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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A NBR6122/94 (Projeto e execução de fundações) fixa as condições básicas a serem observadas 

no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas. Com base nesta norma 

analise as afirmações: 

I. Fundação superficial (rasa ou direta) são elementos de fundação em que a carga é transmitida ao 

terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que a 

profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas vezes a menor 

dimensão da fundação. 

II. Fundação profunda é o elemento de fundação que transmite a carga ao terreno por sua superfície 

lateral (resistência de fuste), e que está assente em profundidade superior ao dobro de sua menor 

dimensão em planta, e no mínimo 3 m, salvo justificativa. 

III. Sapata é um elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que 

as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da 

armadura. Pode possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente 

quadrada, retangular ou trapezoidal. 

IV. Estaca é um elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos ou 

ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descida de operário. Os materiais 

empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in situ ou mistos. 

Analisando as afirmativas acima, é verdadeiro o que encontra em: 

A) II e IV apenas. 

B) I, III e IV apenas. 

C) I, II e III apenas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

22. A NBR 6122/94 (Projeto e execução de fundações), especifica um tipo de fundação profunda 

caracterizada por ter uma base alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de 

material granular ou concreto, por meio de golpes de um pilão. O fuste pode ser moldado no terreno 

com revestimento perdido ou não, ou ser constituído por um elemento pré-moldado. Que tipo de 

fundação as características acima descrevem: 
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A) Estaca hélice contínua. 

B) Estaca escavada. 

C) Estaca tipo Franki. 

D) Estaca apiloada. 

 

23. As investigações geotécnicas são muito importantes para uma obra de engenharia. Sem 

conhecer o solo, grandes erros podem ser cometidos, levando uma obra aparentemente simples, ao 

colapso. Para melhor conhecer o solo, uma das alternativas é a realização da sondagem de simples 

reconhecimento com SPT (Standard Penetration Test). O SPT é, por enquanto, o método de 

sondagem mais utilizado no Brasil, onde a NBR 6484/2001, prescreve o método de execução de 

sondagens de simples reconhecimento de solos, com SPT. Simplificadamente, o amostrador-padrão 

desce através de cravação, deixando um martelo de 65kg cair livremente de uma altura de 75cm, 

anotando-se separadamente o número de golpes necessários à cravação de cada segmento de 15cm 

do amostrador-padrão, até completar 45cm de penetração. Em uma sondagem, em determinado 

trecho do terreno, foram necessários 6 golpes para cravar os primeiros 15cm do amostrador-padrão 

no terreno. Em seguida, aplicaram-se 7 golpes para cravar o amostrador-padrão mais 15cm. Por fim 

foram necessários 9 golpes para cravar os últimos 15cm do amostrador-padrão no solo. O número N 

(abreviatura do índice de resistência à penetração do SPT) que caracteriza este trecho do terreno é 

igual a: 

A) 9. 

B) 13. 

C) 16. 

D) 22. 

 

24. Considere um terreno plano de 100m x 100m de solo argiloso compactado onde será realizado 

um serviço de terraplenagem para instalação de uma empresa. O serviço de topografia indicou uma 

altura média de corte igual a 1,50m. Considerando que o solo tem um fator de empolamento de 

40%, que o transporte será feito com caminhões de 10m³ e cada caminhão pode fazer 5 viagens por 

dia. Quantos dias serão necessários para que a remoção do solo seja realizada, sabendo-se que serão 

utilizados 10 caminhões para realização do serviço? 

A) 30 dias. 

B) 210 dias. 

C) 120 dias. 

D) 42 dias. 
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25. O canteiro de obra pode ser definido como: “uma área de trabalho fixa e temporária, onde se 

desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra”. Assinale a alternativa que não está de 

acordo com as recomendações técnicas da NR 18.   

A) Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não 

residem no local. 

B) Não há a necessidade de, em todo canteiro de obra, haver local exclusivo para o aquecimento de 

refeições, sendo obrigatória, porém, a existência de local adequado para refeições. 

C) É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e 

combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de 

obras. 

D) O canteiro de obra deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias 

de circulação, passagens e escadarias. 

 

26. Para a construção de um barracão, o engenheiro civil elaborou o seguinte cronograma físico 

financeiro da obra: 

Cronograma Físico Financeiro 

Serviços 
Meses Custo 

(R$) 1 2 3 4 5 6 

Serviços 

Preliminares 
100% 

     
2.000,00 

Fundações  100%     12.000,00 

Estrutura 

pré-fabricada 

 
20% 80% 

   
36.500,00 

Cobertura   30% 70%   8.000,00 

Piso     100%  4.000,00 

Pintura     20% 80% 2.000,00 

Limpeza      100% 500,00 

No final de cada mês o engenheiro responsável pela execução emitia um relatório no qual constava 

o andamento da obra, com os serviços executados e os respectivos desembolsos financeiros. O 

percentual acumulado dos serviços executados até o final do quarto mês é? 

A) 60%. 

B) 70%. 

C) 80%. 

D) 90%. 
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27. Ao vistoriar o canteiro de obras, o engenheiro verificou que algumas das embalagens dos sacos 

de cimento apresentavam marcas de umidade, outras estavam rasgadas, porém todas estavam 

acondicionadas sobre paletes. Na disposição do empilhamento, os produtos com datas de fabricação 

mais recentes estavam por cima. Após a análise criteriosa do engenheiro, o mesmo relatou que 

frente à este quesito deve-se: 

A) Dispor os produtos empilhados em paletes com altura entre 18 e 20 sacos, com os produtos mais 

novos por cima da pilha, procurando cobrir com lona plástica para que, mesmo que chova no local, 

não umedeça o produto. 

B) Utilizar os produtos armazenados nas embalagens manchadas e rasgadas, imediatamente, 

solicitando para que os ajudantes refaçam o empilhamento dos sacos, mantendo a mesma ordem, 

em lugar seco e bem arejado. 

C) Solicitar que se misture os produtos das embalagens danificadas e deterioradas com produtos das 

embalagens perfeitas, em silos, para uso no concreto de forma que não ocorra grandes problemas 

estruturais, caso os produtos estejam comprometidos.  

D) Segregar os produtos com embalagens danificadas, selecionar outro lugar para armazenamento 

isento de umidade, coberto e fechado, promovendo o empilhamento de 10 sacos de altura, com os 

produtos mais novos por baixo.  

 

28. Na data de 19/07/2013, entrou em vigor a NBR 15575 (Edificações Habitacionais – 

Desempenho), dividida em seis partes: Requisitos Gerais, Sistemas Estruturais, Sistemas de Pisos, 

Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas, Sistemas de Cobertura e Sistemas 

Hidrossanitários. Dentre diversas características à serem observadas com a aplicação desta norma, 

uma das principais refere-se a Vida Útil Projetada (VUP), onde cada projetista deve estabelecer a 

VUP de cada sistema que compõe esta norma. Com referência a VUP, leia as alternativas: 

I. A Vida Útil é uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes (sistemas 

complexos, do próprio sistema e de suas partes: subsistemas; elementos e componentes). 

II. A Vida Útil é definida pelo incorporador e/ou proprietário e expressa previamente em projeto. 

III. A VUP pode ser ainda entendida como uma definição prévia da opção do usuário pela melhor 

relação custo global versus tempo de usufruto do bem (o benefício), sob sua ótica particular. 

Com base nas afirmativas acima assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I e III são corretas. 

B) As alternativas II e III são incorretas. 

C) As alternativas I e II são corretas. 

D) A alternativa I é incorreta. 
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29. A NBR 6118/2014 (Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento), trata o cobrimento 

como sendo a distância entre a face do elemento estrutural até o primeiro aço de contato, onde o 

cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimizam o ingresso dos agentes agressivos 

ao interior do concreto. Considerando a construção de vigas e pilares em um ambiente urbano (sem 

contato com o solo), o cobrimento mínimo e a abertura máxima de fissura dever ser: 

A) c = 25 mm, e wk ≤ 0,4mm. 

B) c = 30 mm, e wk ≤ 0,4mm. 

C) c = 30 mm, e wk ≤ 0,3mm. 

D) c = 25mm, e wk ≤ 0,3mm. 

 

30. A indústria da construção civil, mesmo com avanços significativos, ainda possui elevados 

índices relativos de acidentes, que se refletem na produtividade do setor e comprometem a imagem 

do segmento junto à sociedade. Têm sido realizados esforços pelo setor produtivo, pela sociedade 

civil e pelo poder público no sentido de diminuir os índices de acidentes de trabalho. Destaca-se 

entre essas iniciativas a elaboração da NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção). A implementação da NR-18 pelas empresas, contribuiu e contribui para o 

estabelecimento de um novo patamar em relação às condições de segurança no canteiro de obras, 

refletindo positivamente para o desenvolvimento da indústria da construção civil. Um dos 

equipamentos de proteção individual que o trabalhador da indústria da construção civil deve utilizar 

quando não estiver trabalhando junto ao solo é o cinto de segurança. Analise as alternativas que 

seguem e assinale a incorreta: 

A) O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em 

situações em que funcione como limitador de movimentação.  

B) O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais de 3,00m (três 

metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.  

C) O cinto de segurança deve ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de 

segurança independente da estrutura do andaime.  

D) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo pára-quedista devem possuir argolas e mosquetões 

de aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e 

durabilidade equivalentes. 

 

31. No setor da construção civil, o ato de demolir é bastante comum e exige certas precauções, pois 

se trata de uma atividade complexa e que demanda conhecimentos específicos. A demolição para 

obra é um dos casos mais corriqueiros, já que essa prática serve para criar uma nova construção 

http://evotto.com.br/blog/conheca-6-inovacoes-recentes-da-construcao-civil/
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naquele ambiente específico. Por conta disso, o planejamento, a cautela e um profissional 

especializado são fundamentais para que a operação seja conduzida com a melhor segurança e 

efetividade possível. A NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção), estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 

objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos 

processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Com base nos 

trabalhos de demolição a NR-18 recomenda: 

I. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis 

líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água 

devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 

em vigor. 

II. As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no 

sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros. 

III. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros 

elementos frágeis. 

IV. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente 

umedecidos. 

V. As paredes devem em todas as situações ser demolidas antes da estrutura. 

Com base nas afirmativas acima assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão corretas, exceto a V. 

B) Todas as afirmativas estão corretas, exceto a I e III.    

C) Todas as afirmativas estão incorretas, exceto a IV. 

D) Todas as afirmativas estão incorretas, exceto a II. 

 

32. Considerando que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados contribui 

para a degradação da qualidade ambiental e que os resíduos da construção civil representam um 

significativo percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas, o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, através da resolução Nº 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de 

forma a minimizar os impactos ambientais. Dentre os seus artigos constituintes, esta resolução 

sugere uma classificação os resíduos da construção civil. Assinale a alternativa a qual a 

classificação encontra-se incorreta: 

A) Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. 
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B) Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e outros. 

C) Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação. 

D) Classe D - são os resíduos orgânicos oriundos do processo de construção ou demolição. 

 

33. O ato de impermeabilizar, consiste na aplicação de produtos específicos com o objetivo de 

proteger as diversas áreas de um imóvel contra ação de águas que podem ser de chuva, de lavagem, 

de banhos ou de outras origens. A água infiltrada nas superfícies e estruturas afeta o concreto, sua 

armadura, as alvenarias e os revestimentos. O ambiente fica insalubre diminuindo a vida útil da 

edificação, sem falar no desgaste físico e emocional do usuário. Sabe-se que em um elemento que 

irá receber uma impermeabilização, poderá estar atuante a presença de água em pressão positiva ou 

negativa. Analise as afirmativas que seguem: 

I. Pressão negativa - água, confinada ou não, que exerce pressão hidrostática de forma inversa à 

impermeabilização. 

II. Pressão positiva - água, confinada ou não, que exerce pressão hidrostática de forma direta à 

impermeabilização. 

III. Pressão negativa - água, confinada ou não, que exerce pressão hidrostática de forma direta à 

impermeabilização. 

IV. Pressão positiva - água, confinada ou não, que exerce pressão hidrostática de forma inversa à 

impermeabilização. 

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 

A) Alternativas II e III estão incorretas. 

B) Alternativas I e IV estão incorretas. 

C) Alternativas III e IV estão corretas. 

D) Alternativas I e II estão corretas. 

 

34. A construção civil cria estruturas de grande impacto e é diretamente influenciada pelas leis da 

natureza, algo visível quando são feitas modificações na geologia de um terreno. Sabe-se que 

qualquer corte ou escavação exige um método de reestabilização. Ao modificarmos a encosta, em 

geral, pioramos a estabilidade do solo. Diante disso, é importante a realização de uma análise 

detalhada de qual tipo de contenção atende do ponto de vista técnico, além de satisfazer também 

quanto ao aspecto econômico. Quais destes sistemas não representa uma solução adequada para 

uma obra de contenção? 
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A) Cortina cravada. 

B) Wood frame. 

C) Crib-walls. 

D) Parede diafragma. 

 

35. O planejamento de obras é velho conhecido dos profissionais da construção civil. Mesmo assim, 

essa etapa do projeto não recebe a atenção e o detalhismo necessário – prova disso são os atrasos e 

orçamentos extrapolados em grande parte das obras públicas e privadas no Brasil. Parte integrante 

do planejamento de obras é o cronograma físico-financeiro, que serve para: 

A) Acompanhamento do desembolso financeiro da obra, servindo de suporte ao fluxo de caixa da 

empresa construtora. 

B) Determinar os custos com mão-de-obra e materiais envolvidos no processo produtivo. 

C) Acompanhamento da produtividade da mão-de-obra. 

D) Planejar as etapas construtivas informando os prazos, datas dos eventos e custos da obra. 

 

36. Para executar o telhado de uma escola em duas águas, com 12m x 30m por água, com telha de 

barro e estrutura em madeira, será considerada a seguinte composição unitária: 

 Carpinteiro – 0,50h/m² 

 Servente – 0,50h/m² 

Se forem destinados 5 carpinteiros e 5 serventes para executar este telhado, e considerando que 

serão trabalhadas 8 horas diárias, quantos dias serão necessários para a conclusão do telhado? 

A) 4,5 dias. 

B) 9 dias. 

C) 18 dias. 

D) 27 dias. 

 

37. Você é o engenheiro responsável pela compra de insumos para uma obra e depara-se com a 

necessidade de aquisição de 480m³ de concreto para uma concretagem ininterrupta. O cronograma 

da obra prevê um dia para concretagem do elemento estrutural. Na cidade onde será realizada a 

concretagem possuem três usinas de concreto, e na consulta prévia para definição do fornecedor 

você se deparou com a informação de que nenhuma delas tinha capacidade para fornecer o volume 

necessário de concreto em um único dia. A usina “A” possui caminhões que transportam até 6m³ de 

concreto a um custo de R$1.800,00/caminhão, e uma capacidade diária de fornecer 276 m³. A usina 

“B” possui caminhões que transportam até 8m³ de concreto a um custo de R$2.360,00/caminhão, e 
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uma capacidade diária de fornecer 240m³. A usina “C” possui caminhões que transportam até 7m³ 

de concreto a um custo de R$2.135,00/caminhão, e uma capacidade diária de fornecer 224m³. As três 

usinas conseguem montar uma rotina conjunta de tal forma que conseguem fornecer todo o volume 

necessário para a concretagem ininterrupta, sem comprometer a qualidade final. Com base nas 

informações colhidas e nas restrições impostas, qual o menor valor final para realização da 

concretagem do elemento em um único dia? 

A) R$ 142.980,00. 

B) R$ 143.840,00. 

C) R$ 141.600,00. 

D) R$ 142.800,00. 

 

38. Há um cronograma de execução de 10.000m² de recapeamento de asfalto em uma obra de 

pavimentação urbana. Nos estudos de execução, a composição registra uma produtividade média de 

0,4 Hh/m² para este tipo de serviço. Nessa situação, se as premissas de programação preveem 25 

dias praticáveis e 16 horas de trabalho por dia, distribuídas em dois turnos, a quantidade de homens 

necessários para realizar a pavimentação no período previsto é igual a: 

A) 10 homens. 

B) 20 homens. 

C) 31 homens. 

D) 62 homens. 

 

39. A NBR 9575/2010 (Impermeabilização – Seleção e projeto), trata impermeabilização como o 

conjunto de operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que 

tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da 

umidade. O tipo adequado de impermeabilização a ser empregado na construção civil deve ser 

determinado segundo a solicitação imposta pelo fluido nas partes construtivas que requeiram 

estanqueidade. Deste modo a impermeabilização deve ser projetada de modo a..., exceto: 

A) Evitar a passagem de fluidos evapores nas construções, pelas partes que requeiram 

estanqueidade, podendo ser integrados ou não outros sistemas construtivos, desde que observadas 

normas específicas de desempenho que proporcionem as mesmas condições de estanqueidade. 

B) Proteger os elementos e componentes construtivos que estejam expostos ao intemperismo, contra 

a ação de agentes agressivos presentes na atmosfera.  

C) Proteger o meio ambiente de agentes contaminantes por meio da utilização de sistemas de 

impermeabilização. 
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D) Impossibilitar sempre que possível acesso à impermeabilização, evitando a intervenção nos 

revestimentos sobrepostos a ela.  

 

40. Os revestimentos de argamassa, para cumprir adequadamente as suas funções, devem possuir 

características e propriedades que sejam compatíveis com as condições a que estarão expostos, com 

as condições de execução, com a natureza da base, com as especificações de desempenho, e com o 

acabamento final previsto. As principais propriedades que o revestimento de argamassa deve 

apresentar, para que possa cumprir adequadamente as suas funções, estão descritas a seguir: 

1. Capacidade de Aderência. 

2. Resistência Mecânica. 

3. Capacidade de Absorver Deformações. 

4. Estanqueidade. 

5. Durabilidade. 

 

( ) Capacidade de manter o desempenho de suas 

funções ao longo do tempo, é uma propriedade 

complexa e depende de procedimentos adequados 

desde o projeto até uso final. 

( ) Propriedade que possibilita à camada de 

revestimento resistir às tensões normais e 

tangenciais atuantes na interface com a base. 

( ) Propriedade que o revestimento possui de 

deformar-se sem sofrer ruptura, sem apresentar 

fissuras prejudiciais e sem perder aderência. 

(  ) Propriedade dos revestimentos relacionada 

com a absorção capilar de sua estrutura porosa e 

eventualmente fissurada da camada de argamassa 

endurecida. 

(  ) Capacidade dos revestimentos   de suportar à 

esforços de abrasão superficial, cargas de impacto 

e movimentos de contração e expansão dos 

revestimentos. 

A sequência correta é: 

A) 2 – 5 – 3 – 4 – 1. 

B) 1 – 4 – 3 – 2 – 5. 

C) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 

D) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 

 


