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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Assinale a opção em que os dois itens represen-
tam sítios arqueológicos do município de Pocinhos: 
 
A) Lagoa Salgada e Fazenda Cabeça do Boi; 
B) Fazenda Cabeça do Boi e Serra do Padre Bento; 
C) Rochedo da Sariema e Serra do Padre Bento; 
D) Lagoa Salgada e Serra do Padre Bento; 
E) Rochedo da Sariema e Fazenda Cabeça do Boi. 
 
19) Observe a bandeira do município de Pocinhos e 
responda CORRETAMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 

I. Os elementos dentro do triângulo representam: fé, 
economia e relevo. 
II. A disposição dos elementos em cada extremidade 
do triângulo representa as três principais atividades 
da cultura Pocinhense. 
III. Os três elementos dispostos dentro do triângulo 
são: um sisal, dois ramos de mamona e um cruzeiro. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) II. 
 
20) De acordo com o IBGE/PB de 2008, o município 
de Pocinhos pratica as seguintes culturas temporá-
rias, EXCETO: 
 
A) Batata-doce; 
B) Mandioca; 
C) Sisal; 
D) Algodão herbáceo; 
E) Milho. 

21) Nas instalações de esgoto doméstico, a distância 
recomendada pela NBR 8160 entre o coletor predial 
com o coletor público e a primeira inspeção deve ser 
menor que: 
 
A) 10m; 
B) 12m; 
C) 15m; 
D) 20m; 
E) 25m. 
 
22) Com base nos procedimentos de lançamento e 
adensamento de concreto adotados pela NBR 14931, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O concreto deve ser lançado e adensado de modo 
que toda a armadura, além dos componentes embuti-
dos previstos no projeto, sejam adequadamente en-
volvidos na massa de concreto; 
B) No lançamento convencional, os caminhos não 
devem ter inclinação excessiva, de modo a evitar a 
segregação decorrente do transporte; 
C) O lançamento de concreto submerso não deve ser 
realizado quando a temperat ura da água for menor 
que 5°C, mesmo estando o concreto fresco com tem-
peratura normal, nem quando a velocidade da água 
for maior que 2 m/s; 
D) No adensamento manual, a altura das camadas de 
concreto não deve ultrapassar 30 cm; 
E) Quando forem utilizados vibradores de imersão, a 
espessura da camada deve ser aproximadamente 
igual a 3/4 do comprimento da agulha. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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23) A NBR 6122, prevê que em fundações que não se 
apoiam sobre rocha, deve-se executar anteriormente 
à sua execução uma camada de concreto simples de 
regularização, ocupando toda a área da cava da fun-
dação. De acordo com a norma, esta camada de con-
creto deverá ter espessura mínima de: 
 
A) 2cm; 
B) 5cm; 
C) 10cm; 
D) 12cm; 
E) 15cm. 
 
24) Com base nas normas regulamentadoras, a cons-
trução de um Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) isolado, a distância entre o sub-
sistema captor e instalações metálicas do volume a 
proteger deve ser maior que: 
 
A) 1m; 
B) 2m; 
C) 5m; 
D) 8m; 
E) 10m. 
 
25) Com base em instalações elétricas de baixa ten-
são, a Figura 1 representa: 

A) Um esquema TT; 
B) Um esquema TN-C; 
C) Um esquema TN-S; 
D) Um esquema TN-S-T; 
E) Um esquema TN-C-T. 
 
26) Nos sistemas enterrados para condução de esgo-
to (NBR 14486), os Poços de Visita (PVs) devem pos-
suir câmara com dimensão mínima em planta de: 
 
A) 0,50m; 
B) 0,60m; 
C) 0,80m; 
D) 0,90m; 
E) 1,00m. 
 
 
 

27) No tocante as tubulações embutidas ou enterra-
das para instalações internas de gases GN e GLP, 
verifique as inferências: 
 
I. Devem ter um afastamento mínimo de 0,30m de 
condutores de eletricidade se forem protegidos por 
eletroduto, e 0,50m nos casos contrários. 
II. As tubulações devem possuir um afastamento das 
demais tubulações suficiente para ser realizada ma-
nutenção nos mesmos. 
III. É recomendado um afastamento, no mínimo, de 
5m de pára-raios e seus respectivos pontos de aterra-
mento ou conforme a NBR 5419. 
IV. As tubulações devem ser envoltas em revestimen-
to maciço, quando embutidas em paredes. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
A) I e II; 
B) II e IIl; 
C) III e IV; 
D) I, II e IV; 
E) II, III e IV. 
 
28) De acordo com a NBR 14565, a rede projetada de 
modo a prover uma infra-estrutura que permita evolu-
ção e flexibilidade para os serviços de telecomunica-
ções, sejam de voz, dados, imagens, sonorização, 
controle de iluminação, sensores de fumaça, controle 
de acesso, sistema de segurança, controles ambien-
tais e outros é denominada de: 
 
A) STP (shielded twisted pair); 
B) Ponto de telecomunicações; 
C) Sistema de campus; 
D) Rede interna estruturada; 
E) Sala de entrada de telecomunicações. 
 
29) A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) recomenda que nos projetos de concreto pro-
jetado, em especificidade a aplicação de argamassa 
ou de concreto projetado em peças protendidas, o 
total de íons cloreto, Cl-, de todas as fontes (água de 
mistura, cimento, aditivo e agregados), determinado 
pelo método potenciométrico, titulação com nitrato de 
prata, não pode ser superior a 0,03% da massa do 
cimento. Para concreto armado esse limite é de: 
 
A) 0,05% da massa do cimento; 
B) 0,7% da massa do cimento; 
C) 0,10% da massa do cimento; 
D) 0,11% da massa do cimento; 
E) 0,12% da massa do cimento. 
 
30) Nos sistemas de hidrantes e de mangotinhos para 
combate a incêndio, quando o dispositivo de recalque 
estiver situado no passeio, este deverá ser enterrado 
em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dre-
no, tampa articulada e requadro em ferro fundido,  
identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimen-
sões de: 
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A) (0,40 x 0,60) m, afastada a 0,50m da guia do pas-
seio; 
B) (0,50 x 0,50) m, afastada a 0,50m da guia do pas-
seio; 
C) (0,60 x 0,80) m, afastada a 0,50m da guia do pas-
seio; 
D) (0,60 x 0,80) m, afastada a 0,70m da guia do pas-
seio; 
E) (0,70 x 0,80) m, afastada a 1,00m da guia do pas-
seio. 
 
31) Sobre reservatórios de água em instalações predi-
ais de água fria, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A capacidade dos reservatórios de uma instalação 
predial de água fria deve ser estabelecida levando-se 
em consideração o padrão de consumo de água no 
edifício e, onde for possível obter informações, a fre-
quência e duração de interrupções do abastecimento; 
B) Algumas vezes, a interrupção do abastecimento é 
caracterizada pelo fato de a pressão na rede pública 
atingir valores muito baixos em determinados horários 
do dia, não garantindo o abastecimento dos reserva-
tórios elevados ou dos pontos de utilização; 
C) O volume de água reservado para uso doméstico 
deve ser, no mínimo, o necessário para 24h de con-
sumo normal no edifício, sem considerar o volume de 
água para combate a incêndio; 
D) No caso de residência de pequeno tamanho, reco-
menda-se que a reserva mínima seja de 350L; 
E) Para o volume máximo de reservação, recomenda-
se que sejam atendidos dois critérios: garantia de po-
tabilidade da água nos reservatórios no período de 
detenção médio em utilização normal e, em segundo, 
atendimento à disposição legal ou regulamento que 
estabeleça volume máximo de reservação. 
 
32) A NBR 5732 define Cimento Portland como aglo-
merante hidráulico obtido pela moagem de clínquer 
Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a 
quantidade necessária de uma ou mais formas de 
sulfato de cálcio. De acordo com a norma, o cimento 
Portland comum CP I-S de Classe 32 deve represen-
tar o limite superior de resistência à compressão aos 
28 dias de idade, em MPa de: 
 
A) 25; 
B) 28; 
C) 32; 
D) 42; 
E) 49. 
 
33) Para projetos de estrutura de concreto armado 
(NBR 6118), em especificidade as lajes nervuradas: 
deverão ter espessura da mesa, quando não houver 
tubulações horizontais embutidas, maior ou igual a 
1/15 da distância entre nervuras e não menor que: 
 
A) 3cm; 
B) 5cm; 
C) 7cm; 

D) 9cm; 
E) 12cm. 
 
34) No tocante as forças devidas ao vento em edifica-
ções (NBR 6123), uma edificação pode ser considera-
da em vento de alta turbulência quando sua altura 
não excede duas vezes a altura média das edifica-
ções nas vizinhanças, estendendo-se estas, na dire-
ção e no sentido do vento incidente, a uma distância 
mínima de 500m, para uma edificação de até: 
 
A) 30m de altura; 
B) 40m de altura; 
C) 50m de altura; 
D) 55m de altura; 
E) 60m de altura. 
 
35) Com base nas normas regulamentadoras para 
tubulações em instalações prediais de água quente, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Dependendo do tipo de material especificado e das 
peculiaridades da instalação, o projetista deve consi-
derar a necessidade de seu isolamento térmico e  
acústico; 
B) Deve ser levado em consideração no projeto o e-
feito de dilatação e contração térmica da tubulação, e 
devem ser cumpridas as especificações de instalação 
para cada tipo de material; 
C) As tubulações não devem ser solidárias aos ele-
mentos estruturais, devendo ser alojadas em passa-
gens projetadas para este fim; 
D) Devem ser previstos registros de fechamento no 
fim de cada coluna de distribuição e em cada ramal, 
no trecho compreendido entre a respectiva derivação 
e o primeiro sub-ramal; 
E) As tubulações de água fria, que alimentam mistura-
dores, não podem estar conectadas a barrilete, colu-
nas de distribuição e ramais que alimentam válvulas 
de descarga (NBR 5626). 
 
36) Com base na NBR 8160 – Sistemas prediais de 
esgoto sanitário, a distância máxima de um desco-
nector DN 100mm ao tubo ventilador deve ser de: 
 
A) 1,20m; 
B) 1,50m; 
C) 1,80m; 
D) 2,00m; 
E) 2,40m. 
 
37) No tocante ao amassamento manual de argamas-
sa na execução de obras em alvenaria estrutural, ve-
rifique as inferências: 
 
I. O amassamento manual da argamassa, a empre-
gar-se excepcionalmente em pequenos volumes ou 
em obras de pequeno porte, deve ser realizado sobre 
um estado ou superfície plana impermeável e resis-
tente. 
II. Deve-se misturar primeiramente a seco os agrega-
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dos e o cimento, de maneira a obter-se cor uniforme; 
em seguida adicionar aos poucos a água necessária, 
prosseguindo com a mistura até a obtenção de uma 
massa de aspecto uniforme. 
III. É permitido amassar-se, volume de argamassa 
superior ao correspondente a 50kg de cimento, desde 
que mantenha-se padrões de aspecto uniforme na 
massa. 
IV. Quando for empregada pasta de cal, em lugar de 
cal hidratada em pó, aquela deve ser lançada antes 
do cimento, colocando-se toda a água no início da 
mistura, descontando-se a água contida na pasta de 
cal. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I, II e III; 
E) II, III e IV. 
 
38) De acordo com a NBR 14860 (Laje Pré-
fabricada), as lajes bidirecionais, construídas com pré
-lajes podem ser calculadas como lajes armadas em 
cruz, desde que o intereixo das nervuras, tanto longi-
tudinais como transversais NÃO supere a: 
 
A) 90cm; 
B) 100cm; 
C) 105cm; 
D) 110cm; 
E) 150cm. 
 
39) Com base na NBR 14827, o chumbador de pós-
concretagem, que obtém a sua força de ancoragem 
pela expansão de uma parte do chumbador dentro de 
um trecho no fundo do furo, que é maior em diâmetro 
do que o restante é denominado de: 
 
A) Chumbador de segurança; 
B) Chumbador de adesão química; 
C) Chumbador de expansão; 
D) Chumbador de deslocamento; 
E) Chumbador de embutimento. 
 
40) No tocante a projeto e execução de telhados com 
telhas de concreto (NBR 13858), verifique as inferên-
cias: 
 
I. O recobrimento entre as cumeeiras e a telha deve 
ser no mínimo de 80 mm, e entre as cumeeiras deve 
ser no mínimo de 70 mm. 
II. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, da 
esquerda para a direita, iniciando-se pelo beiral ou 
pela parte mais baixa do telhado, e prosseguindo-se 
em direção à cumeeira. 
III. Recomenda-se que as águas pluviais incidentes 
sobre o telhado sejam recolhidas através de calhas e 
condutores. 
IV. As telhas e as peças complementares devem ser 

manuseadas individualmente, com cuidado para evi-
tar quebras. 
 
Estão CORRETOS os itens: 
 
A) I e II; 
B) III e IV; 
C) II e IV; 
D) I, II e III; 
E) I, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




