
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Aplicação: 20/09/2009
Duração da prova: 04 (quatro) horas 

INSTRUÇÕES:

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta; 

o Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas 
personalizado; 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição; 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas; 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas; 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas; 

• Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de 
prova após 01 (uma) hora do seu início;

• O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo 
candidato quando faltarem 30 (trinta) minutos para o término 
da prova;

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
preta (preferencialmente) ou azul, o espaço a ela 
correspondente, conforme exemplo a seguir: 

                                

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão retirar-se do local simultaneamente;

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 
do fiscal de sala.

ENGENHEIRO/ÁREA CIVIL



LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 
ÉTICA, MORAL, POLÍTICA E CIDADANIA
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A ética não se confunde com a moral. A 
moral é a regulação dos valores e 
comportamentos considerados legítimos por 
uma determinada sociedade, um povo, uma 
religião, uma certa tradição cultural etc. Há 
morais específicas, também, em grupos 
sociais mais restritos: uma instituição, um 
partido político... Há, portanto, muitas e 
diversas morais. A moral é um fenômeno 
social particular, que não tem compromisso 
com a universalidade. Mas, então, todas e 
quaisquer normas morais são legítimas? 
Não deveria existir alguma forma de 
julgamento da validade das morais? Existe, 
e essa forma é chamada de ética. A ética é 
uma reflexão crítica sobre a moralidade. A 
ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma 
referência para os seres humanos em 
sociedade, de tal modo que esta possa se 
tornar cada vez mais humana. A ética pode 
e deve ser incorporada pelos indivíduos, 
sob a forma de atitudes do dia-a-dia. A 
ética, tanto quanto a moral, não é um 
conjunto de verdades fixas, imutáveis. A 
ética é dinâmica, se amplia e se adensa. 
Para se entender como isso acontece na 
história da humanidade, basta lembrar que 
a escravidão já foi considerada “natural”. 
Entre a moral e a ética há uma tensão 
permanente: a ação moral busca uma 
compreensão e uma justificação crítica, e a 
ética, por sua vez, exerce uma permanente 
vigilância crítica sobre a moral. Política é a 
ação humana que tem por objetivo a 
realização plena dos direitos e, portanto, da 
cidadania para todos. O projeto da política é 
o de realizar a ética, fazendo coincidir com 
ela a realização da vontade coletiva dos 
cidadãos, o interesse público. A função ética 
da política é eliminar, numa ponta, os 
privilégios de poucos; na outra ponta, as 
carências de muitos; e instaurar o direito 
para todos. São inegáveis os 
aprimoramentos das instituições políticas no 
Brasil, ao longo da sua história. Mas são 
inegáveis também as traições de uma parte 
da classe política contra essas instituições, 
o povo e o mandato que lhes foi confiado. 
Requer-se, pois, o exercício da cidadania 
ativa e criativa, tanto pelos políticos quanto 
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pelos cidadãos: reforçando-se e 
aprimorando-se as instituições políticas, 
fazendo-as valer de direito e de fato. A 
cidadania ativa, como luta pelos próprios 
direitos e pelos direitos do outro, é o 
exercício cotidiano da ética na política. O 
princípio fundamental que constitui a ética é 
este: o outro é um sujeito de direitos e sua 
vida deve ser digna tanto quanto a sua deve 
ser. O fundamento dos direitos e da 
dignidade do outro é a sua própria vida e a 
sua liberdade (possibilidade) de viver 
plenamente. As obrigações éticas da 
convivência humana devem pautar-se não 
apenas por aquilo que já temos, já 
realizamos, já somos, mas também por tudo 
aquilo que poderemos vir a ter, a realizar, a 
ser. As nossas possibilidades de ser são 
parte de nossos direitos e de nossos 
deveres. A atitude ética é uma atitude de 
amor pela humanidade.  
(Carlos Mesquita, 
carlosmesquita.blogspot.com) 

Texto 2 

Charge produzida pela aluna Bruna Pupin, da 8ª 
série do F II; critica a falta de ética na política

Texto 3 - Frase do Betinho: 
 O Brasil tem fome de ética e passa fome em 
consequência da falta de ética na política. 

1) Segundo o autor do 1º texto: 

(A) a política tem como função ética diminuir as 
desigualdades sociais 
(B) a moral e a ética são fenômenos sociais 
individuais 
(C) toda classe política é responsável pelas 
traições contra as instituições políticas no Brasil
(D) a moral garante o direito para todos 
(E) a ética deve ser pautada no presente 



2) Os três textos apresentados têm como tema a 
questão da ética. O nome do recurso que permite 
estabelecer uma espécie de diálogo entre textos é: 

(A) metalinguagem 
(B) interdisciplinaridade 
(C) citação 
(D) contextualização 
(E) intertextualidade 

3) O termo “balizar” (linha 18), empregado pelo 
autor do 1º texto, significa: 

(A) observar 
(B) limitar 
(C) vigiar 
(D) analisar 
(E) qualificar 

4) Observando a charge (texto 2), vemos na 
placa a frase “Compro votos”. Quanto à 
predicação, o verbo da oração é classificado 
como: 

(A) transitivo indireto 
(B) intransitivo 
(C) transitivo direto 
(D) transitivo direto e indireto 
(E) de ligação 

5) Na frase “O Brasil tem fome de ética e passa
fome em consequência da falta de ética na 
política”, as palavras destacadas são 
classificadas morfologicamente como: 

(A) substantivo, preposição, verbo, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(B) adjetivo, preposição, advérbio, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(C) adjetivo, conjunção, verbo, conjunção, 
substantivo, substantivo 
(D) substantivo, conjunção, verbo, preposição, 
substantivo, substantivo 
(E) substantivo, preposição, advérbio, 
preposição, substantivo, substantivo 

6) A ética é uma reflexão crítica sobre a 
moralidade. A ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma referência 
para os seres humanos em sociedade, de tal 
modo que esta possa se tornar cada vez mais 
humana. 

No trecho acima, ao usar o pronome esta (linha 
21), o autor fez uso de um recurso de coesão 
para a retomada de um termo. O termo retomado 
foi: 

(A) sociedade 
(B) ética 
(C) reflexão 
(D) moralidade 
(E) ações humanas 

7) Nas frases “A ética não se confunde com a 
moral” e “A falta de ética deixa as pessoas com 
o moral abalado”, as palavras destacadas são 
consideradas: 

(A) homônimas homófonas 
(B) homônimas homógrafas 
(C) antônimas 
(D) parônimas 
(E) homônimas perfeitas 

8) A falta de ética na política causa a miséria da 
população. 
Passando a frase acima para a voz passiva, 
teremos: 

(A) a miséria da população causa-se pela falta de 
ética na política 
(B) a miséria da população vem sendo causada 
pela falta de ética na política 
(C) a miséria da população tem sido causada 
pela falta de ética na política 
(D) a miséria da população é causada pela falta 
de ética na política 
(E) a miséria da população está sendo causada 
pela falta de ética na política 

9) Observe: 
I A ética e a moral não se confunde 
II Ao longo dos anos, os valores e a moral foram 
abalados 
III As obrigações éticas devem serem 
preservadas 
IV Abalada ética e valores  
V Sempre vão haver princípios e valores na 
sociedade 

Há casos INCORRETOS de concordância: 

(A) apenas em IV 
(B) apenas em I 
(C) em I, III e V 
(D) em I e III 
(E) em III e IV 



10) Observe os versos da canção “Gente”, de 
Caetano Veloso: 

(...) 
Gente quer comer 
Gente quer ser feliz 
Gente quer respirar ar pelo nariz (...) 
A repetição da palavra gente no início de cada 
verso constitui uma figura de linguagem 
denominada: 

(A) metáfora 
(B) anáfora 
(C) hipérbato  
(D) apóstrofe 
(E) metonímia 

NOÇÕES DE NFORMÁTICA 

11) A arquitetura básica de um computador é 
formada pelos componentes: 

(A) Software, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída, Processador 
(B) Dispositivos de Entrada, Dispositivos de 
Saída, HD, Circuitos 
(C) RAM, Memória, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída 
(D) Processador, Memória, Circuitos integrados 
(E) Memória, Processador, Dispositivos de 
Entrada, Dispositivos de Saída 

12) Analise as afirmativas abaixo sobre o 
Sistema Operacional: 

I Comanda somente a parte de hardware do 
computador 
II É responsável pelo gerenciamento, 
funcionamento e execução de todos os 
programas, pois, sem ele, o computador não tem 
“vida” 
III É um software importante, porém não é 
essencial para o funcionamento geral do 
computador 
IV É o tradutor/interpretador das nossas 
interações com o computador, facilitando as 
ações e assimilações entre ambos 
V São vários, dentre eles podemos citar: 
Windows Vista, Pascal, Linux 

(A) as afirmativas I e III são verdadeiras 
(B) as afirmativas II e IV são verdadeiras 
(C) as afirmativas II, IV e V são verdadeiras 
(D) apenas a afirmativa IV é verdadeira 
(E) apenas a afirmativa III é verdadeira 

13) Localiza-se em memória secundária e é 
utilizado(a) tipicamente em ambiente multitarefa 
para armazenar dados e programas que não são 
necessários imediatamente, mas que devem ficar 
disponíveis a qualquer momento. Trata-se do(a): 

(A) memória cache 
(B) memória ROM 
(C) memória virtual 
(D) registrador 
(E) memória RAM 

14) Os pacotes Microsoft Office e BrOffice são 
compostos por softwares aplicativos que nos 
auxiliam nas mais diversas tarefas 
computacionais. Assinale, então, a alternativa em 
que são descritas somente planilhas eletrônicas: 

(A) BrOffice Calc e Excel 
(B) Word e BrOffice Calc 
(C) Excel e BrOffice Base 
(D) BrOffice Math e Excel 
(E) Power Point e BrOffice Calc 

15) Estando em um documento do Microsoft 
Word, com um texto selecionado, mantendo 

pressionada a tecla 
 Ctrl

 e pressionando a tecla 

, o texto selecionado: 

(A) diminui 
(B) fica em negrito 
(C) muda de cor 
(D) fica em Itálico 
(E) aumenta 

16) Protocolos são a base do funcionamento da 
Internet. Eles são regras para trocas de 
informações que garantem que computadores se 
comuniquem de forma eficiente. Há diversos 
protocolos. Aquele responsável direto e 
específico para a transferência de arquivos é: 

(A) FTP 
(B) HTTP 
(C) DNS 
(D) DSN 
(E) WWW 



17) Sobre os vírus de computador, marque a 
alternativa INCORRETA: 

(A) são programas de computador 
(B) podem corromper ou apagar dados no 
computador 
(C) usam o programa de e-mail para se espalhar 
para outros computadores  
(D) são mensagens que chegam aos 
destinatários sem que estes as tenham solicitado 
(E) podem ser disfarçados como anexos de 
imagens engraçadas, cartões de felicitações ou 
arquivos de áudio e vídeo 

18) Considerando vários aspectos sobre 
segurança de computador, marque a opção 
INCORRETA: 

(A) Firewall é um mecanismo que atua como 
"defesa" de um computador ou de uma rede, 
controlando o acesso ao sistema por meio de 
regras e a filtragem de dados 
(B) Worms é o termo utilizado para descrever um 
método de ataque, através do qual alguém faz 
uso da persuasão, muitas vezes abusando da 
ingenuidade ou confiança do usuário, para obter 
informações que podem ser utilizadas para ter 
acesso não autorizado a computadores ou 
informações 
(C) Kaspersky e AVG são exemplos de antivírus 
disponíveis no mercado 
(D) o spyware é um software que recolhe 
informações pessoais sem o seu conhecimento 
ou permissão 
(E) uma senha (password) na Internet, ou em 
qualquer sistema computacional, serve para 
autenticar o usuário, ou seja, é utilizada no 
processo de verificação da identidade do usuário, 
assegurando que este é realmente quem diz ser 

19) Um navegador (também conhecido como 
web browser ou simplesmente browser) é um 
programa que habilita seus usuários a 
interagirem com documentos HTML hospedados 
em um servidor Web. Dentre os navegadores 
mais utilizados, podemos citar: 

(A) Internet Explorer e Mozilla Firefox 
(B) Windows Explorer e Adobe Acrobat 
(C) Outlook Express e Windows Vista 
(D) Mozilla Firefox e Outlook Express 
(E) Internet Explorer e Mozilla Thunderbird 

20) Pequenas informações que os sites visitados 
por você na internet podem armazenar em seu 
navegador, visando diversos fins, tais como: 
manter listas de compras ou listas de produtos 
preferidos em sites de comércio eletrônico etc., 
são denominadas de: 

(A) links 
(B) upload 
(C) cookies 
(D) backup 
(E) pop-up 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) O somatório das interposições e duração de 
cada fase de implantação de um projeto é 
chamado de: 

(A) ciclo de vida do projeto 
(B) ciclo de gerenciamento de projetos 
(C) ciclo de atividades do projeto 
(D) ciclo de planejamento e controle do projeto 
(E) ciclo PDCA (Plan - Do - Check - Action) 

22) Uma empresa de construção foi contratada 
para elaborar um projeto de uma construção civil 
residencial, restrito às atividades de construção e 
instalações. A parte da composição do Projeto, 
ilustrada pela planilha da figura abaixo, 
representa: 

1 2 3
1 CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL 277,70  100%
1.1 Fundações 33,5 12,06%
1.1.1 Sapatas 14 41,79%
1.1.2 Vigas Baldrames 19,5 58,21%
1.2 Estruturas de Concreto 44 15,84%
1.2.1 Pilares e Vigas 21 47,73%
1.2.2 Laje de concreto 23 52,27%
1.3 Alvenarias 31 11,16%
1.3.1 Alvenaria 1/2 tijolo 19 61,29%
1.3.2 Alvenaria 1 tijolo 12 38,71%
1.4 Pisos 34,8 12,53%
1.4.1 Contrapiso 9,4 27,01%
1.4.2 Pisos Cerâmicos 16,2 46,55%
1.4.3 Pisos de madeira 9,2 26,44%
1.5 Revestimentos 32 11,52%
1.5.1 Reboco/ Emboço/ Massa corrida 20 62,50%
1.5.2 Azuleijos 12 37,50%
1.6 Esquadrias 19 6,84%
1.6.1 Portas 8 42,11%
1.6.2 Janelas 11 57,89%
1.7 Pinturas 28,2 10,15%
1.7.1 Pintura de Alvenarias 17 60,28%
1.7.2 Pintura de Esquadrias 11,2 39,72%
1.8 Instalações 55,2 19,88%
1.8.1 Instalação Hidráulica 42,6 77,17%
1.8.2 Instalação Elétrica 12,6 22,83%

ATIV. Duração
Nível

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



(A) o Cronograma Físico-Financeiro do Projeto 
(B) a Planilha Orçamentária do Projeto 
(C) a Composição do BDI 
(D) a Planilha de Composição de Custos do 
Projeto 
(E) a Estrutura Analítica do Projeto 

23) Segundo as Normas Brasileiras ligadas a 
estruturas de concreto, julgue as afirmações a 
seguir: 

I Nos aços de classe B (encruados a frio), o 
diagrama tensão X deformação mostra 
claramente a ausência de um “patamar de 
escoamento” para definir o limite de escoamento. 
Portanto, adota-se por convenção, para esses 
tipos de aços como sendo a “tensão 
correspondente à deformação permanente”, 
determinada graficamente por uma reta paralela 
a curva de origem deslocada de 0,20% 
II A cura simples de uma laje exposta, 
concretada com concreto de cimento Portland, 
em dias normais e em temperaturas que variam 
de 15 ºC a 35 ºC, é feita, segundo as Normas 
Brasileiras, normalmente a partir do lançamento 
do concreto, durante um período de 7 (sete) dias 
III Numa seção de concreto armado de uma peça 
estrutural, a linha neutra é definida como o lugar 
geométrico dos pontos onde o momento de 
inércia é nulo 

São verdadeiras as afirmações: 
(A) II e III 
(B) I e III 
(C) I e II 
(D) Somente I 
(E) I, II e III 

24) Segundo a NBR 5626 - Instalações Prediais 
de Água Fria - NÃO é correto afirmar que: 

(A) a ocorrência de sobrepressões devidas a 
transientes hidráulicos deve ser considerada no 
dimensionamento das tubulações. Tais 
sobrepressões são admitidas, desde que não 
superem o valor de 200 kPa 
(B) em situações onde há um número 
significativo de mictórios, é recomendável que a 
limpeza seja efetuada através de sistema 
automático de descarga, ajustado para fornecer 
até 2,5L por descarga em mictórios individuais ou 
a cada 70 cm de comprimento em mictório tipo 
calha 
(C) nos pontos de suprimento de reservatórios, a 
vazão de projeto pode ser determinada dividindo-
se a capacidade do reservatório pelo tempo de 
enchimento. No caso de edifícios com pequenos 

reservatórios individualizados, como é o caso de 
residências unifamiliares, o tempo de enchimento 
deve ser menor do que 1 h. No caso de grandes 
reservatórios, o tempo de enchimento pode ser 
de até 6 h, dependendo do tipo de edifício 
(D) em qualquer caso, a pressão não deve ser 
inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa 
de descarga onde a pressão pode ser menor do 
que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do 
ponto da válvula de descarga para bacia 
sanitária onde a pressão não deve ser inferior a 
20 kPa 
(E) quando for impraticável prever os tipos e 
números de conexões a serem utilizadas, um 
procedimento alternativo consiste em estimar 
uma porcentagem do comprimento real da 
tubulação como o comprimento equivalente 
necessário para cobrir as perdas de carga em 
todas as conexões; essa porcentagem pode 
variar de 10% a 40% do comprimento real, 
dependendo da complexidade de desenho da 
tubulação, sendo que o valor efetivamente usado 
depende muito da experiência do projetista 

25) Na avaliação de uma planta de projeto 
estrutural de uma construção industrial, 
considere a figura abaixo e julgue as afirmações 
a seguir: 



I A concepção estrutural deste projeto pode ser 
considerada como a de uma estrutura pré-
moldada de concreto 
II As lajes são pré-moldadas e maciças e estão 
apoiadas diretamente sobre as vigas 
III As vigas podem ser de concreto armado ou de 
concreto protendido, fato não identificado nesse 
esquema estrutural 
IV Os pilares apresentam um dente conhecido 
pela literatura como consolo curto e servem para 
apoiar as vigas 
V O modelo estrutural mais apropriado para 
determinar os esforços solicitantes nas vigas é o 
de viga bi-engastada 

O número de afirmações corretas é: 

(A) 3 
(B) 2 
(C) 5 
(D) 1 
(E) 4 

26) A força Q está aplicada na chapa de aço que 
está ligada em um pilar através de três 
conectores parafusos ASTM A307 de diâmetro 
igual a 19 mm (3/4”), conforme mostrado na 
figura abaixo. 

Considerando que a chapa é rígida e que os 
conectores estejam em regime elástico e 
adotando-se ainda 10 3,15= , o esforço no 
conector mais solicitado será aproximadamente: 

(A) 0,66Q 
(B) 0,33Q 
(C) 1,05Q 
(D) 0,50Q 
(E) 3,15Q 

27) Segundo se refere à NR 18 - Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção, esta Norma Regulamentadora 
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. No canteiro 
de obras, na área destinada às instalações 
sanitárias, é correto afirmar que: 

(A) a instalação sanitária deve ser constituída de 
lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção 
de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) 
trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, 
na proporção de 1 (uma) unidade para cada 
grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração 
(B) deve ter pé-direito mínimo de 2,20 m (dois 
metros e vinte centímetros), ou respeitando-se o 
que determina as Normas do CREA da região 
(C) o local destinado ao vaso sanitário (gabinete 
sanitário) deve ter área mínima de 0,80 m2 (oito 
mil centímetros quadrados) e ser provido de 
porta com trinco interno, ter divisórias com altura 
mínima de 1,30 m (um metro e trinta 
centímetros), ter recipiente com tampa, para 
depósito de papéis usados, sendo obrigatório o 
fornecimento de papel higiênico 
(D) a área mínima necessária para utilização de 
cada chuveiro é de 0,60 m2 (seis mil centímetros 
quadrados), com altura máxima de 2,00 m (dois 
metros) do piso 
(E) as rampas provisórias devem ser fixadas 
somente no piso superior, não ultrapassando 20º 
(vinte graus) de inclinação em relação ao piso. 
Nas rampas provisórias, com inclinação superior 
a 10º (dez graus), devem ser fixadas peças 
transversais, espaçadas em 0,20 m (vinte 
centímetros), no máximo, para apoio dos pés 



28) A figura abaixo mostra uma viga com peso 
próprio desprezível e submetida a uma carga 
concentrada com intensidade Q, diferente de 
zero, aplicada no ponto X. Para as condições 
apresentadas, julgue os seguintes itens: 

I É de cima para baixo o sentido de atuação da 
componente vertical à reação no apoio C 
II O momento fletor no apoio B é igual a -0,2 a.Q 
III É nula a tensão normal na fibra externa da 
viga no ponto X 
IV O módulo do esforço cortante na seção 
transversal da viga no meio do vão entre os 
apoios B e C é igual a Q/8 
V Se a carga concentrada for aplicada mais 
próximo ao apoio A, a reação vertical no apoio B 
diminui 

A quantidade de itens certos é igual a: 

(A) 1 
(B) 3 
(C) 5 
(D) 2 
(E) 4 

Para as questões 29 a 31, considere o esquema 
da figura que representa um determinado projeto 
estrutural no qual exige-se que sejam usadas 
estruturas pré-moldadas de concreto armado 
para a construção de um prédio de escritórios. 
Parte da estrutura está representada abaixo. 

29) Considerando-se as Teorias de Estruturas e 
sabendo-se que a densidade média do concreto 
armado é igual a 2500 kg/m3, é correto afirmar 
que, na fase de colocação das vigas pré-
moldadas de concreto, com base de 20 cm, o 
diagrama final de momentos, traçado pelos eixos 
de cada pilar, será: 

(A) 

(B)

(C)

(D)



(E)

30) Considerando-se a fase final de consolidação 
da laje moldada “in-loco” com as vigas pré-
moldadas de concreto armado, segundo as 
Teorias de Estruturas, é correto afirmar que, 
nesta etapa, o diagrama final de esforços 
cortantes, traçado pelos eixos de cada pilar, 
será: 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E) 

31) Segundo o esquema estrutural adotado, o 
tipo de estrutura representado pela letra A é: 

(A) estaca pré-moldada 
(B) sapata profunda 
(C) radier 
(D) tubulão 
(E) estaca-raiz 

32) Considere a tesoura representada abaixo: 

Os esforços nas barras 1, 2 e 3 são: 

(A) tração, compressão e compressão, 
respectivamente 
(B) todos de compressão 
(C) todos de tração 
(D) compressão, compressão e tração, 
respectivamente 
(E) compressão, tração e compressão, 
respectivamente 

33) Muitos dos problemas patológicos 
apresentados por estruturas de concreto são 
causados por deficiências ou erros na colocação 
das armaduras. Considerando-se as diversas 
situações de detalhamento de armaduras 
mostradas no esquema da figura abaixo, é 
correto reconhecer como a armadura correta na 
estrutura: 



(A) I é a a) e na estrutura II é a b) 
(B) I é a b) e na estrutura II é a a) 
(C) I é a b) e na estrutura II é a b) 
(D) I é a a) e na estrutura II é a a) 
(E) I é a a) e não há armadura correta na 
estrutura II 

34) Não é procedimento relativo ao processo de 
desinfecção do reservatório superior e da rede 
predial de distribuição a ele ligada, preconizado 
pela NBR 5626 - Instalações Prediais de Água 
Fria: 

(A) após a mistura da solução de cloro com a 
água do reservatório, as peças de utilização 
devem ser então abertas, obedecendo-se à 
ordem de proximidade ao reservatório, ou seja, 
as peças mais a montante da instalação devem 
ser abertas antes que aquelas mais a jusante, 
até que todas tenham sido abertas. As peças de 
utilização podem ir sendo fechadas assim que a 
água efluente exalar odor de cloro. O 
reservatório não deve esvaziar durante essa 
operação. Se necessário, este deve ser 
reenchido e o procedimento de cloração deve ser 
repetido. Completada a operação, deve-se deixar 
o reservatório e a tubulação cheios por mais 1 h 
(B) a peça de utilização mais afastada do 
reservatório deve então ser aberta e a 
concentração de cloro medida. Se a 
concentração de cloro livre for menor que 30 
mg/L (30 ppm) o processo de cloração deve ser 
repetido até que se obtenha tal concentração 
(C) o reservatório deve ser enchido com água 
potável da fonte de abastecimento até o 
respectivo nível operacional previamente 
ajustado, após o que a alimentação deve ser 
interrompida. Uma certa quantidade da solução 
utilizada para obtenção do cloro livre deve ser 
misturada à água do reservatório para que se 
obtenha uma concentração de cloro livre de 30 
mg/L (30 ppm), permanecendo no reservatório 
por 1 h, período durante o qual todas as peças 
de utilização devem permanecer fechadas 
(D) após verificar que a água que chega ao ponto 
da peça de utilização mais a montante do 
reservatório possui concentração de cloro 
residual superior a 30 mg/L, todos os pontos de 
utilização devem ser fechados e o sistema 
(reservatório e tubulações) deve então 
permanecer nessa situação por cerca de 16 h 
(E) terminado o período de 16 h, após o 
estabelecimento da concentração de cloro 
residual mínima de 30 mg/L no ponto de 
utilização mais a montante do reservatório, todas 
as peças de utilização devem ser abertas e, após 
o escoamento da água com cloro, deve-se 

alimentar o reservatório com água potável 
proveniente da fonte de abastecimento. A 
desinfecção é considerada concluída quando em 
todas as peças de utilização se obtiver água com 
teor de cloro não superior àquele característico 
da fonte de abastecimento 

35) Em parte de um esquema estrutural de uma 
residência de 2 pavimentos, representado pela 
figura abaixo, e observando-se a figura, pode-se 
afirmar que: 

(A) V7 é uma viga invertida 
(B) V1 é uma viga invertida 
(C) L4 é uma laje rebaixada 
(D) V4 é uma viga balcão 
(E) L2 é uma laje cogumelo 

36) O cronograma físico-financeiro serve para: 

(A) acompanhamento dos custos da obra 
(B) determinar os gastos com mão-de-obra e 
materiais 
(C) acompanhamento do custo da mão-de-obra 
(D) planejar as etapas e  custos da obra 
(E) calcular o valor do BDI 

37) Seguindo as prescrições da NBR 5419 da 
ABNT - Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas, é correto afirmar: 

(A) as instalações metálicas da estrutura podem 
ser consideradas condutores de descida não 
naturais (inclusive quando revestidas por material 
isolante), desde que suas seções sejam no 
mínimo iguais às especificadas para condutores 
de descida e com continuidade elétrica no 
sentido vertical no mínimo equivalente 



(B) chaminés são consideradas de grande porte 
quando a seção transversal de seu topo for maior 
que 0,30 m² e/ou sua altura exceder 20 m. Para 
estas estruturas, os condutores de descida 
devem ser interligados por anéis, sendo o 
primeiro situado preferencialmente no solo ou no 
máximo a 3,5 m da base da chaminé, e outros a 
intervalos de cerca de 20 m a partir do primeiro 
anel 
(C) os cabos de descida devem ser protegidos 
contra danos mecânicos até, no mínimo, 2,0 m 
acima do nível do solo. A proteção deve ser por 
eletroduto rígido de PVC ou metálico, sendo que, 
neste último caso, o cabo de descida deve ser 
conectado às extremidades superior e inferior do 
eletroduto 
(D) há necessidade de SPDA em locais de 
grande afluência de público, locais que prestam 
serviços públicos essenciais; áreas com alta 
densidade de descargas atmosféricas, estruturas 
com altura superior a 20 m, estruturas de valor 
histórico ou cultural 
(E) o espaçamento entre os condutores de 
descida e as instalações metálicas do volume a 
proteger deve ser não inferior a 1 m, em se 
tratando de SPDA isolado 

38) O aperto ou cunhamento de uma alvenaria 
tem o objetivo de: 

(A) aumentar a produtividade da mão-de-obra 
(B) garantir a verificação do prumo e alinhamento 
(C) suprir a retração da cura da argamassa de 
assentamento 
(D) permitir o rasgo das passagens de tubulação 
nas alvenarias 
(E) prover estabilidade estrutural na alvenaria
executada 

39) Em relação à execução das paredes de 
alvenaria, é correto afirmar que: 

(A) os tijolos furados devem ser estocados em 
pilhas com altura máxima de 3,00 m, apoiados 
sobre superfície plana, limpa e livre de umidade 
(B) o cunhamento de uma parede é 
recomendável para evitar trincas nos cantos 
(C) são vantagens do tijolo furado sobre o 
maciço: tamanhos mais uniformes, arestas e 
cantos mais fortes, menor peso por unidade de 
volume, menor mão-de-obra por área de parede, 
melhor isolamento térmico e acústico 
(D) os blocos de concreto estrutural para paredes 
autosuportáveis devem resistir a uma tensão de 
compressão de 10 a 150 kgf/cm2

(E) na execução de paredes de blocos de 
concreto, devem ser previstas vergas somente 

na parte inferior das aberturas, ultrapassando os 
vãos em, no máximo, 15 cm dos dois lados 

40) Algumas patologias devido ao sistema 
estrutural podem ser evitadas no processo 
construtivo. Para tanto, em construções de 
alvenaria estrutural, usam-se com frequência 
canaletas armadas sob a laje, sobre os vãos etc, 
com o objetivo de: 

(A) facilitar a execução das lajes 
(B) eliminar as juntas de dilatação 
(C) dar melhor acabamento às portas e janelas 
(D) absorver pequenos recalques do terreno, 
evitando trincas 
(E) distribuir as cargas concentradas 
provenientes da parede superior 

41) Em assoalho de madeira, problemas 
patológicos podem aparecer com frequência. O 
empenamento da tábua do assoalho, conforme 
figura abaixo, é conseqüência do(a): 

(A) umidade do terreno sob o contrapiso 
(B) calafetação e raspagem mal feitos 
(C) falta de argamassa de assentamento 
(D) umidade do ambiente acima da tábua 
(E) efeito da temperatura 

42) Analise o procedimento seguro para 
consertos de falhas de concretagem, mesmo nos 
casos mais graves. 

I Aplicar um adesivo à base de epóxi na 
superfície de contato do concreto e na das barras 
de aço com o novo concreto de enchimento 
II Limpar adequadamente as barras de armadura 
descobertas, removendo toda a ferrugem 
III Preencher o vazio com concreto forte, sendo 
recomendável aplicar um aditivo inibidor de 
retração 
IV Remover o concreto solto, apicoar e limpar 
adequadamente o lugar a ser reparado 



A sequência correta dos serviços é: 

(A) III, II, I e IV 
(B) II, IV, III e I 
(C) II, I, IV e III 
(D) I, II, III e IV 
(E) IV, II, I e III 

43) A cura do concreto, durante o processo de 
hidratação do cimento, é: 

(A) o ato de adicionar água ao cimento 
(B) a medida que evita a evaporação precoce da 
água necessária à hidratação do cimento 
(C) o início do endurecimento, que ocorre uma 
hora, aproximadamente, após a adição de água 
(D) o fenômeno de transformação de compostos 
mais solúveis em menos solúveis do cimento 
(E) o endurecimento, quando atinge a resistência 
especificada 

44) Segundo a NBR 8160 da ABNT - Sistemas 
prediais de esgoto sanitário, projeto e execução - 
NÃO é correta a afirmativa: 

(A) o sistema predial de esgoto sanitário deve ser 
separador absoluto em relação ao sistema 
predial de águas pluviais, ou seja, não deve 
existir nenhuma ligação entre os dois sistemas 
(B) os despejos provenientes de máquinas de 
lavar roupas ou tanques situados em pavimentos 
sobrepostos podem ser descarregados em tubos 
de queda exclusivos, com caixa sifonada 
especial, instalada no seu final 
(C) as mudanças de direção nos trechos 
horizontais devem ser feitas com peças com 
ângulo central igual ou inferior a 45°. Já nas 
mudanças de direção (horizontal para vertical e 
vice-versa) podem ser executadas com peças 
com ângulo central igual ou inferior a 90° 
(D) as caixas sifonadas que coletam despejos de 
mictórios devem ter tampas cegas e podem 
receber contribuições de outros aparelhos 
sanitários, desde que sejam providos de 
desconector próprio 
(E) os comprimentos dos trechos dos ramais de 
descarga e de esgoto de bacias sanitárias, 
caixas de gordura e caixas sifonadas, medidos 
entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, 
não devem ser superiores a 10,00 m 

45) Segundo a NBR 8160 - Sistemas prediais de 
esgoto sanitário, projeto e execução -, 
relativamente aos tubos de queda, é considerada 
zona de sobrepressão: 

(A) o trecho, de comprimento igual a 40 
diâmetros, imediatamente à jusante do desvio 
para horizontal 
(B) o trecho de comprimento igual a 40 
diâmetros, imediatamente à jusante do mesmo 
desvio 
(C) o trecho da coluna de ventilação, para o caso 
de sistemas com ventilação secundária, com 
comprimento igual a 40 diâmetros, a partir da 
ligação da base da coluna com o tubo de queda 
ou ramal de esgoto 
(D) o trecho de comprimento igual a 40 
diâmetros, imediatamente à jusante da base do 
tubo de queda, e o trecho do coletor ou 
subcoletor imediatamente à jusante da mesma 
base 
(E) os trechos a montante e a jusante do primeiro 
desvio na horizontal do coletor, ou subcoletor, 
com comprimento igual a 40 diâmetros 

46) De acordo com a NBR 8160, para a coleta 
dos efluentes de mais de 12 cozinhas, ou ainda, 
para cozinhas de restaurantes, escolas, 
hospitais, quartéis, etc., devem ser previstas 
caixas de gordura especiais. O volume, em litros, 
da caixa de gordura para atender um restaurante 
que atende no máximo 75 pessoas, é: 

(A) 180 
(B) 190 
(C) 160 
(D) 150 
(E) 170 

47) De acordo com a NBR 10844 - Instalações 
prediais de águas pluviais - NÃO é correta a 
assertiva: 

(A) o período de retorno deve ser fixado segundo 
as características da área a ser drenada, 
obedecendo ao estabelecido a seguir: T = 1 ano, 
para áreas pavimentadas, onde empoçamentos 
possam ser tolerados; T = 5 anos, para 
coberturas e/ou terraços; T = 25 anos, para 
coberturas e áreas onde empoçamento ou 
extravasamento não possa ser tolerado 
(B) o diâmetro interno mínimo dos condutores 
verticais de seção circular é 75 mm 
(C) para construção até 100 m² de área de 
projeção horizontal, salvo casos especiais, pode-
se adotar: I = 150 mm/h 
(D) as superfícies horizontais de laje devem ter 
declividade mínima de 0,5%, de modo que 
garanta o escoamento das águas pluviais, até os 
pontos de drenagem previstos 



(E) em calhas de beiral ou platibanda, quando a 
saída estiver a de 2,0 m de uma mudança de 
direção, realizado com curva reta, a vazão de 
projeto deve ser multiplicada pelo coeficiente 1,2 

48) No cálculo da área de contribuição, devem-
se considerar os incrementos devidos à 
inclinação da cobertura e às paredes que 
interceptem água de chuva, que também deva 
ser drenada pela cobertura. Deste modo, 
segundo a NBR 10844 - Instalações Prediais de 
Águas Pluviais - o incremento, em metros 
quadrados, que deve ser considerado quando se 
está diante de uma situação onde há duas 
superfícies planas verticais adjacentes e 
perpendiculares, com dimensões 4,0 m x 5,0 m e 
4,0 m x 5,0 m, é aproximadamente: 

(A) 14 
(B) 16 
(C) 18 
(D) 20 
(E) 22 

49) A previsão de carga de uma instalação deve 
ser feita obedecendo-se às prescrições citadas a 
seguir, EXCETO: 

(A) em cada cômodo ou dependência de 
unidades residenciais e nas acomodações de 
hotéis, motéis e similares, deve ser previsto, pelo 
menos, um ponto de luz fixo no teto, com 
potência mínima de 100 VA, comandado por 
interruptor de parede 
(B) nas unidades residenciais e nas 
acomodações de hotéis, motéis e similares, o 
número de tomadas de uso geral deve ser fixado 
de acordo com o seguinte: nos quartos e salas, 
se a área for igual ou inferior a 6 m², pelo menos 
uma tomada; se a área for superior a 6 m², pelo 
menos uma tomada para cada 5 m, ou fração de 
perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto 
possível 
(C) nas unidades residenciais e nas 
acomodações de hotéis, motéis e similares, às 
tomadas de uso geral devem ser atribuídas as 
seguintes potências: em banheiros, cozinhas, 
copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, 
lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA 
por tomada, até três tomadas, e 100 VA, por 
tomada, para as excedentes, considerando cada 
um desses ambientes separadamente 

(D) nas unidades residenciais e nas 
acomodações de hotéis, motéis e similares, o 
número de tomadas de uso geral deve ser fixado 
de acordo com o seguinte: em cozinhas, copas, 
copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e 
locais análogos, no mínimo uma tomada para 
cada 3,0 m, ou fração de perímetro, sendo que, 
acima de cada bancada com largura igual ou 
superior a 0,30 m, deve ser prevista pelo menos 
uma tomada 
(E) aos circuitos terminais que sirvam às 
tomadas de uso geral de halls de escadaria, 
salas de manuteção e salas de localização de 
equipamentos, tais como: casas de máquinas, 
salas de bombas, barriletes e locais análogos, 
deve ser prevista, no mínimo, uma tomada, a 
qual deve ser atribuída uma potência de no 
mínimo 1000 VA 

50) Relativamente às valas de filtração, de 
acordo com a NBR 13969 da ABNT - Tanques 
Sépticos - Unidades de tratamento complementar 
e disposição final dos efluentes líquidos: Projeto, 
construção e operação - NÃO é correto afirmar: 

(A) para valas de filtração e filtros de areia, a 
taxa de aplicação para cálculo da área superficial 
do filtro  de areia deve ser limitada a 100 L/dia x 
m², quando da aplicação direta dos efluentes do 
tanque séptico e 200 L/dia x m²  para efluente do 
processo aeróbio de tratamento 
(B) são os seguintes os materiais que podem ser 
utilizados como meio filtrante, conjuntamente ou 
isoladamente: areia, com diâmetro efetivo na 
faixa de 0,25 mm a 1,2 mm, com coeficiente de 
uniformidade inferior a 4; pedregulho ou pedra 
britada 
(C) os intervalos de aplicação de efluente do 
tanque séptico em vala de filtração não devem 
ser inferiores a 8 h 
(D) para permitir a digestão aeróbia de material 
retido na vala de filtração e desobstrução dos 
poros do meio filtrante, as valas de filtração 
devem ser operadas alternadamente. Para tanto, 
devem ser previstas pelo menos duas unidades, 
cada uma com capacidade plena de filtração. O 
intervalo entre a alternância não deve ser 
superior a três meses 
(E) a camada de brita ou pedra situada acima da 
camada de areia deve ser coberta de material 
permeável, tal como tela fina contra mosquito, 
antes do reaterro com solo, para não permitir a 
mistura deste com a pedra e, ao mesmo tempo, 
permitir a evaporação da umidade 




