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prova objetiva

Especialista em Planejamento de Obras Civis

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 
50 (cinquenta) 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.

"Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos." Albert Einstein.

Atividade Início Término

Publicação das provas objetivas - Internet 
01/03/2016

Publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas - Internet 

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

Concurso Público - Edital nº 411/2015
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LEGISLAÇÃO

1. Na execução de um contrato da Administração 
Pública Federal, faz-se necessária alteração que 
aumente os quantitativos de determinados servi-
ços e inclua serviços não pactuados inicialmen-
te. Para atualização do processo, nova planilha 
orçamentária deverá ser preparada. Para tanto, a 
Administração deverá:
A) revisar o critério de aceitabilidade de preços.
B) solicitar à contratada a elaboração de nova 

planilha orçamentária.
C) revisar a planilha, atualizando-a e divulgando-a 

na internet.
D) emitir nova anotação de responsabilidade 

técnica.
E) definir os novos preços unitários dos serviços 

não contratuais.

2. Das opções apresentadas abaixo, assinale a alter-
nativa que NÃO deve compor o BDI a ser utiliza-
do na elaboração de um orçamento de uma obra 
pública federal no município do Rio de Janeiro por 
ser tributo de natureza direta e personalística.
A) IRPJ.
B) Taxa de rateio da administração central.
C) Taxa de lucro.
D) Taxa de risco, seguro e garantia.
E) COFINS.

3. Permitir que um número maior de pequenas e 
médias empresas possa participar do certame, 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recur-
sos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de esca-
la é condição relativa ao tema:
A) Critério de aceitabilidade de preços.
B) Dispensa de licitação.
C) Parcelamento do objeto da licitação.
D) Qualificação econômico-financeira.
E) Qualificação técnica.

4. A licitação de uma obra pública prevê em seu 
edital a seguinte parcela de medição de serviço: 
“Quando da execução de 15% da supraestrutura”. 
Esta licitação se deu sob a modalidade de execu-
ção indireta. O regime de execução desta obra é:
A) tarefa.
B) empreitada por preço global.
C) técnica e preço.
D) empreitada por preço unitário.
E) contratação integrada.

5. Das opções apresentadas abaixo, assinale a que 
NÃO se relaciona com o projeto básico definido 
pela lei n° 8.666/1993:
A) Os preços praticados devem balizar-se pelos 

praticados no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública.

B) Apresentar soluções técnicas globais e locali-
zadas, suficientemente detalhadas, de forma 
a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração 
do projeto executivo e de realização das obras 
e montagem.

C) Constar informações que possibilitem o estudo 
e a dedução de métodos construtivos, instala-
ções provisórias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução.

D) Apresentar subsídios para montagem do plano 
de licitação e gestão da obra, compreendendo 
a sua programação, a estratégia de suprimen-
tos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso.

E) Desenvolvimento da solução escolhida de forma 
a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza.

6. A Administração Pública, na realização de licita-
ção de obra de engenharia, faz constar no Edital 
condições concernentes à capacitação técnico-
-profissional. Das alternativas a seguir, assinale a 
que NÃO se relaciona com o citado tema.
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. 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) 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.

E) Será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de 
obras ou serviços similares de complexida-
de tecnológica e operacional equivalente ou 
superior.

7. Um órgão da Administração Pública Fede-
ral necessita, para execução de uma obra de 
engenharia, de contratar serviços de Estrutura, 
Revestimentos, Impermeabilização, Cobertura e 
Instalações de Combate a Incêndio. Com a con-
clusão do projeto executivo, verificou-se que as 
instalações constituem a parcela de maior rele-
vância técnica e valor significativo. Consideran-
do o exposto, assinale a alternativa que contém 
o tema que deverá ter suas condições a constar 
no Edital.
A) Qualificação econômico-financeira.
B) Alteração contratual por acordo das partes.
C) Critério de aceitabilidade dos preços.
D) Alteração do regime de execução.
E) Subcontratação parcial do objeto.



4

Concurso Público UFRJ - Edital 411/2015
103 | Especialista em Planejamento

e Orçamento de Obras Civis

8. Na execução de um contrato referente à execu-
ção de obra de engenharia, licitado sob o regi-
me de empreitada por preço unitário, por falha 
na orçamentação, notou-se que o serviço “Corte, 
dobragem, montagem e colocação de ferragens 
nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com 
diâmetro igual a 6,3mm” não fez parte do orça-
mento da licitação. Da necessidade de execução 
do serviço, deve ser providenciada, sob a legisla-
ção em vigor, a alteração contratual. Para tanto, 
deve ser obedecido que:
A) o novo serviço, quando tiver seu preço unitário 

composto com insumos não contratuais, estes 
deverão apresentar preços da data da entrega 
da proposta.

B) o novo serviço, quando tiver seu preço unitário 
composto com insumos não contratuais, estes 
deverão apresentar preços da data da entrega 
da proposta e preço unitário inferior ao preço 
de referência da Administração Pública.

C) o novo serviço, quando tiver seu preço unitário 
composto com insumos não contratuais, estes 
deverão apresentar preços da data da elabo-
ração do aditivo.

D) o novo serviço, quando tiver seu preço unitário 
composto com insumos não contratuais, estes 
deverão apresentar preços da data da entrega 
da proposta, mantendo a diferença percentu-
al entre o valor total do contrato e o preço da 
Administração.

E) o novo serviço, quando tiver seu preço unitá-
rio composto com insumos contratuais, estes 
deverão apresentar preços da data base da 
elaboração do orçamento.

9. Durante o andamento de uma obra em um Ins-
tituto Federal de Pesquisa para execução de 
estrutura de concreto armado, notou-se que a 
quantidade de cimento na composição de custo 
unitário estava subdimensionada. O regime de 
empreitada por preço unitário foi o utilizado na 
licitação. Indique a opção que NÃO deve ser con-
siderada, nos termos da legislação vigente, para 
a promoção do aditivo contratual.
A) O serviço deverá apresentar preço unitário 

inferior ao preço de referência da Administra-
ção Pública.

B) Deverá ser mantida a proporcionalidade entre 
o preço global contratado e o preço global 
orçado pela Administração Pública.

C) A alteração poderá ser promovida por acordo 
entre as partes quando necessária a modifi-
cação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por Lei.

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.

10. Uma unidade técnica da Administração Pública, 
na análise dos orçamentos dos licitantes partí-
cipes de um certame para a construção de uma 
edificação, verificou que os custos unitários 
de determinados serviços estavam diferentes 
daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos 
de referência. A legislação atual permite que isto 
ocorra, mas, desde que:
A) 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.

B) o preço da proposta do licitante vencedor e 
o de cada uma das etapas previstas no cro-
nograma físico-financeiro do contrato fiquem  
iguais ou  abaixo dos preços de  referência da 
administração pública, no regime de empreita-
da por preço unitário.

C) 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.

D) a minuta de contrato, a constar no Edital, esta-
beleça que o cronograma físico-financeiro 
tenha a especificação física completa das eta-
pas necessárias à medição, ao monitoramento 
e ao controle das obras.

E) o preço da proposta do licitante vencedor e o 
de cada uma das etapas previstas no crono-
grama físico-financeiro da proposta da empre-
sa contratada fiquem  iguais ou  abaixo dos 
preços de referência da Administração Públi-
ca, no regime de empreitada por preço global.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando a composição de custo unitário a seguir (Nº 01), utilizando todas as técnicas orçamentá-
rias, responda as questões de 1 a 3. Considerar a jornada diária de trabalho de 8h.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 01

Pintura interna com esmalte sintético sobre madeira, acabamento de alta classe. (M²)

Descrição Unidade  
de Medida Coeficiente Custo  

Unitário R$
Custo  

Parcial R$

Lixa para madeira no 120 UN 1,500 0,27 0,41

Massa a óleo GL 0,125 38,49 4,81

Tinta esmalte sintética, brilhante BLD 0,065 48,54 3,16

Pintor H 0,950 14,92 14,17

Servente H 0,320 10,81 3,46

                                                                                                       Custo Total 26,01

11. Uma empresa contratada para a execução da pintura mencionada alega, solicitando o equilíbrio eco-
nômico financeiro do contrato, ser necessário um reajuste de 9,7% no serviço de pintura em decorrência 
de um reajuste excepcional da tinta, no percentual de 30%. O setor jurídico do órgão público deu parecer 
favorável. O setor técnico, analisando o aspecto orçamentário, entende que o percentual correto é:
A) 30,00%
B) 3,60%
C) 9,70%
D) 4,70%
E) 22,40%

12. A quantidade de operários necessária para a pintura de 200 m² de madeira em um prazo aproximado de 
12 dias é de:
A) 1 pintor e 3 serventes.
B) 2 pintores e 1 servente.
C) 4 pintores e 2 serventes.
D) 3 pintores e 1 servente.
E) 3 pintores e 2 serventes.

13. O prazo de execução, em dias, necessário para pintar 1.000 m² de madeira, empregando-se uma equipe 
composta de 5 pintores, é de:
A) 49,8 dias.
B) 39,8 dias.
C) 66,3 dias.
D) 99,5 dias.
E) 33,2 dias.
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Considerando a composição de custo unitário a seguir (Nº 02), utilizando todas as técnicas orçamentá-
rias, responda as questões de 14 a 16. Considerar a jornada diária de trabalho de 8h.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 02

Piso de tacos de madeira aparelhada, de (7 x 21) cm, pixados e incrustados com pedriscos, assentados em 
argamassa de cimento e saibro, traço 1:6, exclusive serviços de calafate. (M²)

Descrição Unidade  
de Medida Coeficiente Custo  

Unitário R$
Custo  

Parcial R$

Asfalto para fixar tacos de assoalho KG 0,300 3,98 1,19

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50 Kg KG 1,000 0,35 0,35

Madeira - Assoalho em tacos de madeira 
aparelhada, dimensões (7 x 21) cm M2 1,050 35,00 36,75

Prego com cabeça, de (18 x 30) KG 0,150 3,71 0,56
Servente H 0,700 9,60 6,72
Taqueiro H 0,800 13,04 10,43

                                                                                                       Custo Total 56,00

14. O prazo de execução, em dias, necessário para executar 800 m², empregando-se uma equipe com a  
participação de 7 serventes, é de:
A) 11,4 dias.
B) 10,0 dias.
C) 13,3 dias.
D) 16,0 dias.
E) 20,0 dias.

15. A produtividade do taqueiro é de:
A) 0,80 m²/h
B) 1,15 m²/h
C) 0,13 m²/h
D) 0,33 m²/h
E) 1,67 m²/h

16. Em uma semana de 44 horas, a quantidade de metros quadrados de piso que uma equipe com a parti-
cipação de 2 taqueiros consegue executar é de:
A)  127,3 m²
B)  63,7 m²
C)  218,0 m²
D)  48,5 m²
E)  110,0 m²

17. Da observação da composição de custo unitário apresentada, o valor financeiro correspondente à quan-
tidade de perda de insumo de determinado material para a execução de 500m2 de piso é de:
A) R$ 875,00.
B) R$ 278,25.
C) R$ 918,75.
D) R$ 175,00.
E) R$ 597,00.
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18. A seguir estão indicadas algumas etapas de orçamentação de uma obra de engenharia. Dentre as opções 
indicadas, assinale a alternativa que representa a sequência correta de elaboração de um orçamento.

A) F, D, E, C, A e B.
B) F, E, D, C, B e A.
C) F, C, D, E, A e B.
D) E, D, F, C, A e B.
E) C, D, E, F, A e B.

19. Para a execução de um estacionamento, faz-se necessário o corte de terreno natural para atingir o nível 
desejado, em obediência ao projeto de terraplenagem, e transportar este material para a execução de 
aterro em nível superior em outra área do complexo residencial. O quadro adiante indica as características 
do solo. O volume transportado correspondeu a 1.280m3. Assinale a alternativa que representa o volume 
de aterro.

MATERIAL EMPOLAMENTO FATOR DE CONVERSÃO CONTRAÇÃO
Terra comum 25% 0,80 0,90

A)  1.024,00m³
B)  704,00m³
C)  1.152,00m³
D)  921,60m³
E)  887,60m³

A figura 1 a seguir, simulando uma rede de planejamento – um projeto de construção -, representa as 
atividades indicadas por letras e, ao lado dos caminhos, os números indicam a sua duração em semanas. 
Os números dentro dos círculos representam os eventos. Responda as questões 20 e 21.

20. Assinale a alternativa que representa o Caminho Crítico deste projeto.
A) A-D-G.
B) A-B-F.
C) A-B-E-G.
D) C.
E) A-B

21. Pode-se afirmar que a folga do evento 3 é:
A) 0.
B) 2.
C) 4.
D) 3.
E) 1.
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22. O levantamento de custo dos equipamentos, principalmente nas obras de movimento de terra, considera 
o conceito de hora produtiva e improdutiva. Para que encontremos o valor correspondente à hora impro-
dutiva, devemos considerar:
A) depreciação, juros e operador.
B) pneus, combustível, lubrificantes e energia elétrica.
C) serviços de oficina, seguros e impostos.
D) depreciação, juros, serviços de oficina, seguros, impostos e operador.
E) depreciação, juros, pneus, combustível, lubrificantes, energia elétrica e operador.

Considerando as composições de custo unitário a seguir (Nº 03 e 04), utilizando todas as técnicas 
orçamentárias, responda as questões 23 e 24. Estão sendo desconsiderados os custo unitário e parcial.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03

Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:5, espessura de 1,5cm (M²)

Descrição Unidade  
de Medida Coeficiente Custo  

Unitário R$
Custo  

Parcial R$

Pedreiro H 0,400

Servente H 0,400

Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 M3 ?

                                                                                                       Custo Total 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 04

Argamassa de cimento e areia, no traço 1:5 (M3)

Descrição Unidade  
de Medida Coeficiente Custo  

Unitário R$
Custo  

Parcial R$

Areia grossa lavada M3 1,215

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50 Kg KG 230,000

Servente H 11,000

                                                                                                       Custo Total 

23. A composição de custo N° 04 é composição auxiliar da composição de custo N° 03. O coeficiente de 
argamassa que deve ser colocado na composição N° 03 é de:
A) 1,000.
B) 1,500.
C) 0,015.
D) 0,035.
E) 0,075.
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24. Optando-se por agregar as composições de custo, assinale, dentre as opções a seguir, aquela que des-
creve corretamente a composição unificada.

A)
Descrição Unidade  

de Medida Coeficiente Custo  
Unitário R$

Custo  
Parcial R$

Pedreiro H 0,400

Servente H 0,565

Areia grossa lavada M3 0,018

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg KG 3,450

B)
Descrição Unidade  

de Medida Coeficiente Custo  
Unitário R$

Custo  
Parcial R$

Pedreiro H 0,400

Servente H 0,400

Areia grossa lavada M3 0,018

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg KG 3,450

Servente H 11,000

C)
Descrição Unidade  

de Medida Coeficiente Custo  
Unitário R$

Custo  
Parcial R$

Pedreiro H 0,400

Servente H 11,400

Areia grossa lavada M3 0,018

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg KG 3,450

D)
Descrição Unidade  

de Medida Coeficiente Custo  
Unitário R$

Custo  
Parcial R$

Pedreiro H 0,400

Servente H 11,400

Areia grossa lavada M3 1,215

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg KG 230,000

E)
Descrição Unidade  

de Medida Coeficiente Custo  
Unitário R$

Custo  
Parcial R$

Pedreiro 0,400

Servente H 0,565

Areia grossa lavada M3 1,215

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg KG 230,000
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25. A elaboração do orçamento produz documentos que facilitam o gerenciamento de uma obra. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale aquela que NÃO se refere à utilidade da Curva ABC de Insumos.
A) Acompanhamento do gasto do insumo.
B) Avaliar o impacto do reajuste de material.
C) Criar subsídios para a negociação da compra de material.
D) Análise da participação de cada insumo no custo total da obra.
E) Verificação da representatividade do insumo na composição de custo.

26. O custo total de uma determinada obra é de R$ 17.000.000,00. O lucro operacional ou bruto foi definido 
em 7%. Os impostos na localidade perfazem o total de 8%. Assinale a alternativa que expressa o preço de 
venda da citada obra.
A) R$ 18.190.000,00
B) R$ 20.000.000,00
C) R$ 19.550.000,00
D) R$ 19.645.200,00
E) R$ 18.360.000,00

27. Utilizando os dados da questão 16, assinale a alternativa que indica o percentual do BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas) aplicado à obra mencionada.
A)  7,00%
B)  15,00%
C)  15,56%
D)  17,64%
E)  8,00%

28. Uma empresa contratada por um órgão público submete à fiscalização a sua medição dos serviços 
executados. Como a empresa receberá os recursos monetários correspondentes à medição apresentada 
após alguns dias, essa defasagem entre o desembolso do dinheiro e o recebimento deve ser compensada 
em sua remuneração. Dentre as opções representadas a seguir, assinale a que descreve o aqui descrito 
e que fará parte do pagamento à empresa.
A) Imprevistos.
B) Contingências.
C) Rentabilidade.
D) Custo financeiro.
E) Rateio da administração central.

29. No que tange às máquinas de terraplenagem, faz-se importante o conhecimento de sua operação. Assi-
nale, dentre as opções a seguir, a alternativa na qual está descrita a máquina que executa as operações 
de escavação, carregamento e espalhamento.
A) Carregadeira.
B) Escavadeira.
C)  Motoscraper.
D) Caminhão.
E) Trator de esteiras.

Os quadros I e II apresentados a seguir servirão para a resposta da questão 30.

QUADRO I

ATIVIDADE DURAÇÃO 
(DIAS)

I - Locação 5
II - Escavação 15
III – Execução e colocação das formas 15
IV - Execução e colocação da armação 10
V - Concretagem 5
VI – Execução das Instalações hidrossanitárias 25
VII - Reaterro 5
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QUADRO II

PREDECESSORA ATIVIDADE SUCESSORA
- I II
I II III, IV
II III IV
III IV V

III, IV V VI
- VI VII

V, VI VII -

30. Ocorrendo um atraso de 4 dias na atividade V, 
assinale a duração do projeto. 
A) A duração foi alterada em 50 dias.
B) A duração foi alterada em 2 dias.
C) A duração foi alterada em 1 dia.
D) A duração foi alterada em 10 dias.
E) A duração não foi alterada.

31. Sobre os comandos de iluminação, ao coman-
do que utiliza dois interruptores para acionar um 
ponto ou conjunto de pontos de iluminação em 
locais distintos dá-se o nome de comando:
A)  Four-Way.
B) de duas seções.
C)  Three-Way.
D) de três seções.
E) simples.

32. Nas instalações hidráulicas em que o abaste-
cimento é indireto, à tubulação que se origina no 
reservatório e dela derivam as colunas de distri-
buição dá-se o nome de:
A) alimentador predial.
B) ramal de alimentação.
C) barrilete.
D) tubulação de extravasão.
E) rede predial de distribuição.

33. De acordo com a NBR 6118, Projetos de Estru-
turas de Concreto, a máxima armadura permitida 
em um pilar de concreto armado, cujas dimensões 
da seção transversal são de 20 cm x 20 cm, é de:
A) 33 cm²
B) 31 cm²
C) 35 cm²
D) 30 cm²
E) 32 cm²

34. Considerando uma viga isostática e bi-apoiada, 
determine o valor do máximo momento fletor, 
sabendo que o vão efetivo de cálculo é de 8 m e 
a carga distribuída aplicada em todo o seu com-
primento é de 10 kN/m.
A) 8 kNm.
B) 64 kNm.
C) 16 kNm.
D) 80 kNm.
E) 32 kNm.

35. Após análise estrutural de um edifício, o enge-
nheiro concluiu que o pilar P5 irá receber uma 
carga vertical de 600 kN. A área mínima da sapa-
ta, para este pilar, sabendo que a tensão admis-
sível do solo em que será construído o edifício é 
de 0,2 MPa, será de: 
A) 2,0 m².
B) 3,0 m².
C) 1,0 m².
D) 1,5 m².
E) 2,5 m².

36. Julgue as três afirmativas a seguir sobre os 
concretos e assinale a alternativa correta.

I – A consistência dos concretos pode ser me-
dida através do ensaio de abatimento do tronco 
de cone. Em uma concretagem com alta taxa de 
armadura devem ser empregados concretos com 
menor consistência.

II – A trabalhabilidade dos concretos esta rela-
cionada com a maior ou menor facilidade de seu 
lançamento e adensamento. Atualmente existem 
concretos “autoadensáveis”, que não necessi-
tam, em princípio, de adensamento para formar 
um conjunto homogêneo e com as características 
requeridas. 

III – A cura dos concretos deve ser realizada 
para evitar a evaporação precoce da água da 
mistura, de modo a conservar a umidade neces-
sária para as reações de hidratação e, também, 
para evitar excessiva retração por secagem.
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Somente I está correta.
C) Somente II e III estão corretas.
D) Somente I e II estão corretas.
E) Somente I e III estão corretas.

37. Em um terreno deseja-se construir uma edifica-
ção com área de 150,20 m². Considerando que tal 
edificação tem localização bem definida dentro do 
terreno, o número mínimo de furos de sondagem 
a ser realizado para fornecer um quadro, o melhor 
possível, da provável variação das camadas do 
subsolo dentro da área a ser construída é de: 
A) 1.
B) 3.
C) 2.
D) 4.
E) 5.
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38. Os índices físicos são valores que buscam 
representar as condições físicas de um solo no 
estado em que ele se encontra. Assinale a alter-
nativa que NÃO apresenta um índice físico.
A) Teor de umidade.
B) Índice de vazios.
C) Porosidade.
D) Absorção.
E) Grau de saturação.

39. “A opinião, conselho ou esclarecimento técnico 
emitido por um profissional legalmente habilitado 
sobre assunto de sua especialidade.” 

O texto acima, retirado da NBR 13752, Perícias 
de Engenharia na Construção Civil, refere-se ao 
conceito de:
A) laudo.
B) parecer técnico.
C) perícia.
D) medida cautelar.
E) vistoria.

40. Para a execução das fundações de um edifício 
será necessário escavar um volume total de terra 
de 100 m³. Considerando que a taxa de empola-
mento do solo escavado é de 25%, o volume, em 
m³, resultante da escavação será de:
A) 125.
B) 140.
C) 100.
D) 75.
E) 110.

41. “Aglomerante hidráulico obtido pela mistura 
homogênea de clínquer Portland e escória gra-
nulada de alto-forno, moídos em conjunto ou em 
separado. O conteúdo de escória granulada de 
alto-forno deve estar compreendido entre 35% e 
70% da massa total do aglomerante”.

O texto acima define o cimento:
A) CPII.
B) CPI.
C) CPIII.
D) CPIV.
E) CPIV-ARI.

42. De acordo com a NBR 13281, Argamassa para 
assentamento e revestimento de paredes e tetos-
-requisitos, assinale a alternativa que reúne as 
características, dentre as elencadas de I a IV, 
que devem ser analisadas nas argamassas para 
garantir sua conformidade.

I - Resistência à compressão aos 28 dias.
II – Resistência à tração. 
III - Capacidade de retenção de água.
IV - Teor de ar incorporado.

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

43. Sobre as características geométricas dos aços 
destinados às estruturas de concreto armado, 
julgue as três afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.

I – As barras de aços CA-25 devem ter super-
fície obrigatoriamente lisa, desprovidas de quais-
quer tipos de nervuras ou entalhes.

II – As barras de aços CA-50 são obrigatoria-
mente providas de nervuras transversais obliquas.

III – Os fios da categoria CA-60 podem ser  
lisos, entalhados ou nervurados.

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

44. De acordo com a NR 18 – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
civil, todos os empregados devem receber treina-
mentos admissional e periódico, visando a garan-
tir a execução de suas atividades com segurança. 
O treinamento admissional deve ter carga horária 
mínima de 6 (seis) horas, ser ministrado dentro 
do horário de trabalho, antes de o trabalhador 
iniciar suas atividades. Assinale a única alterna-
tiva que NÃO está relacionada ao conteúdo a ser 
abordado no treinamento admissional.
A) Informações sobre as condições e meio 

ambiente de trabalho.
B) Riscos inerentes à sua função.
C) Uso adequado dos Equipamentos de Prote-

ção Individual – EPI.
D) Informações sobre os Equipamentos de Pro-

teção Coletiva - EPC, existentes no canteiro 
de obra.

E) Informações sobre a remuneração dos colabo-
radores.

45. Segundo a NBR 5626, Instalação Predial de 
Água Fria, as tubulações devem ser dimensio-
nadas de modo que a velocidade da água, em 
qualquer trecho de tubulação, não atinja valores 
superiores a:
A) 2 m/s.
B) 3 m/s.
C) 1 m/s.
D) 4 m/s.
E) 5 m/s.
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46. A partir da NBR 5410, Instalações elétricas de 
baixa tensão, é obtido o seguinte fragmento:

“em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas 
de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias 
e locais análogos, deve ser previsto no mínimo 
um ponto de tomada para cada ______, ou fra-
ção, de perímetro, sendo que acima da bancada 
da pia devem ser previstas no mínimo ______ to-
madas de corrente, no mesmo ponto ou em pon-
tos distintos.”

Assinale a alternativa que completa correta-
mente as lacunas do fragmento acima.
A) 1,5 m - três.
B) 2,5 m - três.
C) 2,5 m - duas.
D) 3,5 m - duas.
E) 1,5 m - duas.

47. Segundo a NBR 8160, Sistemas Prediais de 
Esgoto Sanitário, o sistema predial de esgoto 
sanitário NÃO deve ser projetado de modo a:
A) impedir que os gases provenientes do interior 

do sistema predial de esgoto sanitário atinjam 
áreas de utilização.

B) impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao 
interior do sistema.

C) impedir que os seus componentes sejam facil-
mente inspecionáveis.

D) impossibilitar o acesso de esgoto ao subsiste-
ma de ventilação.

E) evitar a contaminação da água, de forma a 
garantir a sua qualidade de consumo, tanto 
no interior dos sistemas de suprimento e de 
equipamentos sanitários, como nos ambientes 
receptores.

48. “Caixa destinada a permitir a junção de tubula-
ções do subsistema de esgoto sanitário”.

O texto acima retirado da NBR 8160, Sistemas 
Prediais de Esgoto Sanitário, refere-se ao conceito 
de caixa:
A) coletora.
B) de gordura.
C) de inspeção.
D) de passagem.
E) sifonada.

49. Sobre as partes que compõem as coberturas, 
assinale a alternativa que define corretamente o 
elemento que é normalmente colocado em locais 
onde há encontro do telhado com a parede e tem 
a função de evitar infiltrações de águas pluviais.
A) Cumeeira.
B) Rufo.
C) Espigão.
D) Beiral.
E) Tesoura.

50. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
utilizado quando uma superfície pintada apresen-
ta manchas esbranquiçadas na superfície, geral-
mente ocasionadas por aplicação da tinta em 
reboco úmido ou infiltração de umidade.
A) Eflorescência.
B) Mofo.
C) Bolhas.
D) Enrugamento.
E) Crateras.
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