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44) Na visão moderna da construção civil o que você entende sobre
o conceito de equipe multidisciplinar (MELHADO, 1994) na
gestão da concepção dos empreendimentos?
a)Uma equipe multidisciplinar é coordenada por um

profissional experiente e de alta cognição
(preferencialmente arquiteto) onde, imperiosamente, os
projetos executivos e de produção só seriam iniciados após
a conclusão total do projeto arquitetônico.

b) Um arranjo de gestão de projetos onde as fases de
compatibilização e coordenação seriam iniciadas somente
após a conclusão total do projeto arquitetônico.

c)O desenvolvimento dos projetos deve ser baseado no trabalho
gerado por uma equipe multidisciplinar coordenada de forma
interativa e simultânea por um profissional com adequada
experiência em projetos e execuções durante toda a fase da
concepção.

d) Um arranjo de gestão de projetos onde o grupo dos projetos
de produção só entraria após a conclusão de todos os
projetos executivos e detalhes arquitetônicos.

e)É um conceito apenas sonhador que as construtoras
brasileiras  mais modernas do ramo imobiliário não estão
adotando.

45) A Lei 8666/93 no seu art. 3º textualiza:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
______________ da _______________ e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada  em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da _________________, da
moralidade, da ________________, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
__________________, do julgamento objetivo e dos que lhe
são correlatos.”
Complete as lacunas com a sequência correta:
a) Constitucional; isonomia; impessoalidade; igualdade; convocatório
b) Ilegalidade; moralidade administrativa; eficácia;oportunidade;
    contratual
c) Constitucional; igualdade; efetividade; institucionalidade;
    habilitativo.
d) Administrativo; moralidade; objetividade; celeridade; legal.
e) Administrativo; divulgação; justiça; imparcialidade; contratual.

46) Calcule o BDI com os componentes da Tabela abaixo  sabendo
que as taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as
taxas no denominador incidem sobre o preço de venda
(faturamento).

DISCRIMINAÇÃO TOTAL (%) 
1. Administração Central 20 

2. Custo Financeiro 4 
3. Tributos 10 
4. Lucro  10 

 

a) Entre 55 e 57 %.
b) Entre 18 e 20 %.
c) Entre 28 e 30 %
d) Entre 43 e 45 %
e) Entre 30 e 32%

47) Considerando o BDI calculado anteriormente conforme tabela
apresentada, qual o preço de venda do imóvel para um custo
direto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)?
a) R$ 257.600,00.
b) R$ 238.400,00
c) R$ 312.000,00
d) R$ 280.898,88
e) R$ 128.205,13

48) A vigência da NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575, partes
de 1 a 6) da ABNT começou em 12/05/2010 e objetiva atender
as necessidades dos usuários de imóveis, dentro de determinadas
condições de exposição, ao longo de uma vida útil de projeto e
no contexto do ambiente regulatório, econômico e social
brasileiro.
Complete com uma das sequências alternativas a tabela da

norma a seguir:

 

SISTEMA VUP MÍNIMA (EM ANOS) 
1. Estrutura  
2. Pisos Internos ≥ 13 
3. Vedação vertical externa ≥ 40 
4. Vedação vertical interna  
5. Cobertura  
6. Hidrosanitário ≥ 20 
 

a) 1. ≥  50;  4.≥ 30;  5. ≥ 10.
b) 1. ≥ 40;  4. ≥ 20;  5. ≥ 20.
c) 1. ≥ 50;  4. ≥ 50;  5. ≥ 10
d) 1. ≥ 80;  4. ≥ 90;  5. ≥ 40
e) 1. ≥ 100; 4. ≥ 80;  5. ≥ 70

49) Você é um moderno Engº de Produção Civil responsável pela
escolha da tipologia estrutural de um empreendimento
residencial. Para tanto, você dispõe das informações constantes
na tabela abaixo referentes ás três soluções estruturais adotadas
por diferentes calculistas. Escolha a alternativa que você julgaria
mais adequada visando otimizar sua superestrutura em concreto
armado.

a)Descartaria sumariamente a tipologia estrutural adotada na
obra 3 (três) face o elevado IA (kg/m²) e a alta densidade de
pilares (m²/pilar). Os demais indicadores seriam
irrelevantes.

b) Analisaria sistematicamente cada tipologia, mas decidiria
apenas focando os menores indicadores dos insumos
materiais. A opção da obra 2 seria a mais adequada.

c)Analisaria sistematicamente cada tipologia focando os
indicadores de produtividade, construtibilidade, indicadores
de consumos, racionalidade inclusive a densidade dos
pilares tendo em vista o sistema viário e o lay out do
apartamento-tipo. A opção pela tipologia da obra 1
apresentou a solução estrutural mais adequada.

d) Escolheria a opção da obra 3, porque o que prevalece nos
custos é o consumo das formas que representam mais de
50% dos custos globais além da alta densidade de pilares
(m²/pilar). Os demais são irrelevantes para o sucesso
financeiro do empreendimento.

e)Escolheria aleatoriamente qualquer das três opções,
independentemente de qualquer estudo, pois para mim não
importam essas análises chatas.

A TABELA   A QUE SE REFERE ESTA QUESTÃO
ENCONTRA-SE NO VERSO DA CAPA.
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50) Planeje a produção de uma estrutura de concreto armado com
os seguintes dados:

Área do pavimento: 320 m²
Espessura equivalente: 15 cm
Consumo de formas: 12 m²/m³
Consumo de armaduras: 80 kg/m³
Jornada de trabalho: 9 horas diárias
Produtividade do elevador: 10 m³/h

Indicadores de produtividade da mão-de-obra:
Carpinteiro:  0,77 Hh/m²
Ajudante de carpinteiro: 0,15 Hh/m²
Armador: 0,08 Hh/kg
Pedreiro: 1,60 Hh/m³
Ajudante de Pedreiro: 1,30 Hh/m³

Pede-se a formação das equipes de fôrmas, armadura e
concretagem supondo-se seis (6) dias para a montagem e
desmontagem das fôrmas, quatro (4) dias para a armação,
e concretagem num único dia. Dessa forma, as equipes
escolhidas seriam:
a)1. Carpinteiros entre 11 e 13 e ajudantes de carpinteiros
          entre 5 e 7;
    2. Armadores entre12 e 14;
     3. Pedreiros entre 1 e 3 e ajudantes de pedreiros entre
        2 e 4
b) 1. Carpinteiros entre1 e 4 e ajudantes de carpinteiros
      entre 2 e 5;
      2. Armadores entre11 e 12;
      3. Pedreiros entre 2 e 4 e ajudantes de pedreiros
          entre1 e 3;
c) 1. Carpinteiros entre 7 e 9 e ajudantes de carpinteiros
          entre 1 e 3;
     2. Armadores entre 8 e 10;
     3. Pedreiros entre 6 e 8 e ajudantes de pedreiros entre
        5 e 7.
d) 1. Carpinteiros entre 4 e 6 e ajudantes de carpinteiros
      entre 3 e 5;
       2. Armadores entre11 e 13;
     3. Pedreiros entre 3 e 5 e ajudantes de pedreiros entre
        10 e 13.
e) Eu chutaria a equipe, como sempre fiz, sem qualquer

desses cálculos complicados, e a minha equipe seria:
20 carpinteiros + 20 ajudantes de carpinteiros + 15
armadores + 2 pedreiros + 5 ajudantes de pedreiros.

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





