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Cronograma Previsto - Prova Objetiva

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um cartão de respostas da 
prova objetiva e este caderno de questões que contém 
60 (sessenta) questões objetivas.

2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo 
informado neste caderno de questões corresponde ao 
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas. 

4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, 
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter 
definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala todo 
o material de prova recebido.

5. Somente será permitido ao candidato levar seu caderno 
de questões quando faltar uma hora para o término do 
tempo estabelecido para a prova.

6. É terminantemente vedado copiar respostas, em 
qualquer fase do concurso público.

7. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão ser liberados juntos.

8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o 
fiscal.

Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifique, neste caderno de questões, se a numeração 
das questões e a paginação estão corretas.

2. Verifique, no cartão de respostas, se existem espaços 
suficientes para a marcação das respostas de todas as 
questões objetivas existentes neste caderno de questões. 

3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." Carl Jung

Atividade Início Término

Publicação das provas objetivas - Internet 
01/06/2015

Publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas - Internet 

               Consulte o cronograma em http://concursos.pr4.ufrj.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

“O Engenheiro” 

1.  A luz, o sol, o ar livre
2.  envolvem o sonho do engenheiro.
3.  O engenheiro sonha coisas claras:
4.  superfícies, tênis, um copo de água.
5.  O lápis, o esquadro, o papel;
6.  o desenho, o projeto, o número:
7.  o engenheiro pensa o mundo justo,
8.  mundo que nenhum véu encobre.
9.  (Em certas tardes nós subíamos

10.  ao edifício. A cidade diária,
11.  como um jornal que todos liam,
12.  ganhava um pulmão de cimento e vidro).
13.  A água, o vento, a claridade,
14.  de um lado o rio, no alto as nuvens,
15.  situavam na natureza o edifício
16.  crescendo de suas forças simples.

(João Cabral de Melo Neto)

1) O texto 1, “O Engenheiro”, apresenta uma con-
cepção sobre este ofício, a partir de sua simbo-
lização. Nesse sentido, ao afirmar, no verso três 
da primeira estrofe, que “o engenheiro sonha 
coisas claras”, o texto demonstra, através de 
uma poesia lírica, a imagem deste profissional 
como alguém:
A) paradoxal, pois constrói-se na tensão entre a 

imaginação e a objetividade.
B) objetivo, pois consegue entender a vida por 

seu conhecimento pragmático. 
C) poético, pois seria como um escritor de edifí-

cios dentro do espaço urbano.
D) narrativo, pois, ao construir a sua obra, passa 

a contar a história da cidade.
E) superior, pois aponta para a preponderância 

da obra sobre a natureza.

2) O verso 7, na segunda estrofe, revela que “o 
engenheiro sonha o mundo justo”. Considere as 
alternativas a seguir e assinale a opção que indica 
relação de sinonímia com o termo justo, com base  
no contexto indicado:
A) imparcial.
B) ideal.
C) honesto.
D) exato.
E) estreito.

3) Na terceira estrofe, os versos 10, 11 e 12 afir-
mam: “a cidade diária, como um jornal que 
todos liam, ganhava um pulmão de cimento e 
vidro”. Leia as afirmativas a seguir e, depois, 
assinale a única alternativa que as julga com 
correção. 

I - Há o emprego de metáfora nos versos citados.
II - Há o emprego de comparação nos versos 

citados.
III - Há o emprego de prosopopeia nos versos 

citados.
IV - Há o emprego de hipérbole nos versos 

citados.
V - O termo “todos” refere-se, de modo anafórico,  

ao termo “nós”. 
VI - Dentro do contexto citado, é possível afirmar 

que o termo “nós” refere-se aos engenheiros, 
o que contrapõe o eu-lírico a esta profissão. 

A) II, III, IV e V, somente.
B) II, IV, V e VI, somente.
C) I, III, V e VI, somente.
D) I, II, III e V, somente.
E) I, II, IV e VI, somente. 

TEXTO 2

“Planejamento das Olimpíadas  
privilegia sustentabilidade” (Caio Luiz)

As Olimpíadas estão entre as maiores ações de 
nível logístico em tempos de paz no mundo. Calcu-
la-se que 14 milhões de refeições serão servidas e  
12 milhões de toneladas de resíduos serão ge-
radas. Só para transporte haverá 1.500 ônibus e  
23,5 milhões de litros de combustível gastos.  
O comitê será responsável pela operação dos jogos 
e os classifica como ocasião que permite avanços 
em processos de gestão inovadores.

“Não há flexibilidade para gerenciar o tempo, o 
preço e a qualidade dos eventos; portanto, o cam-
po para testes de inovação tem enorme visibilida-
de”, analisou a gerente do comitê ao frisar as 5,6 
mil horas de transmissão e a previsão de 4,8 bilhões 
de pessoas que devem assistir aos jogos. Para con-
seguir otimizar os processos e concretizar as ações 
com sustentabilidade dentro dos limites, Tânia citou 
o que definiu como princípio de iceberg.

Isto representa ir além da aparência de susten-
tável ao, primeiramente, proporcionar o exemplo in-
terno de organização que reverbera nos parceiros e 
empresas contratadas para auxiliar nos serviços uti-
lizados. “Quase 40% dos locais para os jogos estão 
prontos e parte deles foram pensados como infraes-
trutura desmontável para ser empregada em obras 
distintas ao fim dos eventos.”

Conforme dados do Comitê, aproximadamente 
80% do material das construções serão reaproveita-
dos. Transporte, alimentação, acessibilidade, ener-
gia, abastecimento de água e o descarte de resíduos 
foram planejados do começo ao fim da cadeia para 
que o impacto natural e no meio urbano do Rio de 
Janeiro seja amenizado.

(Trechos adaptados do texto publicado em 
21/10/2014, às 16h02 na revista Carta Capital: 
Inovação e Sustentabilidade. Disponível em:  
http://www.cartacapital.com.br/dialogos-capitais/
p l a n e j a m e n t o - d a s - o l i m p i a d a s - p r i v i l e g i a -
sustentabilidade-521.html).
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4) O principal argumento do texto 2 no que toca à 
sustentabilidade nos jogos olímpicos tem como 
base:
A) o planejamento dos eventos e o impacto 

que este causará nos parceiros terceiriza-
dos, gerando possibilidades de reduzir os 
danos ambientais. 

B) a construção de centros esportivos que funcio-
narão de modo sustentável durante o evento, 
ainda que sendo descartados posteriormente.

C) o privilégio da gestão econômica sobre os 
impactos ambientais, ainda que se considere 
a sua existência.

D) a falta de flexibilidade para planejar o evento, o 
que levaria às ações imediatistas, porém, sus-
tentáveis, ainda que apenas durante os jogos.

E) A redução dos gastos com transportes e ali-
mentos, o que geraria uma mentalidade sus-
tentável nos parceiros e nos participantes.

5) Considere a afirmação “não há flexibilidade para 
gerenciar o tempo”. Em relação a ela, a afirmação 
“o tempo para gerenciamento não é flexível” esta-
belece uma relação de:
A) antonímia.
B) citação.
C) paráfrase.
D) inversão semântica.
E) inversão por paródia.

6) Considere o trecho “Quase 40% dos locais para 
os jogos estão prontos e parte deles foram pen-
sados como infraestrutura desmontável para ser 
empregada em obras distintas ao fim dos even-
tos.” Em relação à concordância verbal, julgue as 
sentenças abaixo e marque a única alternativa 
correta.
I - Há erro em “parte deles foram pensados”.
II - Há erro em “quase 40% dos locais para os 

jogos estão prontos”.
III - Há erro em “como infraestrutura desmontável 

para ser empregada em obras distintas”
IV - Não há erro nas sentenças indicadas.
A) IV, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, apenas.
D) II, apenas.
E) II e III, apenas. 

TEXTO 3

“Detalhes, detalhes” (Luís Fernando Veríssimo)

Como o Brasil, também deveríamos nos reavaliar 
e nos reinventar, e praticar, a intervalos, uma espécie 
de escafandrismo interior para descobrir o que somos.

Há momentos de grave introspecção em que 
um homem faz um inventário de si mesmo — seus 
sonhos, suas desilusões, suas possibilidades e onde, 
diabo, ele enfiou o chaveiro e o antiácido — e se faz 
perguntas. Valeu a pena? Devo continuar? Quem sou 

eu, e por que estou falando sozinho? Dessa espécie 
de promontório filosófico ele avista o caminho que já 
percorreu e o caminho que ainda precisa andar ou, se 
tiver sorte e aparecer um táxi, rodar.

O Brasil já teve várias oportunidades de, por assim 
dizer, afastar-se de si mesmo, examinar-se, decidir o 
que precisava ser feito, ajustar a gola da camisa e 
ir em frente. Falam que os nossos partidos políticos 
não significam nada como se isso fosse um grande 
defeito, e é uma das nossas vantagens sobre países 
mais ortodoxos e sem graça. Ou seria uma vantagem 
se fosse aproveitada. Nada está preestabelecido 
na nossa política, não temos compromisso com 
nenhuma forma de coerência, podemos ir inventando 
nosso destino no caminho. Mas nosso distanciamento 
crítico raramente leva à sabedoria. Nossos momentos 
de introspeção geram curiosidades — um maluco 
que foge da Presidência, um atleta que é corrido da 
Presidência, um torneiro mecânico que sucede a um 
sociólogo como se fosse a coisa mais natural — sem 
um mínimo de lógica ou fidelidade a princípios rígidos 
ou até a preconceitos claros.

Como o Brasil, também deveríamos nos reavaliar 
e nos reinventar, e praticar, a intervalos, uma espécie 
de escafandrismo interior para descobrir o que somos, 
o que fizemos e deixamos de fazer, como continuar, 
como parar e como votar — mesmo sabendo que só 
uma pequena parte do nosso destino é decidida por 
nós e que o acaso e a natureza decidem o resto. E 
devemos nos consolar com o seguinte pensamento: 
só um detalhe nos separa da fortuna e da solução de 
todos os nossos problemas. Foi a mãe do Bill Gates 
que teve o Bill Gates, não a nossa. E você acertar todos 
os números de uma Sena acumulada menos um, esse 
um é o detalhe. Esse um decide o seu destino.

O detalhe é como o vidro de um aquário. Um 
vidro com poucos milímetros de espessura através 
do qual você vê claramente os peixes coloridos e 
as plantas exóticas do outro lado. Os milímetros do 
vidro do aquário separam dois mundos inteiramente 
diferentes. Só um detalhe parecido separa você de 
outra vida.

(Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/deta-
lhes-detalhes-14060659?topico=verissimo). 

7) Em relação à tipologia textual, assinale a única 
alternativa que demonstra com correção a refe-
rente ao texto 3:
A) narração.
B) dissertação.
C) injução.
D) predição.
E) descrição.

8) O texto 3 emprega o vocábulo escafandris-
mo, para referir-se a reflexões possíveis, volta-
das para as ideias de sujeito e de país. Marque 
a alternativa correta que demonstra o vocábulo 
que possa substituir o termo assinalado no trecho 
“como o Brasil, também deveríamos nos reava-
liar e nos reinventar, e praticar, a intervalos, uma 
espécie de escafandrismo interior”, de modo a 
manter a sua coerência.
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A) peremptório
B) debate
C) desafio
D) afogamento
E) escrutínio

9) Assinale entre as opções abaixo a única que 
NÃO apresenta erros de ortografia, de pontuação 
e de acentuação:
A) Veríssimo, em sua cronica, defende à ideia 

de, que um mero detalhe, pode transformar às 
nossas vidas.

B) Veríssimo, em sua crônica, defende a ideia 
de que um mero detalhe pode transformar às 
nossas vidas.

C) Veríssimo, em sua cronica defende a ideia 
de que um mero detalhe pode transformar às 
nossas vidas.

D) Veríssimo, em sua crônica defende à ideia de 
que um mero detalhe, pode transformar as 
nossas vidas.

E) Veríssimo, em sua crônica, defende a ideia 
de que um mero detalhe pode transformar as 
nossas vidas.

10) Considere, no texto 3, a passagem “Mas 
nosso distanciamento crítico raramente leva 
à sabedoria”. Leia as proposições abaixo e 
assinale a única alternativa que as julga com 
correção.
I - Semanticamente, o termo “mas” refere-se ao 

sentido de adição.
II - É possível substituir o termo “mas” por 

“contudo” e manter a coerência textual.
III - O termo “sabedoria” ocupa a função de 

agente da passiva na sentença destacada.
IV - O sujeito oculto da oração é “nós”.
V - Trata-se de uma oração coordenada sindética 

adversativa.
A) I e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) III, IV e V, apenas.
D) II e V, apenas.
E) II, IV e V, apenas.

LEGISLAÇÃO

11) Em uma obra de construção, realizada pela 
administração pública federal, cuja licitação foi 
executada sob a modalidade de execução indire-
ta, o seguinte serviço “execução de 10% das fun-
dações da edificação”, definido no cronograma 
físico-financeiro, está concluído pela contratada. 
Podemos afirmar que o regime desta obra é:
A) empreitada por preço unitário.
B) tarefa.
C) empreitada por preço global.
D) técnica e preço.
E) contratação integrada.

12) Na celebração de uma alteração contratu-
al, sob a luz da legislação vigente, deverá ser 
elaborada nova planilha orçamentária, conside-
rando as modificações necessárias: aumento de 
quantitativos de serviços, acréscimo de serviços 
não contratuais, etc.. A administração deverá 
adotar, então, a seguinte providência:
A) rever o critério de aceitabilidade de preços.
B) solicitar à contratada a elaboração da nova 

planilha orçamentária.
C) manter a planilha atualizada e divulgá-la na 

internet.
D) emissão de nova anotação de responsabilida-

de técnica.
E) fixar os novos preços unitários dos serviços 

não contratuais.

13) O BDI, a ser aplicado em um orçamento de 
uma obra de engenharia no município do Rio de 
Janeiro, deverá ser composto, no mínimo, das 
seguintes taxas:
A) taxa de rateio da administração central, 

ISS, COFINS,IRPJ, taxa de risco, seguro e 
garantia do empreendimento e taxa de lucro.

B) taxa de rateio da administração central, ISS, 
COFINS, taxa de risco, seguro e garantia do 
empreendimento e taxa de lucro.

C) taxa de rateio da administração central, ISS, 
COFINS,IRPJ, CSLL, taxa de risco, seguro e 
garantia do empreendimento e taxa de lucro.

D) taxa de rateio da administração central, ISS, 
COFINS,IRPJ, CSLL, ICMS, taxa de risco, 
seguro e garantia do empreendimento e  
taxa de lucro.

E) taxa de rateio da administração central, ISS, 
COFINS,IRPJ, CSLL, ICMS,INSS, taxa de ris-
co, seguro e garantia do empreendimento e 
taxa de lucro.

14) O parcelamento do objeto da licitação deverá 
ser efetivado na seguinte condição: 
A) para permitir compras de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso II do artigo 23 e para alie-
nações, nos casos previstos na Lei 8.666, 
desde que não se refiram a parcelas de 
um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez.

B) para permitir que um número maior de peque-
nas e médias empresas possam participar do 
certame, com vistas ao melhor aproveitamen-
to dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala.

C) para permitir a execução de obras, serviços 
e compras nos casos de emergência ou de 
calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares.



6

Concurso Público UFRJ - Edital 55/2015
103 | Especialista em Planejamento  

e Orçamento de Obras Civis 

D) para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comer-
cial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se rea-
lizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patro-
nal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

E) quando necessária a modificação do regime 
de execução da obra ou serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verifi-
cação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários

15) Atendendo às resoluções constantes na Lei 
nº 8.666, assinale a documentação relaciona-
da abaixo que já se mostra suficiente para a 
orçamentação de uma obra de engenharia.
A) Projeto executivo.
B) Anteprojeto.
C) Projeto básico.
D) Estudo preliminar.
E) Estudo de viabilidade técnica.

16) Das circunstâncias descritas abaixo, indique 
aquela que NÃO é relacionada com a capacita-
ção técnico profissional, em conformidade com o 
exigido na Lei de Licitações para a execução de 
obra de engenharia.
A) As parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo serão definidas no Edital 
de Licitação.

B) O licitante indicará os seus profissionais, com-
provando sua capacitação técnico-profissio-
nal. Assim, os mesmos deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação.

C) É vedada a exigência de comprovação de 
atividade com limitações de tempo ou ainda 
em locais específicos, ou quaisquer outras 
não previstas na Lei de Licitações, que emba-
racem a participação na licitação.

D) Será sempre admitida a comprovação de apti-
dão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnoló-
gica e operacional equivalente ou superior.

E) Para que seja aceita pela Administração a subs-
tituição dos profissionais técnicos durante o 
contrato, a contratada deverá informar, compro-
vando que os novos profissionais detêm experi-
ência equivalente ou superior aos substituídos.

17) A contratada, vencedora em um certame licita-
tório, não sendo especializada em determinados 
serviços que integram o contrato, repassou estes 
para uma empresa que detinha conhecimentos 
específicos. Este procedimento é atinente a qual 
tema da Lei 8.666 mencionado a seguir:
A) subcontratação parcial do objeto.
B) recebimento do objeto.
C) alteração contratual por acordo das partes.
D) rescisão contratual.
E) alteração do regime de execução.

18) Na elaboração de um aditivo contratual, sob 
o regime de empreitada por preço unitário, se 
faz necessária a execução de serviços não con-
tratuais. Diante disso, no que tange aos preços 
unitários dos serviços, devem ser seguidos os  
seguintes procedimentos:
A) os novos serviços, quando tiverem seus pre-

ços unitários compostos com insumos não 
contratuais, deverão apresentar preços da 
data da entrega da proposta.

B) os novos serviços, quando tiverem seus pre-
ços unitários compostos com insumos não 
contratuais, deverão apresentar preços da 
data da entrega da proposta e preço unitário 
inferior ao preço de referência da administra-
ção pública.

C) os novos serviços, quando tiverem seus pre-
ços unitários compostos com insumos não 
contratuais, deverão apresentar preços da 
data da elaboração do aditivo.

D) os novos serviços, quando tiverem seus pre-
ços unitários compostos com insumos não 
contratuais, deverão apresentar preços da 
data da entrega da proposta, mantendo a dife-
rença percentual entre o valor global do con-
trato e o preço global de referência.

E) os novos serviços deverão ter seus preços 
unitários compostos com insumos contratuais, 
quando possível.

19) A alteração contratual de uma obra de enge-
nharia licitada pela administração pública fede-
ral, sob regime de empreitada por preço unitário, 
gerou a necessidade de alteração de quantida-
des de determinados serviços, com acréscimos 
e supressões de quantidades. Indique a opção 
NÃO relacionada, nos termos da legislação em 
vigor, com a situação aqui descrita.
A) O serviço deverá apresentar preço unitário 

inferior ao preço de referência da administra-
ção pública.

B) A alteração poderá ser promovida por acor-
do entre as partes quando necessária a 
modificação do valor contratual em decor-
rência de acréscimo ou diminuição quanti-
tativa de seu objeto, nos limites permitidos  
por Lei.

C) Deverá ser mantida a proporcionalidade entre 
o preço global contratado e o preço global 
orçado pela administração pública.

D) A diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o preço global orçado pela adminis-
tração pública poderá ser reduzida em favor 
do contratado em decorrência de aditamentos 
que modifiquem a planilha orçamentária para 
a preservação do equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato.

E) A alteração promoverá modificação da plani-
lha orçamentária, sendo necessária nova ano-
tação de responsabilidade técnica.

20) Na administração pública federal, a elaboração 
do orçamento para uma obra poderá ter custos 
unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos 
sistemas de custos de referência desde que:
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A) o preço global orçado e o de cada uma das 
etapas previstas no cronograma físico-finan-
ceiro do contrato fiquem iguais ou abaixo dos 
preços de referência da administração pública, 
no regime de empreitada por preço global.

B) os critérios de aceitabilidade de preços sejam 
definidos em relação ao preços unitários e de 
cada uma das etapas previstas no cronogra-
ma físico-financeiro, no regime de empreitada 
por preço unitário.

C) o preço global orçado e o de cada uma das 
etapas previstas no cronograma físico-finan-
ceiro do contrato fiquem iguais ou abaixo dos 
preços de referência da administração pública, 
no regime de empreitada por preço unitário.

D) os critérios de aceitabilidade de preços sejam 
definidos em relação ao preços unitários e de 
cada uma das etapas previstas no cronogra-
ma físico-financeiro, no regime de empreitada 
por preço global.

E) a minuta de contrato estabeleça que o crono-
grama físico-financeiro tenha a especificação 
física completa das etapas necessárias à medi-
ção, ao monitoramento e ao controle das obras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Assinale a alternativa que define corretamen-
te o elemento estrutural que recebe as cargas 
de um ou dois pilares (ou pontos de carga) e é 
dimensionado de modo a transmiti-las centradas 
às fundações.
A) Cinta de ancoragem.
B) Viga de transição.
C) Cinta de amarração.
D) Viga de equilíbrio.
E) Viga de reação.

22) Assinale a alternativa que demonstra corre-
tamente a prescrição da Resistência Carac-
terística do Concreto à Compressão (fck), 
para elementos das fundações, feito pela NBR 
6122:2010 (Projeto e execução de fundações).
A) fck ≥25MPa
B) fck ≥20MPa
C) fck ≥18MPa
D) fck ≥15MPa
E) fck ≥30MPa

23) Uma sapata quadrada, de um 1 metro de lado, 
encontra-se submetida à carga centrada de 250 
kN. Assinale a opção que apresenta corretamen-
te a tensão no solo em contato com a base da 
sapata.
A) 0,025MPa
B) 25kPa
C) 250tf/m²
D) 25000N/m²
E) 2,5kgf/cm²

24) Uma viga isostática de módulo resistente W= 
0,012m³ e 6 metros de vão é solicitada por uma 
carga uniformemente distribuída de 8 kN/m. A 
tensão máxima de tração atuante na fibra mais 
afastada será de:
A) 3MPa
B) 300.000Pa
C) 30kPa
D) 3kPa
E) 30MPa

25) A fim de determinar o teor de umidade, retirou-
-se 200 gramas de uma amostra de solo para 
análise em laboratório. Após a secagem em estu-
fa, a amostra apresentou 120 gramas. O teor de 
umidade da amostra é:
A) 20%
B) 67%
C) 40%
D) 35%
E) 45%

26) Julgue as três afirmativas quanto à definição 
das categorias de material escavado e assinale a 
única opção correta.

I- Materiais de 1ª categoria são aqueles facil-
mente escaváveis com equipamentos normais, 
ainda que se apresentem bastante rijos. São 
exemplos deste tipo de material: terra em geral, 
piçarra ou argila, rocha em avançado estado de 
decomposição, seixos rolados ou não, com diâ-
metro máximo inferior a 15cm.

II- Materiais de 2ª categoria – rocha com resis-
tência à penetração mecânica inferior ao granito, 
blocos de rocha com volume inferior a um metro 
cúbico, matacões e pedras de diâmetro médio 
superior a 15cm, cuja extração se processa com 
emprego de explosivo ou uso combinado de 
explosivos, máquinas de terraplenagem e ferra-
mentas manuais comuns.

III- Materiais de 3ª categoria – rocha com resis-
tência à penetração mecânica superior ou igual 
ao granito e blocos de rocha de volume igual ou 
superior a um metro cúbico, cuja extração e redu-
ção, para tornar possível o carregamento, proces-
sam-se com o emprego contínuo de explosivos.

A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) Todas as afirmativas estão corretas.
D) Somente III está correta.
E) Somente I e III estão corretas.

27) Após se executar o corte de um determinado 
material, ocorre o aumento do seu volume se 
comparado ao volume original. Assinale a alter-
nativa que nomeia corretamente esse fenômeno.
A) Empolamento.
B) Expansão do solo.
C) Carreamento.
D) Incorporação de vazios.
E) Aeração.
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28) Conhecida como Sondagem de “Simples 
Reconhecimento”, a “Sondagem Standard Pene-
tration Test” (SPT) é largamente empregada para 
caracterizar o subsolo. Entre outras informações, 
o “Índice de Resistência à Penetração” (N) é um 
parâmetro indispensável para a escolha do tipo 
de fundação. Segundo a NBR 06484:2001, a 
determinação de N dá-se pela soma do número 
de golpes necessários à cravação do “amostra-
dor-padrão” em segmento(s) de 15cm cada por 
metro perfurado. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o(s) segmento(s) a considerar para 
a obtenção do N.
A) 2º e 3º
B) 1º e 2º
C) 1º
D) 1º, 2º e 3º
E) 2º

29) Assinale a alternativa que define corretamente 
a cura do concreto.
A) Início do endurecimento do concreto.
B) Medidas tomadas a fim de se evitar a perda 

precoce da água necessária à hidratação do 
cimento.

C) Fim do endurecimento, quando se atinge a 
resistência especificada.

D) Ato de adicionar água no concreto.
E) Tempo necessário à formação do cristalino do 

concreto.

30) Assinale a opção que define corretamente o 
local geométrico que possui pontos de mesma 
altura, ou mesma elevação.
A) Curva de nível.
B) Divisor de águas.
C) Talvegue.
D) Talude.
E) Espigão.

31) Altura de sucção é o desnível geométrico 
entre o nível de captação e o bocal de sucção da 
bomba e, geralmente, é expressa em metros de 
coluna d’água (mca). Para bombas centrífugas 
normais, instaladas ao nível do mar, com fluído 
(água) bombeado a temperatura ambiente e sem 
considerar nenhum fator de segurança, a altura 
teórica de sucção não pode exceder a:
A) 12mca
B) 15mca
C) 18mca
D) 20mca
E) 10mca

32) Assinale a alternativa que indica corretamente 
o sistema que utiliza o ralo tipo abacaxi.
A) Esgotamento de água servida.
B) Reaproveitamento de água cinza.
C) Sistema de bombeamento de água.
D) Tratamento de esgotos.
E) Coleta de águas pluviais.

33) O recalque diferencial específico é também 
conhecido como distorção angular. Assinale a 
alternativa que o define corretamente.
A) A razão entre o recalque total e a distância 

entre os pilares.
B) A razão entre o somatório de todos os recal-

ques e a área de projeção das fundações.
C) A razão entre o recalque diferencial entre os 

pilares e a distância entre seus centros.
D) A deformação do solo de embutimento da fun-

dação.
E) A razão entre a deformação do solo sob a fun-

dação e a deformação do concreto da fundação.

34) Assinale a opção que define corretamente o 
congelamento de água na franja capilar das argi-
las que compõem as alvenarias.
A) Gelividade.
B) Porosidade.
C) Permeabilidade.
D) Higroscopicidade.
E) Condutibilidade.

35) O azimute é um termo muito conhecido em 
Topografia. Assinale a alternativa que o conceitua 
corretamente.
A) É o menor ângulo formado pela meridiana que 

materializa o alinhamento Norte-Sul e a dire-
ção considerada. Varia de 0º a 90º, sendo con-
tado do Norte ou do Sul para Leste ou Oeste. 
Este sistema expressa o ângulo em função do 
quadrante em que se encontra. 

B) É o ângulo formado entre o meridiano verda-
deiro e o meridiano magnético.

C) É o ângulo formado pelo alinhamento consi-
derado e pelo prolongamento do alinhamento 
anterior.

D) É o ângulo formado entre a meridiana de ori-
gem que contém os polos, magnéticos ou geo-
gráficos, e a direção considerada. É medido a 
partir do Norte, no sentido horário e varia de 
0º a 360º.

E) É o ângulo formado entre o alinhamento consi-
derado e o alinhamento anterior.

36) Assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, a granulometria dos materiais em ordem 
decrescente:
A) matacão, silte, areia e argila.
B) matacão, argila, silte e areia.
C) matacão, areia, argila e silte.
D) matacão, areia, silte e argila.
E) areia, matacão, silte e argila.

37) É necessário calcular o orçamento de um tre-
cho de uma rodovia que será aterrado. As dimen-
sões do aterro são: largura 7,5m, comprimento 
0,8km e altura 40cm. É necessário acrescer ao 
volume calculado 20%, para considerar a com-
pactação do aterro. O volume de material neces-
sário à execução do aterro é:
A) 2640 m³
B) 2880 m³
C) 3600 m³
D) 2160 m³
E) 2520 m³
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38) Marque a opção que denomina corretamente 
o somatório de todas as cargas elétricas de uma 
instalação elétrica residencial de baixa tensão:
A) carga demandada.
B) carga de fornecida.
C) carga instalada.
D) carga prevista.
E) tensão adquirida.

39) É preciso pintar, com duas demãos de látex 
PVA, as paredes de uma sala de 5mx5m e de 
dois dormitórios de 5mx4m. Todos esses ambien-
tes têm pé direito de 3m. O rendimento de cada 
galão é de 42m² por demão. Assinale a opção 
que indica com correção a quantidade de galões 
necessários à execução da pintura.
A) 8 
B) 4
C) 6
D) 10
E) 5

40) Assinale a alternativa que aponta o sentido 
mais coerente para a retirada do escoramento de 
uma marquise de concreto armado.
A) Apoio para o vão livre.
B) Meio para as bordas.
C) Bordas para o meio.
D) Vão livre para o apoio.
E) Indiferente.

Com base na composição de custo unitário nº 01, utilize todas as técnicas orçamentárias e responda às 
questões de 41 a 46. Considere a jornada diária de trabalho de 8h.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO Nº 01

Pintura com tinta plástica acetinada à base de PVA, para exterior, inclusive raspagem, 
demão de impermeabilização e 2 demãos de acabamento. (M²)

Descrição Unidade de 
Medida Quantidade Custo Unitário 

R$ Custo Parcial R$

Lixa d’água nº 100 UN 0,100 0,90 0,09

Removedor - Redutor L 0,014 7,27 0,10
Tinta látex PVA à 
base de água,  
fosco-aveludada

BLD 0,012 109,00 1,31

Líquido selador 
incolor de paredes L 0,080 6,18 0,49

Pintor H 0,750 13,75 10,31
Servente H 0,250 10,00 2,50

Custo Total 14,80

41) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o insumo de maior importância financeira para a 
execução do serviço.
A) Removedor - Redutor.
B) Pintor.
C) Servente.
D) Tinta látex PVA à base de água, fosco-aveludada.
E) Líquido selador incolor de paredes.

42) Assinale a opção que demonstra, corretamente, a quantidade de operários necessária para a pintura de 
500m² de parede em uma edificação, em um prazo aproximado de 15 dias.
A) 1 pintor e 3 serventes.
B) 2 pintores e 1 servente.
C) 3 pintores e 1 servente.
D) 4 pintores e 2 serventes.
E) 3 pintores e 2 serventes.
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43) Assinale a alternativa que demonstra correta-
mente o prazo de execução, em dias, necessário 
para pintar 2.000 m², empregando-se uma equipe 
com 3 (três) pintores.
A) 37,5 dias.
B) 93,8 dias.
C) 31,3 dias.
D) 46,9 dias.
E) 62,5 dias.

44) Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente o prazo de execução, em dias, necessário 
para pintar 3.000 m², empregando-se a equipe 
com 3 (três) serventes.
A) 56,3 dias.
B) 70,3 dias.
C) 31,3 dias.
D) 46,9 dias.
E) 93,8 dias.

45) Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente a produtividade do pintor.
A) 0,75 m²/h
B) 4,00 m²/h
C) 5,33 m²/h
D) 2,67 m²/h
E) 1,33 m²/h

46) Assinale a alternativa que apresenta correta-
mente quantos metros quadrados de parede uma 
equipe com 2 (dois) pintores consegue pintar em 
uma jornada de trabalho semanal de 44 horas.
A) 123,3 m²
B) 143,3 m²
C)   58,7 m²
D) 440,0 m²
E) 176,0 m²

47) O telhado da figura a seguir é de formato retan-
gular. Possui dimensões de 21m x 8m, em proje-
ção horizontal. A altura da cumeeira (h) é 3,00m. 
Indique a quantidade de telhas cerâmicas colo-
niais necessária para a execução do menciona-
do telhado, sabendo que a quantidade por m² de 
telha é de 16 peças e a perda é de 3%.

A) 2.769 telhas.
B) 3.360 telhas.
C) 2.688 telhas.
D) 3.461 telhas.
E) 3.268 telhas.

A seguir, estão indicadas as formas de um flu-
xograma das etapas de elaboração de um orça-
mento global de obra. Dentro das formas, após 
as descrições das atividades, estão apontadas 
letras entre parênteses que servirão para indicar, 
por ordem alfabética, a sequência executiva da 
elaboração do orçamento. As atividades execu-
tadas ao mesmo tempo serão representadas por 
letras umas ao lado das outras. As atividades pre-
decessoras serão separadas das sucessoras por 
vírgula, ex.: A, B, CD; a atividade A antecede a 
atividade B que antecede as atividades C e D, 
estas são executadas simultaneamente.

48) Assinale a opção que representa corretamente 
a sequência executiva para a elaboração de um 
orçamento global de obra.
A) IHJ, DG, EC, F, A e B.
B) I, HJ, E, D, G, A, F, C e B.
C) I, H, J, G, E, F, A, D e B.
D) I, EHJ, D G, A, C, F e B.
E) IHJ, DG, C, E, F, A e B.

49) Para a execução de uma obra de movimen-
to de terra, faz-se necessário calcular o volume 
de terra medido na jazida que deverá ser trans-
portado para se fazer um aterro compactado de 
100m³. O solo tem uma redução volumétrica de 
10%. Assinale a alternativa que apresenta cor-
retamente o volume na jazida e calcule também 
o volume transportado, admitindo empolamento 
de 30%.
A) Volume na jazida = 110,00m³; volume trans-

portado = 143,00m³
B) Volume na jazida = 130,00m³; volume trans-

portado = 169,00m³
C) Volume na jazida = 117,21m³; volume trans-

portado = 152,37m³
D) Volume na jazida = 111,11m³; volume trans-

portado = 144,44m³
E) Volume na jazida = 120,00m³; volume trans-

portado = 156,00m³



11

Concurso Público UFRJ - Edital 55/2015
103 | Especialista em Planejamento  

e Orçamento de Obras Civis 

A figura e o quadro a seguir apresentam as atividades referentes a um projeto de construção. Responda 
as questões 50 e 51.

Nº do 
Caminho

Caminho Tempo de Execução do Caminho 
(Semanas)

1 Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim 2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2  = 40
2 Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim 2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2  = 31
3 Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 = 43
4 Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44
5 Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6  = 41
6 Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6  = 42

50) Assinale a opção que demonstra o caminho crítico desse projeto.
A) Caminho nº 6
B) Caminho nº 3
C) Caminho nº 2
D) Caminho nº 4
E) Caminho nº 5

51) Assinale a alternativa que indica corretamente a folga da atividade F.
A) 5
B) 2
C) 3
D) 1
E) 0

52) Nas obras de movimento de terra ocorre o transporte de solo de um corte para um aterro. Cada viagem 
do caminhão tem uma distância de transporte diferente, sendo necessário, portanto, determinar uma dis-
tância média de transporte, que deverá ser igual à distância entre os centros de gravidade dos trechos de 
cortes e dos aterros compensados. Assinale a alternativa que apresenta a que se referem essas caracte-
rísticas.
A) Ao tempo de ciclo.
B) Ao fator de transporte.
C) À eficiência operacional.
D) Ao ciclo de transporte.
E) Ao momento de transporte.
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As composições de custo nos 02, 03 e 04 a seguir serão utilizadas para responder as  questões 33 e 34. 
Nas composições de custo 03 e 04 não serão preenchidos os campos de “Custo”. Os campos a serem 
completados estão mencionados nas questões e indicados com ponto de interrogação nas referidas com-
posições.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02 - COMPLETA

Transporte horizontal de materiais diversos a 30m. (M³)

Descrição Unidade 
de Medida Quantidade Custo Unitário R$ Custo Parcial R$

Servente H 2,400 10,00 24,00
Custo Total 24,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03 – A COMPLETAR

Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede, com 
espessura de 2cm e transporte horizontal do material demolido a 30m. (M²)

Descrição Unidade 
de Medida Quantidade Custo Unitário R$ Custo Parcial R$

Servente H 1,500 10,00 15,00

? ? ?
Custo Total

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 04 – A COMPLETAR

Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede, com 
espessura de 2cm e transporte horizontal do material demolido a 30m. (M²)

Descrição Unidade 
de Medida Quantidade Custo Unitário R$ Custo Parcial R$

? ? ?

? ? ?
Custo Total

53) Utilize a composição de custo nº 02 e indique a opção que completa corretamente a composição de 
custo nº 03 com o preenchimento dos campos “Descrição”, “Unidade de Medida” e “Quantidade”.
A) Descrição = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M²; Quantidade = 1,00
B) Descrição = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 2,4
C) Descrição = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 0,05
D) Descrição = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M³; Quantidade = 0,02
E) Descrição = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 1,50

54) Com base na composição de custo nº 02, utilize outra técnica orçamentária na montagem dessa com-
posição de custo e indique a opção que completa corretamente a composição de custo nº 04, com o pre-
enchimento das linhas necessárias, de acordo com a quantidade de insumos/serviços suficientes e dos 
respectivos campos “Descrição”, “Unidade de Medida” e “Quantidade”.
A) Descrição do Insumo/Serviço 1 = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 1,55 / Descrição do 

Insumo/Serviço 2 = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M³; Quantidade = 0,02
B) Descrição do Insumo/Serviço 1 = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 1,55
C) Descrição do Insumo/Serviço 1 = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 1,50 / Descrição do 

Insumo/Serviço 2 = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M²; Quantidade = 1,00
D) Descrição do Insumo/Serviço 1 = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M³; Quantidade = 1,00
E) Descrição do Insumo/Serviço 1 = Servente; Unidade de Medida = H; Quantidade = 0,05 / Descrição do 

Insumo/Serviço 2 = Transporte horizontal; Unidade de Medida = M²; Quantidade = 1,00
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55) O responsável por compras de uma empresa 
de engenharia foi informado sobre o aumento 
elevado do preço do aço. Ele comunicou ao orça-
mentista sobre tal fato para que este analisasse 
o impacto do aumento nas obras que estão sen-
do orçadas pela empresa. Os documentos que o 
orçamentista deve estudar para fundamentar seu 
parecer são:
A) as curvas ABC de serviços e insumos.
B) o orçamento sintético e a curva ABC de ser-

viços.
C) o orçamento analítico e a curva ABC de insu-

mos.
D) os orçamentos analítico e sintético.
E) o orçamento sintético e a curva ABC de insu-

mos.

56) Uma empresa de engenharia, em um contrato 
com a administração pública, teve suas máqui-
nas de terraplenagem impossibilitadas de produ-
zir por determinado período. Assim, a empresa 
não pôde executar os serviços contratados, 
por situações motivadas pela administração.  
Os custos que a empresa deve solicitar como res-
sarcimento são:
A) pneus, combustível, lubrificantes e energia 

elétrica.
B) serviços de oficina, seguros e impostos.
C) depreciação, juros e operador.
D) depreciação, juros, serviços de oficina, impostos  

e operador.
E) depreciação, juros, pneus, lubrificantes, ener-

gia elétrica e operador.

57) A fiscalização de uma obra pública nota a redu-
ção do quadro de pessoal da empresa contrata-
da para algumas atividades. O documento que 
a fiscalização deve consultar para a tomada de 
decisões é:
A) a curva ABC de insumos.
B) o histograma de mão de obra.
C) a curva ABC de serviços.
D) a curva S.
E) o orçamento analítico.

58) Uma determinada obra está orçada em R$ 
12.000,00. A lucratividade que a empresa deseja 
obter é de 10%. Os impostos na localidade per-
fazem o total de 7%. Com base nesses dados, 
marque a opção que expressa o preço de venda 
da citada obra.
A) R$ 14.457,00
B) R$ 14.040,00
C) R$ 14.134,00
D) R$ 14.124,00
E) R$ 14.188,00

59) A partir dos dados da questão anterior (58), indi-
que o percentual correto do BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas) aplicado à obra mencionada.
A) 17,00%
B) 17,78%
C) 19,70%
D) 18,23%
E) 20,48%

60) Marque a alternativa que NÃO se refere aos 
encargos sociais.
A) O seguro contra acidente de trabalho é um 

percentual fixado em lei.
B) A contribuição ao SECONCI – Serviço Social 

da Indústria da Construção e do Mobiliário é 
um percentual fixado em lei.

C) Há incidência cumulativa do percentual relati-
vo às férias sobre o percentual corresponden-
te ao aviso prévio.

D) Os dias de chuva não trabalhados são pagos. 
Portanto, devem ser incluídos no cálculo dos 
encargos sociais.

E) O desconto dos feriados é calculado dividindo-
se o número de horas relativas aos feriados do 
ano pelo número de horas úteis trabalhadas 
no ano.
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