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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre aspectos geográficos, turísticos, eco-
nômicos e políticos da Paraíba: 
 
(    ) A Mesorregião da Borborema é rica em artesana-
to de couro, bordados e renda renascença, além de 
relíquias arqueológicas com inscrições rupestres. 
(   ) Lajedo de Pai Mateus em Serra Branca, vem 
crescendo com o turismo rural, a cada ano, possui 
cerca de 100 enormes blocos de granito distribuídos 
em cerca de 1km². 
(    ) Segundo o IBGE/2010 o setor terciário está so-
frendo declínio gradativo, ao receber a população pro-
veniente do setor primário. 
(    ) Natural de Conceição, Wilson Leite Braga foi go-
vernador por dois mandatos, além de exercer os car-
gos de Senador, Deputado Federal e atualmente é 
Deputado Estadual pelo mesmo estado. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – F – F – F;  
B) V – F – V – F; 
C) V – F – F – V;  
D) F – V – V – F;  
E) V – V – F – V.  
 
12) O Governo do Estado da PB, por meio da Compa-
nhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), defi-
niu, recentemente, as datas para a execução do pro-
cesso de pré-seleção de mais de um mil paraibanos, 
que serão capacitados profissionalmente, visando 
vaga na construção de uma fábrica da Fiat. O proces-
so será voltado para alguns municípios paraibanos 
inicialmente. (disponível em http://www.paraiba.pb.gov.br  fevere-
iro/2012- texto com modificações). 
 
De acordo com a informação acima, uma fábrica da 
FIAT  será construída no município de: 
 
A) Itambé - PE; 
B) Alhandra - PB; 
C) Santa Rita - PB; 
D) Goiana - PE; 
E) Igarassu - PE. 
 
13) Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
Considerada uma legenda da cultura paraibana, mo-
rou por mais de trinta anos debaixo de uma loca na 
zona rural de Monteiro, onde criou seus filhos. Desde 
os sete anos de idade tocava um instrumento que era 
fabricado por ela mesmo, que se utiliza de caniço reti-
rado do mato. Hoje aos 87 anos, mora em uma casa 
doada pelo INCRA e já recebeu importantes prêmios 
como Revelação da Música Popular Brasileira e Or-
dem do Mérito Cultural.  Essa ilustríssima é conside-
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CONCURSO PÚBLICO CONCEIÇÃO 
ENGENHEIRO CIVIL  - 4 - 

 

rada por muitos como a  “Rainha do Pífano” e chama-
se: 
 
A) Maria da Penha do Nascimento – Dona Maroca da 
loca; 
B) Maria de Fátima dos Santos – Fafá da loca; 
C) Isabel Marques – Zabé da loca; 
D) Josefa da Silva – Zefa da loca; 
E) Severina da Silva – Dona Biu da loca. 
 
14) Com relação ao turismo e desenvolvimento eco-
nômico no Estado da Paraíba, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa CORRETA:  
 
I. Em mais de 100 quilômetros de extensão, desde a 
fronteira com o Rio Grande do Norte até os limites 
com o estado de Alagoas, as praias se sucedem exi-
bindo cenário cinematográfico, tendo a natureza e a 
tranquilidade como protagonistas principais. 
II. No município de Pitimbu, o destaque é para 
“Tambaba”, primeira praia naturista do Nordeste. 
III. O ecoturismo é uma exploração econômica pouco 
destrutiva que objetiva gerar recursos conservando a 
natureza. 
IV. O roteiro cultural Caminhos do Frio acontece anu-
almente, no período de julho a agosto, quando o in-
verno na região serrana do Brejo Paraibano chega a 
uma temperatura abaixo dos 15 graus. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV;   
B) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
C) Apenas as afirmativas III e IV;   
D) As afirmativas I, II, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
15)  Marque a alternativa CORRETA. 
 
Um dos eventos mais tradicionais do carnaval brasi-
leiro é o Desfile das Escolas de Samba na Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em 2011, sagrou-se 
campeã do desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Imperatriz Leopoldinense; 
B) Mangueira; 
C) Unidos da Tijuca; 
D) Beija Flor de Nilópolis; 
E) Salgueiro. 
 

16) Kim Jong-un (foto abaixo)  herdou o poder do pai 
em um país onde o governo comunista liderado por 
Kim Jong-il desenvolveu ao longo dos anos uma polí-
tica militarista, com um polêmico programa nuclear 
que continua provocando atritos com a comunidade 
internacional.  O país chama-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Coréia do Sul; 
B) Vietnã; 
C) Coréia do Norte; 
D) Cingapura;  
E) Taiwan.  
 
17) Observe a imagem abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa INCORRETA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pelo programa “Minha Casa Minha Vida” do início 
das obras até a conclusão e entrega da obra para 
apartamentos e habitações residenciais (casas) é de 
aproximadamente (24 a 60 meses), independente do 
tamanho do empreendimento. 
II. São condições para o “Minha Casa Minha Vida” ter 
sido beneficiado anteriormente em programas de ha-
bitação social do governo. 
III. Os recursos do “Minha Casa Minha Vida”  vem do 
Orçamento Geral da União e do Banco Mundial dos 
quais, são liberados conforme cronograma, após vis-
torias realizadas pela Construtora responsável pela 
obra. 
IV. O programa habitacional do governo foi lançado 
pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de 
construir 1 milhão de casas nas cidades com popula-
ção acima de 50 mil habitantes e para famílias que 
possuem renda de até 5 salários mínimos. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
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18) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre o município de Conceição na Paraíba: 
 
(   ) O município está localizado na Macrorregião de 
Itaporanga-PB. 
(    ) Filho ilustre do município, Ascendino Leite escri-
tor e jornalista, escreveu Confins do Mundo e as Fé-
rias de Nicanor.  
(    ) O município foi criado através da lei de Nº 757, 
datada de 08 de outubro de 1981 e de acordo com 
último censo do IBGE, a comunidade possui uma po-
pulação de mais de vinte mil habitantes. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – F – F;  
B) V – F – F;  
C) V – F – V;  
D) F – F – V;  
E) V – V – F.  
 
19) Leia o texto abaixo e marque a alternativa COR-
RETA. 
 
Autor confesso dos ataques em seu primeiro depoi-
mento à Justiça Anders Behring Breivik (foto abaixo), 
disse que queria salvar a Europa do Islamismo e do 
Marxismo. O militante ultradireitista, autor confesso 
dos atentados de 22 de julho em 2011, que deixaram 
77 mortos, aguarda para ser julgado em abril de 
2012. O Massacre foi no país da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Espanha;  
B) Noruega; 
C) Irlanda;  
D) Inglaterra; 
E) Suécia. 
 
20) Segundo dados Agropecuários com relação à  
economia do município de Conceição: 
 
I. Na condição do produtor total (masculino e femini-
no) o número de estabelecimentos agropecuários na 
área urbana já ultrapassa a zona rural. 
II. Na condição legal do produtor - Sociedade anôni-
ma ou por cotas de responsabilidade limitada o núme-
ro de estabelecimentos agropecuários já chega a 30 
estabelecimentos com investimentos do Banco do 
Nordeste. 

III. Nos Produtos da lavoura temporária (Milho em 
grão) o número de estabelecimentos agropecuários 
não chega a 500 (quinhentas unidades) devido à falta 
de investimentos na irrigação e clima da região. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;    
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) As afirmativas I, II e III. 

21) De acordo com a NBR 12208 – Projeto de Esta-
ções Elevatórias de Esgotos Sanitários, o tempo de 
detenção média, deverá ser o menor possível e, por-
tanto, eventuais folgas nas dimensões do poço de 
sucção devem ser eliminadas. O maior valor regula-
mentado pela norma é de: 
 
A) 30min; 
B) 40min; 
C) 50min; 
D) 60min; 
E) 90min. 
 
22) O desconector é um dispositivo provido de fecho 
hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no 
sentido oposto ao deslocamento do esgoto. De acor-
do com as normas regulamentadoras, verifique as 
inferências: 
 
I. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegi-
dos por desconectores. 
II. Os desconectores podem atender a um aparelho 
ou a um conjunto de aparelhos de uma mesma unida-
de autônoma. 
III. As caixas sifonadas que coletam despejos de mic-
tórios devem ter tampas cegas e poderão receber 
contribuições de outros aparelhos sanitários. 
IV. Os despejos provenientes de máquinas de lavar 
roupas ou tanques situados em pavimentos sobrepos-
tos podem ser descarregados em tubos de queda 
exclusivos, com caixa sifonada especial instalada no 
seu final. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) II e IV; 
D) I, II e III; 
E) I, II e IV. 
 
23) O alimentador predial é uma tubulação que liga a 
fonte de abastecimento a um reservatório de água de 
uso doméstico. Sobre alimentador predial, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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A) No projeto do alimentador predial deve-se conside-
rar o valor máximo da pressão da água proveniente 
da fonte de abastecimento; 
B) O alimentador predial deve ser dotado, na sua ex-
tremidade a montante, de torneira de bóia ou outro 
componente que cumpra a mesma função; 
C) No caso de alimentador predial ser enterrado, de-
ve-se observar uma distância mínima horizontal de 
3,0m de qualquer fonte potencialmente poluidora, co-
mo fossas negras, sumidouros, valas de infiltração, 
etc; 
D) No caso de ser instalado na mesma vala que tubu-
lações enterradas de esgoto, o alimentador predial 
deve apresentar sua geratriz inferior 30cm acima da 
geratriz superior das tubulações de esgoto; 
E) Quando enterrado, recomenda-se que o alimenta-
dor predial seja posicionado acima do nível do lençol 
freático para diminuir o risco de contaminação da ins-
talação predial de água fria em uma circunstância 
acidental de não estanqueidade da tubulação e de 
pressão negativa no alimentador predial. 
 
24) Conforme a NBR 06122, o elemento de fundação 
superficial que abrange todos os pilares da obra ou 
carregamentos distribuídos (por exemplo: tanques, 
depósitos, silos, etc.) é denominado de: 
 
A) Radier; 
B) Sapata; 
C) Estaca cravada por percussão; 
D) Viga de fundação; 
E) Nega. 
 
25) Os andaimes simplesmente apoiados, podem ser 
metálicos ou de madeira e devem ter os montantes 
apoiados sobre bases capazes de resistir às cargas 
transmitidas, e compatíveis com a resistência do solo. 
De acordo com a NBR 6494, é INCORRETO afirmar: 
 
A) É permitido o trabalho em andaimes apoiados so-
bre cavaletes, desde que sua altura não ultrapasse 
2,00 m do piso em que se apóia, e sua largura seja 
no mínimo igual a 0,60m; 
B) Em andaimes metálicos os montantes devem ter 
espessura de parede mínima igual a 2,65mm e diâ-
metro mínimo de 42,20mm; 
C) Antes de se instalar qualquer aparelho de içar ma-
terial, deve ser escolhido o ponto de aplicação, de 
modo a não comprometer a estabilidade e segurança 
do andaime; 
D) A estrutura deve ser convenientemente contraven-
tada e ancorada ou estaiada, obtendo-se ausência 
total de oscilações; 
E) As plataformas de serviço nos andaimes devem ter 
uma largura mínima de 1,0m com altura livre mínima 
de 1,95m. 
 
26) De acordo com a NBR 8036 – Programação de 
sondagens de simples reconhecimento dos solos pa-
ra fundação de edifícios; o número de sondagens e a 
sua localização em planta dependem do tipo da estru-

tura, de suas características especiais e das condi-
ções geotécnicas do subsolo. O número de sonda-
gens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o 
melhor possível, da provável variação das camadas 
do subsolo do local em estudo. De acordo com a nor-
ma, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As sondagens devem ser, no mínimo, de uma para 
cada 200m2 de área da projeção em planta do edifí-
cio, até 1200m2 de área; 
B) As sondagens devem ser no mínimo de duas para 
cada 300m2 de área da projeção em planta do edifí-
cio, até 1000m2 de área; 
C) Entre 1200m2 e 2400m2 deve-se fazer uma sonda-
gem para cada 600 m2 que excederem de 1600 m2; 
D) Entre 1200m2 e 2400m2 deve-se fazer uma sonda-
gem para cada 100m2 que excederem de 1200m2; 
E) Acima de 1800m2 o número de sondagens deve 
ser fixado de acordo com o plano particular da cons-
trução. 
 
27) No tocante a instalações prediais de água fria. A 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
prevê que em qualquer ponto da rede predial de dis-
tribuição, a pressão da água em condições dinâmicas 
(com escoamento) NÃO poderá ser inferior a: 
 
A) 3 kPa; 
B) 5 kPa; 
C) 7 kPa; 
D) 9 kPa; 
E) 10 kPa; 
 
28) O projeto da instalação predial de água fria deve 
ser elaborado de modo a tornar o mais eficiente pos-
sível o uso da água e energia nela utilizadas. Usual-
mente, este princípio implica a redução do consumo 
de água e energia a valores mínimos necessários e 
suficientes para o bom funcionamento da instalação e 
para satisfação das exigências do usuário. De acordo 
com as normas regulamentadoras, verifique as infe-
rências: 
 
I. Uma pressão hidráulica excessiva na peça de utili-
zação tende a aumentar desnecessariamente o con-
sumo de água. Em condições dinâmicas, os valores 
das pressões nessas peças devem ser controlados 
para resultarem próximos aos mínimos necessários; 
II. As tubulações de aviso dos reservatórios devem 
ser posicionadas de modo que qualquer escoamento 
ocorra em local e de forma prontamente constatável; 
III. Em situações onde há um número significativo de 
mictórios, é recomendável que a limpeza seja efetua-
da através de sistema automático de descarga, ajus-
tado para fornecer até 1,5L por descarga em mictó-
rios individuais ou a cada 50cm de comprimento em 
mictório tipo calha; 
IV. O sistema de limpeza automático que utiliza cai-
xas de descarga deve ser estabelecido de modo que 
ocorram, no máximo, duas a três descargas por hora 
em situações de baixa e média frequência de uso. 
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Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns): 
 
A) I apenas; 
B) III apenas; 
C) II e III; 
D) I, II e IV; 
E) II, III e IV. 
 
29) O Sistema de tratamento biológico do efluente do 
tanque séptico, que consiste em um conjunto ordena-
do de caixa de distribuição, caixas de inspeção, tubu-
lações perfuradas superiores, para distribuir o efluen-
te sobre leito biológico filtrante, e tubulações perfura-
das inferiores, para coletar o filtrado e encaminhá-lo à 
disposição final é denominado de: 
 
A) Vala de infiltração; 
B) Vala de filtração; 
C) Sumidouro; 
D) Dispositivo de descarga de lodo; 
E) Filtro anaeróbico. 
 
30) As normas regulamentadoras de acessibilidade 
estabelecem que os corredores devem ser dimensio-
nados de acordo com o fluxo de pessoas, asseguran-
do uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. Para 
tanto, as larguras mínimas especificadas por normas 
técnicas para corredores de uso comum, com exten-
são até 4,00m deverá ser de: 
 
A) 0,80m; 
B) 0,90m; 
C) 1,00m; 
D) 1,20m; 
E) 1,50m. 
 
31) Quanto ao rebaixamento de calçadas para traves-
sia de pedestres (NBR 9050), é INCORRETO afirmar: 
 
A) As calçadas devem ser rebaixadas junto às traves-
sias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com 
ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pe-
destres; 
B) Não deve haver desnível entre o término do rebai-
xamento da calçada e o leito carroçável; 
C) Os rebaixamentos de calçada podem estar locali-
zados nas esquinas, nos meios de quadra e nos can-
teiros divisores de pistas; 
D) Quando a superfície imediatamente ao lado dos 
rebaixamentos contiver obstáculos, as abas laterais 
podem ser dispensadas. Neste caso, recomenda-se 
de faixa livre 1,50m; 
E) Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, a-
lém do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no 
mínimo 1,20m, sendo recomendável 1,50m. 
 
32) Assinale a alternativa INCORRETA no tocante 
aos projetos de sistemas prediais de esgotos: 
 
A) O projeto de sistemas prediais de esgoto deverá 
permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos 

despejos introduzidos, evitando a ocorrência de vaza-
mentos e a formação de depósitos no interior das tu-
bulações; 
B) Deverá possibilitar o acesso de esgoto ao subsis-
tema de ventilação; 
C) O projeto deverá permitir que os seus componen-
tes sejam facilmente inspecionáveis; 
D) Deverá ser evitado a contaminação da água, de 
forma a garantir a sua qualidade de consumo, tanto 
no interior dos sistemas de suprimento e de equipa-
mentos sanitários, como nos ambientes receptores; 
E) Deverá ser projetado de modo a impedir que os 
gases provenientes do interior do sistema predial de 
esgoto sanitário atinjam áreas de utilização. 
 
33) De acordo com a NBR 9077, a largura de saída 
de emergência deve ser medida em sua parte mais 
estreita, não sendo admitidas saliências de alizares, 
pilares e outros. No que diz respeito ao assunto, qual 
a largura mínima para saídas de emergência adotada 
pelas normas brasileiras: 
 
A) 0,90m; 
B) 1,00m; 
C) 1,10m; 
D) 1,30m; 
E) 1,50m. 
 
34) Sobre instalações prediais de águas pluviais, veri-
fique as inferências: 
 
I. As águas pluviais deverão ser lançadas em redes 
de esgoto usadas apenas para águas residuárias. 
II. Na elaboração de projetos, a duração de precipita-
ção deve ser fixada em t = 5min. 
III. Para construção até 100m2 de área de projeção 
horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar: I = 
150mm/h. 
IV. As superfícies horizontais de laje devem ter decli-
vidade mínima de 2%, de modo que garanta o escoa-
mento das águas pluviais, até os pontos de drenagem 
previstos. 
 
Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns): 
 
A) I apenas; 
B) III apenas; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) II e IV. 
 
35) Sobre a execução de estruturas de concreto, as-
sinale V para VERDADEIRA e F para FALSA nas se-
guintes inferências: 
 
(    ) No projeto do escoramento devem ser considera-
das a deformação e a flambagem dos materiais e as 
vibrações a que o escoramento estará sujeito. 
(    ) A fôrma deve ser suficientemente estanque, de 
modo a impedir a perda de pasta de cimento, admitin-
do-se como limite a surgência do agregado miúdo da 
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superfície do concreto. 
(     ) Quando agentes destinados a facilitar a desmol-
dagem forem necessários, devem ser aplicados ex-
clusivamente na fôrma após a colocação da armadura 
e de maneira a não prejudicar a superfície do concre-
to. 
(    ) Armaduras levemente oxidadas por exposição ao 
tempo em ambientes de agressividade fraca a mode-
rada, por períodos de até três meses, sem produtos 
destacáveis e sem redução de seção, podem ser em-
pregadas em estruturas de concreto. 
(     ) Apenas podem ser emendadas por solda barras 
de aço com características de soldabilidade. Em caso 
de barra tracionada e havendo preponderância de 
carga acidental, a resistência deve ser reduzida em 
5%. 
 
A sequência CORRETA encontra-se no item:  
 
A) V – V – F – V – F; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – F – V; 
D) V – F – F – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
36) De acordo com NBR 14931, quando a concreta-
gem for efetuada em temperatura ambiente muito 
quente e, em especial, quando a umidade relativa do 
ar for baixa e a velocidade do vento alta, devem ser 
adotadas as medidas necessárias para evitar a perda 
de consistência e reduzir a temperatura da massa de 
concreto. Salvo disposições em contrário, estabeleci-
das no projeto ou definidas pelo responsável técnico 
pela obra, a concretagem deve ser suspensa se as 
condições ambientais forem: 
 
A) Temperatura ambiente superior a 50°C ou vento 
acima de 80 m/s; 
B) Temperatura ambiente superior a 45°C ou vento 
acima de 80 m/s; 
C) Temperatura ambiente superior a 45°C ou vento 
acima de 70 m/s; 
D) Temperatura ambiente superior a 40°C ou vento 
acima de 60 m/s; 
E) Temperatura ambiente superior a 40°C ou vento 
acima de 50 m/s. 
 
37) Além da carga permanente, todo elemento isola-
do de coberturas (ripas, terças e barras de banzo su-
perior de treliças) deve ser projetado para receber, na 
posição mais desfavorável, uma carga vertical. De 
acordo com a NBR 6120, o valor estipulado é de: 
 
A) 0,5kN; 
B) 1,0kN; 
C) 1,5 kN; 
D) 2,0 kN; 
E) 2,5 kN. 
 
 
 

38) Para execução de levantamento planimétrico com 
existência de rede de referência cadastral, as áreas 
levantadas devem ser amarradas a vértices materiali-
zados das poligonais determinantes dos seus pontos 
topográficos, com distância máxima de amarração de: 
 
A) 100m nas áreas urbanas e 1000m nas áreas ru-
rais; 
B) 100m nas áreas urbanas e 2000m nas áreas ru-
rais; 
C) 200m nas áreas urbanas e 3000m nas áreas ru-
rais; 
D) 350m nas áreas urbanas e 4500m nas áreas ru-
rais; 
E) 500m nas áreas urbanas e 5000m nas áreas ru-
rais. 
 
39) No tocante as recomendações exigíveis para a 
execução de levantamentos topográficos (NBR 
13133), verifique as inferências: 
 
I. Os comprimentos das visadas de ré e de vante de-
vem ser aproximadamente iguais e de, no máximo, 80 
m, sendo ideal o comprimento de 60m, de modo a 
compensar os efeitos da curvatura terrestre e da re-
fração atmosférica, além de melhorar a exatidão do 
levantamento por facilitar a leitura da mira. 
II. As miras, devidamente verticalizadas, devem ser 
apoiadas sobre chapas ou pinos e, no caminhamento, 
sobre sapatas, mas nunca diretamente sobre o solo. 
III. Todas as medições de campo devem ser registra-
das em cadernetas adequadas ao tipo de operação e 
anotadas de forma permanente. 
IV. Em medidas lineares, os lados, quando medidos 
por estadimetria, devem ser lidos e registrados os 
dois fios estadimétricos com as leituras em centíme-
tros. 
 
Está(ão) CORRETO(s) o(s) item(ns): 
 
A) I apenas; 
B) III apenas; 
C) I e II; 
D) III e IV; 
E) I, II e III. 
 
40) No assentamento de tubulações de ferro fundido 
dúctil para condução de água sob pressão, a NBR 
12595, recomenda que em trechos rochosos, a pro-
fundidade das valas deve ser aumentada para preen-
chimento com argila ou colchão de areia, a fim de 
garantir-se o perfeito assentamento das tubulações. 
De acordo com a norma, qual a altura especificada 
para o aumento da profundidade das valas: 
 
A) 10cm; 
B) 20cm; 
C) 30cm; 
D) 35cm; 
E) 50cm. 
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