um grande escritório de
advocacia amtazenava apenasgrande quantidade de
papel. Ao lado do almoxarifado, havia um pequeno
depósito de material de limpeza, contendo, entre
outros materiais, tintas, graxas e vernizes, que eram
restos de material utilizado em recente reforma feita
no edificio de cinco andares que abriga o escritório.
Logo abaixo do almoxarifado, no andar inferior,
localiza-se uma sala de máquinas, que abriga dois
transformadores, três quadros de distribuição de
energia elétrica e dois motores elétricos, além de
muitos cabos elétricos.
Um empregado do escritório, Pedro, era o
responsável por cuidar do almoxarifado e do
depósito. Em certo dia, em um ato de descuido,
Pedro deixou uma ponta de cigarro sobre um
pedaço de papel no almoxarifado, o que originou
um incêndio que se propagou inicialmente pelas
três dependênciascitadas do edificio.

(A)Essa norma considera que saídas, portas e
escadas são importantes aspectos a serem
considerados.
(B)Todas as portas de batente devem abrir no
sentido da saída, sem que isso impeça as vias de
passagem.
(C)As saídas devem ser dispostas de modo que,
entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha
de percorrer distância maior que 10 m, sendo que,
se houver instalação de sprinklers, essa distância
máxima é reduzida para 5 m.
(D)Todas as empresas deverão ter equipamento
suficiente para combater o fogo em seu início.
(E) Os locais de trabalho deverão possuir saídas em
número suficiente e dispostas de forma a permitir
que os que lá se encontrem possam abandoná-los,
em caso de emergência,com rapidez e segurança.

57. Com relação ao início do incêndio descrito. no
texto ll, é correto afirmar que, segundo a NR-23,
houve fogos de classes

56. Ainda acerca da proteção contra incêndios
tratada na NR-23, assinale a alternativa correta.

(A)As portas verticais e as de enrolar são
pennitidas apenasem comunicaçõesinternas.
(B)Nenhuma porta de saída ou de emergência de
um local de trabalho deverá ser fechada a chave
durante as horas de trabalho.
(C)As portas de emergênciade um local de trabalho
somente poderão estar fechadas pelo lado ex:terno
se fora do horário de trabalho.
(D)Todas as máquinas e aparelhos elétricos devem
ser desligados em caso de incêndio.
(E) As caixas de escadas deverão possuir porta
corta-fogo que se fecha automaticamente e que
pode ser aberta apenas por quem busca acesso às
escadas.

(A)A
(B)A
(C)C
(D)A,
(E)B,

e B, apenas.
e D, apenas.
e D, apenas.
B e C, apenas.
C e D, apenas.

58. Após perceber tardiamente o incêndio descrito
no texto II, Pedro apressou-se em preparar a
mangueira para combater o fogo com jatos de água
sob pressão. Nesse caso, segundo a NR-23, ele
poderia auxiliar no combate ao incêndio somente
(A)no almoxarifado.
(B)no depósito.
(C)na casade máquinas.
(D)no almoxarifado e na casade máquinas
(E) no depósito e na casade máquinas.
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59. Considerando o texto li e a NR-23, é correto
afirmar que o início do incêndio no almoxarifado
poderia ter sido combatido com o uso de mais de
um tipo de extintor, que não inclui o extintor do
tipo

(A)espuma.
(B)dióxido de carbono.
(C)pó químico seco.
(D )água pressurizada.
(E)água-gás.
60. Ainda com relação às prescrições da NR-23,
julgue as afirmativas a seguir .
I. A exigência de pelo menos dois extintores de
incêndio é restrita aos pavimentos com área
superior a 200 m2.
II. A localização dos extintores obedece a critérios
de visibilidade e de acessibilidade.
III. As paredes das escadas são locais apropriados
para a instalação de extintores,
pois a
probabilidade de o fogo bloquear o acesso a eles
é reduzida.
IV .Todas as edificações deverão possuir sistema de
alarme contra incêndio capaz de dar sinais
perceptíveis em todos os locais da edificação.
V. Os botões de acionamento de alarme devem ser
colocados em local visível nas áreas comuns dos
acessos dos pavimentos da edificação.
A quantidade

de afimtativas

certas

é igual

a

(A)l.
(B)2.
(C)3.
(D)4.
(E)5.
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