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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
 

QUESTÃO 31  

Segundo a NBR5410, qual deverá ser a carga 
de iluminação, em watt, necessária para uma 
planta residencial com 4 cômodos, sendo uma 
sala de 12m2, um quarto de 10m2, uma cozinha 
de 6m2 e um banheiro com 3m2 ? 
 

a. 460 w. 

b. 520 w. 

c. 660 w. 

d.
 

480 w.
 

e.
 

512 w.
 

 

QUESTÃO
 

32
  

Para a elaboração de um projeto hidráulico, 
constatou-se haver no sistema de 
abastecimento público

 
uma pressão insuficiente 

e sem continuidade. 
 

 

Deste   modo,   qual   dos    sistemas  deve  ser 
escolhido para o projeto?

 

a.
 

 
b.

 
Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial. 

c. 
Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis. 

d. A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal. 

e. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta. 

Sistema indireto sem bombeamento.
 b.

 
Sistema indireto com bombeamento.

 c.
 

Sistema direto.
 d.

 
Sistema direto com bombeamento.

 e.
 

Sistema direto sem bombeamento.
 

 QUESTÃO
 

33
  O consumo de água de um prédio foi 

dimensionado com 60.000l, já contabilizadas a 
reserva de incêndio e a previsão para a queda 
do fornecimento.  
 Considerando os reservatórios superior e 
inferior como sendo 2/5 e 3/5 respectivamente 
do volume total, determine as dimensões 
correspondentes destes reservatórios e 
assinale a alternativa correta. 
 

a. 2m x 5m x 3m     e 3m x 10m x 2m. 
b. 3m x 2m x 1,5m e 3m x 3m x 2m. 
c. 2m x 2m x 6m     e 3m x 5m x 2,5m. 
d. 3m x 4m x 2m     e 3m x 8m x 1,5m. 
e. 4m x 2m x 2,5m e 6m x 6m x 1m. 
 
QUESTÃO 34  
Com relação às ferramentas do AutoCAD, 
assinale a alternativa que corresponde a sua 
correta utilização. 
 

a. No menu MODIFY,  estão as ferramentas 
de edição de desenho, dentre elas: 
DRAW, COPY, MOVE, MIRROR e 
ROTATE.  

b. Os comandos SNAP e GRID agilizam a 
execução de desenhos modulados, 
deslocando o cursor através de 
espaçamentos definidos. 

c. A função OSNAP, quando ativada, 
determina a precisão no GRID. 

d. No comando ZOOM, a função REALTIME 
afasta e aproxima o desenho da tela 
gráfica em tempo real, através de dois 
pontos marcados pelo usuário. 

e. No PAPER SPACE, só são permitidos 

edições de desenhos que estão na janela 
de visualização. 

 

QUESTÃO 35  

Assinale a alternativa em que o comando não 

está corretamente relacionado à operação 
desejada para a construção de desenhos em 
AutoCAD.

 
 

a.
 

FILLET –
 
une,

 
através de um raio, duas 

linhas paralelas ou não.
 

b.
 

BOUNDARY –
 

delimita uma área, entre 
linhas.

 

c.
 

PEDIT –
 
permite editar uma polilinha ou 

transformar linhas simples em polilinhas.
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d.
 

PLINE –
 

permite a construção de
 

uma 
sequência de linhas com a característica 
de ser uma entidade única.

 
 

e.
 

BMAKE –
 
permite a criação de blocos que 

poderão ser utilizados em qualquer 
arquivo.

 
 QUESTÃO

 
36

  Para o preparo de 1m3

 
de concreto, utilizou-se 

350 kg de cimento e 0,6m3

 de areia.  
Sendo assim, quais as quantidades de material 
necessário para a confecção de um pilar de 
dimensões 0,20x0,20x3,00m ? 
 a. 42 kg de cimento e 0,07m3

 de areia. 
b. 40 kg de cimento e 1m3

 de areia. 
c. 42 kg de cimento e 1,2m3

 de areia. 
d. 38 kg de cimento e 1,03m3

 de areia. 
e. 38 kg de cimento e 1,12m3

 de areia. 
 
QUESTÃO 37  
Qual das alternativas não representa uma 
estratégia utilizada para amortizar o ganho de 
calor no interior de um edifício, devido à 
radiação solar? 
 

a. Posicionar o edifício da maneira adequada 
à posição do sol. 

b. Proteger as aberturas contra a entrada do 
sol. 

c. Calcular as aberturas de modo que 
atendam às necessidades de luz natural. 

d. Aumentar as aberturas para favorecer a 
circulação do ar. 

e. Dificultar a chegada do sol às superfícies 
através da utilização de obstáculos 
projetados. 

 
QUESTÃO 38  
Com relação à acústica nas edificações, 
assinale a alternativa em que o estudo de seus 
elementos não está definido corretamente. 
 

a. Os isolantes acústicos servem para 
reduzir a energia do som transmitido pelas 
estruturas para os ambientes vizinhos. 

b. As placas rígidas e planas refletem pouco 
sem absorver, podendo ser consideradas 

 

c. Absorventes acústicos servem para 
reduzir

 
a energia de um som refletido no 

ambiente.
 

d.
 

Na reflexão do som podem ocorrer 
fenômenos como o eco e a reverberação.

 

e.
 

Superfícies diferentes absorvem 
diferentes intervalos de frequência do 
som.

 
 
 

QUESTÃO
 

39
  O concreto é uma mistura de cimento, água e 

materiais inertes. Quando o concreto é 
corretamente dimensionado e produzido, o seu 
endurecimento continua a desenvolver-se 
durante muito tempo após haver adquirido a 
resistência suficiente para a

 
obra. 

 
 Assinale a alternativa em que a característica 
do concreto está incorreta.

 
 a. O concreto leve, apesar de ter a massa 

específica igual ao concreto comum, 
começou a ser empregado no isolamento 
térmico das edificações. 

b. Concreto com aditivos são utilizados 
quando é necessário modificar a sua 
propriedade, exaltando alguma 
característica específica. 

c. O adensamento do concreto lançado tem 
como objetivo fazer com que as partículas 
ocupem os vazios, deslocando o ar. 

d. O concreto deve ser lançado assim que 
misturado, não sendo permitido intervalo 
superior a 30 minutos.  

e. Não se admite o uso de concreto 
remisturado. 

 
QUESTÃO 40  
Analise os itens sobre “cobertura” e assinale a 
alternativa que corresponde às definições 
corretas, respectivamente. 
 

I. É o divisor de duas águas, de cota mais 
elevada, no sentido horizontal. 

II. É o encontro de captação de duas 
águas. 

III. É o divisor de duas águas num plano 
inclinado. 

 

a. Rincão, Espigão, Caibro. 
b. Cumeeira, Ripa, Espigão. 
c. Cumeeira, Rincão, Espigão. 

d. Espigão, Rincão, Cumeeira.   

e. Espigão, Caibro, Ripa. 
 

QUESTÃO 41  

As cargas distribuídas atuam ao longo de um 
trecho.   

Assinale a alternativa que não apresenta um 
exemplo de carga distribuída.

 
 

a.
 

O peso próprio de uma viga.
 

b.
 

O peso de uma caixa d’água atuando 
sobre uma viga.

 

c.
 

O peso de uma laje sobre uma parede.
 

d.
 

O peso de um pilar sobre uma viga.
 

e.
 

O peso de uma laje sobre uma viga.
 

 
 

“espelhos”
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QUESTÃO
 

42
  Os materiais são classificados, conforme suas 

características, como dúcteis ou frágeis. 
 

 Quanto
 

as suas características, assinale a
 alternativa incorreta.

 
 a.

 
O material é dúctil quando,

 
submetido a 

ensaio de tração,
 

não apresenta 
deformação plástica, precedida por uma 
deformação elástica, para atingir o 
rompimento.

 b.
 

O material é frágil quando,
 

submetido a 
ensaio de tração,

 
não apresenta 

deformação plástica para o rompimento. c. São materiais dúcteis: o aço, o alumínio e 
o cobre. 

d. São materiais frágeis o concreto, o vidro e 
a porcelana. 

e. Em um diagrama de tensão e deformação 
de um material dúctil, define-se uma 
região de deformação elástica e uma 
região de deformação plástica. 

 
QUESTÃO 43  
Com relação ao estudo de Tensão Normal, 
assinale a alternativa incorreta quanto às 
definições do seu emprego. 
 

a. A tensão normal é determinada através da 
relação entre a força aplicada e a área da 
seção da peça. 

b. A unidade de tensão no SI (Sistema 
Internacional) é o pascal (Pa), que 
corresponde à carga de 1N, sobre 1m2. 

c. A unidade MPa corresponde à aplicação 
de 106 Pa. 

d. A unidade KPa corresponde à aplicação 
de 103 Pa. 

e. MPa corresponde à carga de 1N sobre 
10mm2. 

 

QUESTÃO 44  

O solo-cimento é uma mistura íntima e bem 
proporcionada de solo com aglomerante, 
cimento Portland, no qual vários fatores como 
dosagem de cimento, natureza do solo e teor 
de umidade e a compactação e prensagem 
podem determinar a sua qualidade. 

 
 

Sendo assim, assinale a alternativa incorreta
 

quanto a sua utilização e características.
 

 

a.
 

As impurezas que podem aparecer na 
água de mistura podem ser agressivas ao 
cimento (como sulfatos e matéria 
orgânica).

 

b.
 

É um material incombustível e confere 
bom isolamento térmico.

 
 

c.
 

Possui peso específico menor ou igual 
que os tijolos cerâmicos, daí a vantagem 
da sua utilização.

 d.
 

Possui boa durabilidade e boa resistência 
ao

 
desgaste, permitindo o seu uso sem 

revestimentos.
 e.

 
Pode aproveitar a matéria-prima da 
região, barateando sua execução.

 
 QUESTÃO

 
45

  Em regiões que não são servidas por redes de 
esgoto, são utilizados recursos como fossas 
sépticas, filtros anaeróbios e sumidouros. 

 
 Assinale a alternativa incorreta quanto a estes 
recursos e a sua utilização. 
 a. O efluente de uma fossa séptica poderá 

ser lançado no solo através de sumidouro 
ou vala de infiltração. 

b. Os despejos de cozinha e das caixas de 
inspeção devem ser lançados diretamente 
nas fossas sépticas. 

c. As dimensões do sumidouro são 
determinadas em função da capacidade 
de absorção do terreno, devendo ser 
considerado como superfícies úteis de 
absorção o fundo e as paredes laterais até 
o nível da entrada dos efluentes. 

d. A localização das fossas sépticas, filtros 
anaeróbios e sumidouros devem possuir 
um afastamento mínimo de 20 metros de 
qualquer fonte de abastecimento. 

e. O filtro anaeróbio deve estar contido em 
um tanque de forma cilíndrica ou 
prismática de seção quadrada, com fundo 
falso perfurado. 

 

QUESTÃO 46  

O Código de Obras e/ou Edificações de um 
Município exige que, em unidades residenciais, 
a área de ventilação/iluminação corresponda a 
1/6 da superfície do piso quando se tratar de 
salas, dormitórios; 1/8 da superfície do piso 
quando se tratar de cozinha, banheiro e área de 
serviço.

 
 

Considere     os      índices  mencionados e 
uma residência com as seguintes 
características.

 
 

Uma sala de 21,00 m2 
 

Dois dormitórios de 7,50m2 cada
 

 
Um dormitório de 13,50m2

 
 

Dois banheiros de 6,00m2
 
cada

 
 

Uma cozinha de 10,00m2
 

 
Uma área de serviço de 9,20m2.

 
 

Com base nos dados, assinale a alternativa 
correta.
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a.
 

A área necessária para a 
ventilação/iluminação dos dormitórios 
menores é de 1,70m2

 
cada, e do 

dormitório maior é de 2,55m2.
 b.

 
Duas janelas de 1,20x1,45m satisfazem

 
a 

necessidade de iluminação/ventilação da 
sala.

 
c.

 
A área total para ventilação/iluminação da 
residência é de 12,00m2.

 
d. A janela do quarto menor possui a mesma 

área da janela da área de serviço. 
e. Uma janela de 2,80x1,25m satisfaz a 

necessidade de iluminação/ventilação da 
sala. 

 
QUESTÃO 47  
As legislações municipais urbanas e de 
edificações trouxeram novos repertórios 
conceituais, específicos, e que são usuais aos 
profissionais da área de urbanismo. 

Com base no enunciado, relacione a Coluna I 
(Conceito) com a Coluna II (Significado).  

 

Coluna I 
 

Conceito 
1. Taxa de Ocupação 
2. Guarda-Corpo 
3. Coeficiente de Aproveitamento 
4. Pé-Direito 
5. Prisma de aeração ou iluminação 
 
Coluna II 

 

Significado 

(   ) Índice que determina a área máxima de 
construção de uma edificação. 

(   ) Medida de piso a teto. 

(   ) Espaço vertical livre, situado no interior 
ou no perímetro de uma edificação. 

(   ) Anteparo contra quedas em escadas, 
rampas, terraços, e outros. 

(   ) Percentual que determina a superfície do 
lote ocupada pela projeção horizontal da 
edificação ao nível do solo.  

Assinale a alternativa correta
.
 

 a.
 

5, 3, 4, 2, 1.
 

b.
 

3, 4, 5, 2, 1.
 

c.
 

1, 2, 3, 4, 5.
 

d.
 

5, 4, 2, 3, 1.
 

e.
 

3, 4, 1, 2, 5.
 

 
 

QUESTÃO
 

48
  O Código de Trânsito Brasileiro, considerando a 

sua
 

utilização, classifica as vias abertas à 
circulação em vias urbanas e vias rurais.

 Considere a sequência hierárquica das vias 
urbanas em ordem decrescente, com base na:

  
 

 
largura, 

 
 

carga de trânsito que devem suportar,
  

 
funções.

 
 De acordo com essa sequência, assinale a 
alternativa correta. 
 a. Rodovia, via coletora, via arterial, via local.  
b. Estrada, rodovia, via coletora, via arterial.  
c. Via de trânsito rápido, via  arterial, via 

coletora, via local.  
d. Via local, via coletora, via arterial, via de 

trânsito rápido.  
e. Estrada, via de trânsito rápido, via 

coletora, via local.  
 
QUESTÃO 49  
Em um Escritório de Arquitetura, a 
representação de elementos lineares dos 
projetos complementares ao Projeto de 
Arquitetura da reforma de um hospital, 
principalmente as interfaces dos projetos de 
instalações com o projeto estrutural, em cada 
pavimento, está causando uma multiplicidade 
do número de pranchas de projeto e a 
consequente necessidade de seccionar os 
desenhos com a finalidade de adequá-los aos 
formatos padronizados pela ABNT, sendo 
sugerido o uso de formatos “alongados”.  
 

A partir do texto, assinale a alternativa que 
apresenta o procedimento a ser seguido pelo 
Escritório. 
 

a. Como os usos desses formatos não estão 
de acordo com as Normas Técnicas 
Oficiais, recomenda-se  que todas as 
informações sejam acomodadas no 
formato A0.  

b. Sendo necessário o uso de formato fora 
dos padrões estabelecidos, recomenda-se 
que todas as informações produzidas 
sejam acomodadas em formato 2A0.

 

c.
 

Caso seja necessário o uso de formatos 
que não estejam de acordo com as 
Normas Técnicas oficiais, recomenda-se a 
escolha dos formatos de tal maneira que o 
“alongamento” seja apenas o necessário 
para acomodar as informações em cada 
prancha do projeto.
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d.
 

Sendo necessário formato fora dos 
padrões estabelecidos, pode-se usar o 
formato "alongado” sugerido, desde que 
seja formado pela repetição de formatos 
iguais ou do formato vizinho 
imediatamente menor. 

 e.
 

Como esse formato sugerido não está de 
acordo com as Normas Técnicas Oficiais, 
recomenda-se o uso de múltiplos do 
formato A0, com fator de aumento 1 1/6, 1 
1/4, 1 ½, etc. 

 
QUESTÃO 50  
 O emprego da madeira na construção civil 
exige a obtenção de um grau de umidade nas 
peças, o mais reduzido possível, e compatível 
com o ambiente onde será empregado. 
 

Considerando a descrição das vantagens da 
secagem da madeira, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

a. A secagem diminui o peso do material, 
favorecendo o transporte e o seu 
manuseio. 

b. A madeira seca é mais estável e assim 
apresentará uma retração menor. 

c. A madeira seca é mais resistente aos 
agentes de deteriorização, principalmente 
à ação dos fungos. 

d. Não é necessário que a madeira seque 
para receber tratamento de pintura ou 
envernizamento. 

e. Quanto maior o índice de secagem da 
madeira, mais resistente ela se tornará. 

 
QUESTÃO 51  
Qual o número de blocos de concreto de 
dimensões 10x20x40cm é necessário para a 
construção de um muro de 18,0m de 
comprimento e 2,0m de altura, tendo seis 
pilares de concreto de dimensões 20x20cm e 
2,0m de altura? 
 

a. 435 tijolos. 

b. 420 tijolos. 

c. 325 tijolos. 

d. 450 tijolos. 

e. 380 tijolos. 
 

QUESTÃO
 

52
  

O conforto do usuário em uma edificação 
verticalizada

 
está diretamente vinculado à 

relação de dimensionamento que se estabelece 
entre o piso e o espelho do degrau de uma 
escada. Considerando que para vencer um 
desnível de 3,85m (piso a piso), utilizou-se a 
Fórmula de Blondell e determinou-se o mínimo 
de 22 degraus. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correta
 relação entre piso (p) e espelho (e).

 
 a.

 
e=0,175m; p=0.28m.

 b.
 

e= 0,175m; p=0,31m.
 c.

 
e=0,166m; p=0,28m.

 d.
 

e=0,166m; p=0,30m.
 e.

 
e=0,166m; p=0,29m.

 
 QUESTÃO

 
53

  Para aprovação de um Projeto Arquitetônico e a 
consequente licença para construção, é 
necessário que documentos sejam 
encaminhados aos órgãos competentes.

 
 Assinale a alternativa que corresponde ao 
documento que diz respeito exclusivamente ao 
profissional autor do projeto e/ou responsável 
pela obra. 
 

a. Projetos Complementares. 
b. Projeto Arquitetônico. 
c. Documento do Registro do Imóvel. 
d. Pagamento do IPTU. 
e. Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART).  
 
QUESTÃO 54  
Segundo a Constituição Federal de 1988 e o 
Estatuto das Cidades, o Plano Diretor é 
obrigatório para municípios em algumas 
condições.  
 

Desse modo, assinale V para as afirmações 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(   ) Municípios pertencentes a Regiões 
Metropolitanas. 

(   ) Municípios com área de especial 
interesse turístico. 

(   ) Municípios com menos de 
20.000habitantes. 

 

Assinale a sequência correta.  
 

a. F, F, V.  

b. V, V, F.  

c. F, V, F.  

d. V, F, V.  

e. F, V, V.  
 

QUESTÃO 55  

Em um terreno com 650,00m2 será construído 
um edifício de 12 pavimentos, e área total de 
construção igual a 3.790,80m2. 

 

Qual a Taxa de Ocupação que esse edifício 
ocupará do terreno?

 
 

a.
 

38%.
 

b.
 

45%.
 

c.
 

48,60%.
 

d.
 

58,60%.
 

e.
 

50%.
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QUESTÃO
 

56
  Visando à

 
construção de um edifício em área 

urbana, torna-se necessário identificar as 
características do terreno onde será 
implantado. Para tanto, é preciso fazer um 
levantamento plano-altimétrico, no qual deverão

 constar alguns itens e procedimentos.
 

 Analise as alternativas
 
e assinale a incorreta.

 
 a.

 
Deverão constar no levantamento plani-
altimétrico as dimensões perimetrais, a 
fixação do referencial de nível (RN), a 
área do terreno.

 

 

b.
 Devem constar de um levantamento plani-

altimétrico as sondagens, a abertura de 
poços de exploração, as curvas de níveis. 

c. No levantamento plani-altimétrico deverão 
constar a poligonal, as curvas de níveis, 
os ângulos dos lados. 

d. Devem constar em um levantamento 
plani-altimétrico as construções existentes 
(se houver), as galerias de águas pluviais 
ou o esgoto, as ruas adjacentes.  

e. Devem constar em um levantamento 
plani-altimétrico os postes e seu 
respectivo número, indicando os mais 
próximos do lote, o croqui de situação 
com a indicação da via de maior 
importância, as árvores. 

 
QUESTÃO 57  
A NBR-9050 tem como objetivo propiciar às 
pessoas portadoras de deficiências, condições 
adequadas e seguras de acessibilidade. 

Considerando as áreas necessárias para a 
circulação de cadeiras de rodas, com 
deslocamento em linha reta, assinale a 
alternativa incorreta. 

 

a. Largura mínima de 0,80m para 
transposição de uma cadeira de rodas 
pelas portas e obstáculos fixos. 

b. Largura mínima de 1,20m para circulação 
de uma pessoa e uma cadeira de rodas.  

c.
 

Largura mínima de 1,50m para circulação 
de duas cadeiras de rodas.

 

d.
 

As áreas de circulação, livre de barreiras, 
devem assegurar uma faixa livre de 
barreiras ou obstáculos.

 

e.
 

Largura mínima de 1,60m para circulação 
de duas cadeiras de rodas.

 
 

QUESTÃO
 

58
  

Antes de se iniciar um projeto/obra de uma 
edificação, deve-se tomar algumas 
providências, entre elas,

 
o
 

reconhecimento do 
subsolo. 

 
 

Para se abordar qualquer problema de 
Mecânica dos Solos, torna-se necessário um 
conhecimento das condições do subsolo 
através de sondagens. 

 No que se refere
 

ao objetivo da sondagem, 
assinale a incorreta.

 
 a.

 
Permitir a extração das más camadas 
para melhorar o solo.

 b.
 

Conhecer a disposição do subsolo, 
natureza e espessura de suas camadas.

 c.
 

Executar ensaios para determinar as 
propriedades físicas e mecânicas do solo.

 d.
 Conhecer

 
as características do subsolo, 

nível de água e respectiva pressão.  
e. Identificar e classificar o solo através de 

amostra retirada. 
 
QUESTÃO 59  
A sede de uma Instituição Pública será 
construída e deverá ser licitada. Para tanto, 
após a conclusão dos projetos, é necessária  a 
elaboração do orçamento, abrangendo a 
quantidade de serviços a serem executados e 
os respectivos preços unitários, parciais e 
global do objeto a ser licitado.  
 

Para que se possa elaborar um orçamento 
consistente, torna-se imprescindível que se 
conheça detalhadamente quais documentos?  
 

a. Anteprojeto, especificações técnicas, 
memorial justificativo, contrato social da 
empresa. 

b. Projeto básico, especificações de 
serviços, memorial justificativo, condições 
contratuais. 

c. Projeto básico/executivo, especificações 
técnicas, memorial descritivo, normas 
gerais de construção, condições 
contratuais. 

d. Estudo preliminar, especificações 
técnicas, memorial descritivo, condições 
contratuais. 

e. Projeto básico/executivo, especificações 
de materiais, normas gerais de 
construção, contrato social da empresa.

 
 

QUESTÃO
 

60
  

A licitação possui diversas modalidades, cada 
uma delas regula o procedimento licitatório de 
forma própria e possui suas peculiaridades, 
conforme a Lei 8666/93.

 

No que se refere â modalidade "comum”, 
relacione a Coluna I (Modalidades) com a 
Coluna II (Características).
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1. Concorrência 
2. Tomada de Preços 
3. Convite 
 

Coluna II 
 

(   ) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas no cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não. Usa-se 
desta modalidade quando o objeto é 
singelo, podendo ser executado por 
qualquer profissional ou empresa atuante 
na respectiva área. 

(   ) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de 
habilitação inicial, comprovem possuir 
requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objetivo. 

 

Assinale a sequência correta.. 
 

a. 3, 1, 2.
b. 3, 2, 1.
c. 1, 3, 2.
d. 2, 3, 1.
e. 2, 1, 3.
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