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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 01 

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em 
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, 
determina que a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não pode exceder um percentual 
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos 
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que 
indica os percentuais estabelecidos para essas três 
instâncias governamentais: 

A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

 
 

QUESTÃO 02 

O Brasil possui uma forma de governo e um regime 
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa 
que apresenta a forma de governo e o regime político 
existente no Brasil: 

A) República Federativa Capitalista. 

B) Monarquia Parlamentarista. 

C) Monarquia Democrática. 

D) República Federativa Parlamentarista. 

E) República Federativa Presidencialista. 
 
 

QUESTÃO 03 

O Brasil é uma Federação dividida em unidades 
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de 
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no 
Brasil: 

A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois 
Distritos Federais. 

B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois 
Distritos Federais. 

C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito 
Federal. 

D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito 
Federal. 

E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecem a alguns princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta esses princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade e moralidade. 

C) pessoalidade, moralidade e eficiência. 

D) impessoalidade, publicidade, eficiência, coletividade e 
parcialidade. 

E) coletividade, pessoalidade, eficiência e ilegalidade. 

 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra 
e da música do hino do município de Nova Aurora: 

A) Sebastião Vergueiro Lima 

B) Carlos Silvério da Silva 

C) Sebastião Lima 

D) Agostinho da Luz 

E) Álvaro de Azevedo Lima 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Nas questões de 06 a 25, assinale a alternativa 
correta. 

 

QUESTÃO 06 

A corrosão das armaduras é uma das principais 
manifestações patológicas das estruturas de concreto 
armado, podendo levar ao colapso estrutural. A fim de 
construir estruturas duráveis, algumas ações, quando 
tomadas na fase do projeto da edificação, podem 
minimizar os efeitos da corrosão, especialmente: 

A) reduzir a relação água/cimento do concreto; empregar 
Cimento Portland de alta resistência inicial (CP V 
ARI); reduzir o tempo de cura do concreto; aumentar a 
espessura de cobrimento da armadura. 

B) elevar a relação água/cimento do concreto; empregar 
Cimento Portland Pozolânico (CP IV) na produção do 
concreto; reduzir o tempo de cura do concreto; 
aumentar a espessura de cobrimento da armadura. 

C) reduzir a relação água/cimento do concreto; empregar 
Cimento Portland de alta resistência inicial (CP V ARI) 
na produção do concreto; reduzir o tempo de cura do 
concreto; aumentar a espessura de cobrimento da 
armadura. 
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D) reduzir a relação água/cimento do concreto; empregar 
Cimento Portland Pozolânico (CP IV) na produção do 
concreto; aumentar o tempo de cura do concreto; 
aumentar a espessura de cobrimento da armadura. 

E) elevar a relação água/cimento do concreto; empregar 
Cimento Portland Pozolânico (CP IV) na produção do 
concreto; aumentar o tempo de cura do concreto; 
aumentar a espessura de cobrimento da armadura. 

 
 

QUESTÃO 07 

São considerados vidros de segurança os vidros:  

A) laminado, temperado e aramado. 

B) laminado, térmico absorvente e estampado. 

C) laminado, temperado e estampado. 

D) temperado, térmico absorvente e liso. 

E) temperado, liso e aramado. 
 
 

QUESTÃO 08 

Segundo a NBR 6492 “Representação de projetos de 
arquitetura”, o projeto executivo deve apresentar, de forma 
clara e organizada, todas as informações necessárias à 
execução da obra e todos os serviços inerentes. Neste 
sentido, a planta de cortes deve conter os seguintes 
elementos: 

A) eixos do projeto; indicação das cotas horizontais; 
escalas; sistema estrutural; denominação dos 
diversos compartimentos seccionados; marcação dos 
detalhes. 

B) eixos do projeto; indicação das cotas verticais e 
horizontais; escalas; sistema estrutural; denominação 
dos diversos compartimentos seccionados; marcação 
dos detalhes. 

C) eixos do projeto; indicação das cotas verticais; 
escalas; sistema estrutural; denominação dos 
diversos compartimentos seccionados; marcação dos 
detalhes. 

D) eixos do projeto; indicação das cotas verticais; 
escalas; indicação dos materiais de acabamento 
utilizados; denominação dos diversos compartimentos 
seccionados; marcação dos detalhes. 

E) eixos do projeto; indicação das cotas verticais; 
escalas; indicação de convenção gráfica dos 
materiais; denominação dos diversos compartimentos 
seccionados; marcação dos detalhes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

Quanto às instalações provisórias, a norma 
regulamentadora NR 18 recomenda que, em frentes de 
trabalho onde haja trabalhadores alojados, são 
obrigatórias as seguintes áreas de vivência: 

A) alojamento, cozinha e vestiário. 

B) alojamento, cozinha e área de lazer. 

C) alojamento, lavanderia e vestiário. 

D) alojamento, cozinha e lavanderia. 

E) alojamento, lavanderia e área de lazer. 

 
 

QUESTÃO 10 

No gráfico de tensão (σ) x deformação (ε) do aço 
apresentado abaixo, os trechos “0 - A” e “A – B” e os 
pontos “C” e “D”, representam respectivamente: 

 

A) a fase plástica, o patamar de escoamento, a tensão 
máxima e a tensão de ruptura do material. 

B) a fase elástica; o patamar de escoamento; o limite de 
resistência do material; a ruptura do material. 

C) a fase elástica; a estricção; o limite de resistência do 
material; a ruptura do material. 

D) a fase plástica; a estricção; o limite de resistência do 
material; a ruptura do material. 

E) a fase elástica, o patamar de escoamento, a ruptura 
do material; o limite de resistência do material. 

 
 

QUESTÃO 11 

A nomenclatura CA 50 A refere-se ao: 

A) aço para concreto armado com limite mínimo de 
resistência à tração em kgf/mm2, sem patamar de 
escoamento. 

B) aço para concreto armado com limite máximo de 
resistência à tração em kgf/cm2, com patamar de 
escoamento. 

C) aço para concreto armado com limite mínimo de 
resistência à tração em kgf/mm2, com patamar de 
escoamento. 

D) aço para concreto armado com limite mínimo de 
resistência à tração em kgf/cm2, sem patamar de 
escoamento. 
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E) aço para concreto armado com limite máximo de 
resistência à tração em kgf/mm2, com patamar de 
escoamento. 

 
 

QUESTÃO 12 

As reações nos apoios RA e RB da estrutura abaixo 
são respectivamente: 

B

3,00 m

40 KN/m

A

 
 

A) 20 e 40 KN. 

B) 40 e 80 KN. 

C) 80 e 40 KN. 

D) 40 e 20 KN. 

E) 80 e 20 KN. 

 

QUESTÃO 13 

Sabendo-se da importância do conhecimento do 
momento fletor para o dimensionamento das armaduras 
das estruturas de concreto, para a estrutura apresentada 
na questão 5, é correto afirmar que: 

A) o momento fletor no centro do vão é nulo. 

B) o momento fletor máximo é de aproximadamente 23 
kN.m. 

C) existe momento fletor negativo atuando na estrutura. 

D) o momento fletor máximo é de aproximadamente 40 
kN.m. 

E) o momento fletor máximo é de 45 kN.m. 

 
 

QUESTÃO 14 

A trabalhabilidade é uma das principais propriedades 
do concreto no estado fresco, sendo relacionada à 
quantidade de água da mistura e ao tipo de aplicação 
desde material in loco. A determinação desta propriedade 
faz parte do controle tecnológico do concreto e é 
conduzida de maneira indireta, através do ensaio de 
consistência pelo abatimento do tronco de cone ou Slump 
test, descrito na NBR NM 67:1998, o qual consiste em: 
 
A) encher-se uma fôrma metálica tronco cônica de 

diâmetro superior de 10cm, inferior de 20cm e altura 
de 30cm, com uma massa de concreto, em três 
camadas de volumes aproximadamente iguais, 
adensadas cada uma com 20 golpes com uma barra 
de aço de 14mm de diâmetro. 

B) encher-se uma fôrma metálica tronco cônica de 
diâmetro superior de 10cm, inferior de 20cm e altura 
de 30cm, com uma massa de concreto, em duas 
camadas de volumes aproximadamente iguais, 
adensadas cada uma com 25 golpes com uma barra 
de aço de 16mm de diâmetro. 

C) encher-se uma fôrma metálica tronco cônica de 
diâmetro superior de 10cm, inferior de 20cm e altura 
de 30cm, com uma massa de concreto, em três 
camadas de volumes aproximadamente iguais, 
adensadas cada uma com 25 golpes com uma barra 
de aço de 16mm de diâmetro. 

D) encher-se uma fôrma metálica tronco cônica de 
diâmetro superior de 10cm, inferior de 20cm e altura 
de 30cm, com uma massa de concreto, em três 
camadas de volumes aproximadamente iguais, 
adensadas cada uma com 20 golpes com uma barra 
de aço de 16mm de diâmetro. 

E) encher-se uma fôrma metálica tronco cônica de 
diâmetro superior de 10cm, inferior de 20cm e altura 
de 30cm, com uma massa de concreto, em três 
camadas de volumes aproximadamente iguais, 
adensadas cada uma com 30 golpes com uma barra 
de aço de 14mm de diâmetro. 

 
 

QUESTÃO 15 

Para a confecção de um elemento estrutural, o 
estudo de dosagem do concreto indicou o traço, em 
massa, de 1:2,5:3:0,40 (cimento:areia:brita:água). 
Sabendo-se que o consumo de cimento é de 390 kg/m³, 
qual das alternativas indica as quantidades de cimento, 
areia, brita e água necessárias para confeccionar 100 litros 
de concreto? 

A) 29 litros: 97,6 kg: 117 kg: 15,6 litros. 

B) 39 kg: 97,6 litros, 117 litros, 0,156 litros. 

C) 39 kg: 97,5 kg: 117 kg: 15,6 litros. 

D) 0,039 kg: 0,097 kg; 0,117 kg: 0,0156 litros. 

E) 0,039 litros: 0,097 litros; 0,117 litros: 0,0156 litros. 

 
 

QUESTÃO 16 

Em relação aos tipos de Cimento Portland, descritos 
na NBR 5737/92, e suas aplicações, é correto afirmar que: 

A) o cimento CP IV é indicado na produção de pré-
moldados com cura térmica. 

B) o cimento CP V ARI é indicado para a confecção de 
argamassas de revestimento. 

C) os cimentos CP V ARI e CP IV são indicados para a 
produção de concreto massa. 

D) os cimentos CP III e CP IV não são indicados para 
aplicações em ambientes agressivos. 

E) o cimento CP V ARI não é indicado para confecção de 
estruturas moldadas in loco. 
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QUESTÃO 17 

De acordo com as normas regulamentadoras de 
segurança do trabalho, é obrigatório o uso por todos os 
trabalhadores, nos canteiros de obras de engenharia, dos 
seguintes equipamentos de proteção individual (EPIs): 

A) luva e uniforme. 

B) luva e calçado de segurança. 

C) capacete e luva. 

D) capacete e óculos de segurança. 

E) capacete e calçado de segurança. 

 
 

QUESTÃO 18 

O gráfico de Gantt é uma ferramenta usada no 
Planejamento e Controle da Construção, que permite: 

A) determinar o caminho crítico; visualizar as relações e 
interdependências entre atividades; calcular os 
tempos mais cedo e mais tarde das atividades; 

B) determinar o caminho crítico; visualizar as folgas das 
atividades; calcular os tempos mais cedo e mais tarde 
das atividades. 

C) visualizar as folgas das atividades; visualizar os 
diversos eventos e atividades com as respectivas 
durações; estabelecer um vínculo com a necessidade 
de desembolso financeiro ao longo do período de 
execução da obra. 

D) determinar o caminho crítico; visualizar as relações e 
interdependências entre atividades; fazer a gestão de 
estoques da obra. 

E) visualizar os diversos eventos e atividades com as 
respectivas durações; estabelecer um vínculo com a 
necessidade de desembolso financeiro ao longo do 
período de execução da obra; fazer a gestão de 
estoques da obra. 

 

QUESTÃO 19 

Na elaboração do orçamento, os exemplos que 
melhor definem “custos diretos” são: 

A) os custos com tapumes. 

B) aqueles que podem ser diretamente apropriados aos 
produtos e que possuem medida clara e objetiva. 

C) aqueles referentes à administração da obra e aos 
encargos. 

D) despesas previstas que auxiliam na administração do 
empreendimento. 

E) os custos com telefone. 

.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 

TCPO significa: 

A) tabelas de composições de preços para orçamentos. 

B) tabelas de comparativo de preços para orçamentos. 

C) tabelas de comparações de preços para orçamentos. 

D) tabelas de custos e preços para obras. 

E) tabelas de composições de preços para obras. 

 

Considere as informações abaixo para responder as 
questões 20 e 21. 
Na tabela abaixo são descritas as tarefas, as respectivas 
precedências, as unidades e a produtividade semanal de 
uma determinada atividade a ser desenvolvida no canteiro 
de obras. 
 

Tarefas 
Relação de 
Precedência 

Volume de 
serviço Unidade 

Produtividade 
Semanal 

A - 800 m² 200 m²/sem 

B - 600 m³ 150 m³/sem 

C A 800 m² 100 m²/sem 

D B 600 m³ 100 m³/sem 

E C,  D 1250 un. 250 un/sem 

F D, E 500 m 125 m/sem 

G E 390 un. 130 un/sem 

H G 30 m 30 m/sem 

K E 11250 m² 1250 m²/sem 

I F, K, H 7400 m² 1480 m²/sem 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Qual a duração total, em semanas, da programação 
desta atividade? 

A) 20 semanas. 

B) 26 semanas. 

C) 29 semanas. 

D) 31 semanas. 

E) 49 semanas. 

 

QUESTÃO 22 

Quais as tarefas que compõe o caminho crítico? 

A) A-C-E-G-H-I. 

B) A-C-E-K-I. 

C) A-C-E-F-I. 

D) B-D-E-F-I. 

E) B-D-E-K-I. 
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QUESTÃO 23 

Quantos metros quadrados de cerâmica são 
necessários para revestir uma piscina que será construída 
com 50 m de comprimento, 14 m de largura e 2,5 m de 
profundidade? 

A) 320 

B) 700 

C) 828 

D) 860 

E) 1020 

QUESTÃO 24 

Observe as curvas de nível do levantamento topográfico 
representado no croqui abaixo. 

10

10

3 4 5

D

A

C

B

7

 
 

Considerando que o retângulo ABCD representa uma 
escavação com paredes verticais, o volume geométrico de 
corte, em metros cúbicos, sem qualquer acréscimo, 
calculado a partir da cota 1,0 metro, vale: 

A) 185,00 m³. 

B) 355,00 m³. 

C) 450,00 m³. 

D) 525,00 m³. 

E) 695,00 m³. 

 
 

QUESTÃO 25 

Tratando-se da cobertura em edifícios, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor definição para “água 
furtada”. 

A) superfície plana e inclinada do telhado. 

B) aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas 
águas que formam um ângulo reentrante sendo, 
consequentemente, um captador de águas. 

C) aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas 
águas que formam um ângulo saliente, sendo, 
consequentemente, um divisor de águas. 

D) aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas 
águas, geralmente localizada na parte mais alta do 
telhado. 

E) ponto mais elevado do telhado. 
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