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INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específi-
cos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respos-
tas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua
realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comuni-
cação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da

sala depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da

mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada ques-
tão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma
ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de
provas para a folha de respostas.

12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às 18 horas do dia 17/setembro/2019,
possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.
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Língua Portuguesa

Para responder as questões 01 e 02, leia aten-
tamente o texto constituído de uma pergunta e
duas respostas (publicadas na Superinteressan-
te nº 263, de 2009) transcritas abaixo.

Pergunta: Apesar da ciência, ainda é possível acre-
ditar no sopro divino – o momento em que o Criador deu
vida até ao mais insignificante dos micro-organismos?

Resposta de D. Odílio Scherer, cardeal arcebispo
de São Paulo: “Claro que sim, estaremos falando sempre
que, em algum momento, começou a existir algo, para
poder evoluir em seguida. O ato do Criador precede a
possibilidade de evolução: só evolui algo que existe. Do
nada, nada surge e evolui.”

Resposta de Daniel Dennet, filósofo ateu e
evolucionista: “É claro que é possível, assim como se pode
acreditar que um super-homem veio para a terra há 530
milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana*,
provocando a explosão da vida naquele período.”

  * Há cerca de 530 milhões de anos, uma vasta vari-
edade de animais apareceu repentinamente no cenário
evolutivo em um evento denominado A Explosão Cambria-
na. Em possivelmente mais ou menos 10 milhões de anos,
animais marinhos evoluíram a maioria para os formatos
básicos de corpo que vemos hoje em grupos modernos.
http://www.ib.usp.br

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

A) Analisando as duas respostas, percebe-se que as ar-
gumentações não se opõem: tanto o cardeal quanto o
filósofo atribuem a um ser com superpoderes – refe-
rindo-se ao Criador – a responsabilidade pela vida.

B) Nem o ateu nem o religioso apresentam argumentos
sólidos para a comprovação de seus pontos de vista.
Cada um busca desqualificar o discurso do outro, como
forma de se fazer convincente.

C) A expressão “é claro”, na resposta de Dennet, é fir-
me, demonstra sua autoridade no assunto, enquanto a
expressão “claro que sim”, usada pelo cardeal, fragiliza
o argumento dele por estar acompanhada de “estare-
mos falando”, indicadora de incerteza.

D) O filósofo responde a questão com ironia, sugerindo
que é possível acreditar em qualquer coisa, enquanto
Scherer advoga o papel predecessor do Criador, a par-
tir do qual a vida evoluiu e permitiu as análises cientí-
ficas.

E) Ambos têm pontos de vista divergentes. Enquanto o
filósofo afirma a possibilidade de uma força suprema
que possa ter modificado o DNA da fauna cambriana,
provocando explosão de vida, o religioso afirma a exis-
tência dessa força que é anterior a essa mesma explo-
são.

QUESTÃO 02
Na estruturação do texto da resposta de D. Odílio,

percebe-se a ocorrência de um deslize na linguagem, o
mesmo presente em:

A) Ainda falou com o filho caído no chão.
B) Pela previsão do tempo, estarei voltando do trabalho

antes que a chuvarada caia.
C) Nunca gasta com o que é necessário.
D) Aceitarei tudo, tudo a que tenho direito.
E) A execução do Hino Nacional precede os embates

esportivos.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que registra todas as palavras

grafadas e acentuadas corretamente.
A) Por um ato heróico, excepcional, um trofeu não é

reconhecimento suficiente.
B) Não quiz paralizar as atividades, não tinha medo de

ser exseção.
C) Traz todos os livros que estão por traz das gavetas.

Destroi os que estão no chão.
D) No cardápio vegetariano, o xuxu, a berinjela, a cou-

ve-flor e as folhas compõem saladas extraordinárias.
E) Veem como arte aquilo que não podem explicar; ta-

manha feiura não pode ganhar esta classificação.

QUESTÃO 04
Leia o texto a seguir.

Os dias felizes estão entre as árvores, como os
pássaros:

viajam nas nuvens,
correm nas águas,

desmancham-se na areia.

Estrofe retirada do poema “Os dias felizes”
de Cecília Meireles

Assinale a alternativa correta.
A) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com os sujeitos “árvores” e “pássaros”.
B) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “os dias felizes”.
C) Os verbos “viajam”, “correm” e “desmancham” estão

concordando com o sujeito “árvores”.
D) O verbo “correm” está concordando com o sujeito

“águas”.
E) O verbo “desmancham” está concordando com o su-

jeito “águas”.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

A TIRINHA A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 05 A 07.

(https://www.todamateria.com.br/)

QUESTÃO 05
A tirinha traz a palavra “saia” em duas classes gramaticais diferentes. Assinale a alternativa que indica essas duas

classes gramaticais.
A) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um advérbio.
B) No primeiro quadrinho, “saia” é um advérbio e, no terceiro, é um verbo.
C) No primeiro quadrinho, “saia” é um verbo e, no terceiro, é um substantivo.
D) No primeiro quadrinho, “saia” é um substantivo e, no terceiro, é um adjetivo.
E) No primeiro quadrinho, “saia” é um adjetivo e, no terceiro, é um advérbio.

QUESTÃO 06
O ponto de exclamação é um sinal de pontuação recorrente na tirinha. Leia as seguintes afirmativas sobre o uso

desse sinal:
I) No primeiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado para enfatizar uma ordem.
II) No segundo quadrinho, o ponto de exclamação é usado após palavras ou frases de caráter emotivo.
III) No terceiro quadrinho, o ponto de exclamação é usado após duas frases imperativas.

Pela análise das afirmativas, está(ão) correta(s) apenas:
A) I  e  II.
B) II  e  III.
C) III.
D) I  e  III.
E) II.

QUESTÃO 07
No segundo quadrinho, o cachorro pergunta: “Ela te enxotou com um pleonasmo?”. Sobre o significado da palavra

pleonasmo, é correto afirmar que:
A) pleonasmo é a repetição da própria palavra ou da ideia contida nela.
B) pleonasmo é uma saia longa.
C) pleonasmo é o nome da comida que ela está fazendo.
D) pleonasmo é uma comparação entre o que ela seria e o que não seria capaz de fazer com o cachorro.
E) pleonasmo é um utensílio de cozinha.
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QUESTÃO 08
Os trechos a seguir constituem texto adaptado do

artigo da BBC, “Como a tecnologia pode evitar que você
consuma alimentos contaminados. Nova tecnologia vai
expor informações sobre a cadeia global de alimentos
— dados que hoje são impossíveis de um consumidor
acessar”, publicado em https://g1.globo.com/economia/
tecnologia/noticia/2019/06/18/como-a-tecnologia-pode-
evitar-que-voce-consuma-alimentos-contaminados.
ghtml  e acessado em 18/06/2019. Tais excertos, en-
tretanto, encontram-se desordenados. Ordene-os de
modo que constituam um encadeamento lógico de ideias
e, ordenados, formem um texto coeso.

(    ) Em um mundo onde os habitats de nossos frutos do
mar estão cada vez mais ameaçados, essas tecnolo-
gias podem se tornar um requisito obrigatório para
compradores sensíveis à qualidade. Mas uma inun-
dação de novas informações não é garantia de avan-
ços, como muitas tecnologias emergentes nos ensi-
naram, e essas inovações sempre dependerão de
quão bem somos educados para usá-las.

(    ) As perspectivas de tal futuro impactam a forma como
compramos alimentos. No ano passado, uma pes-
quisa conduzida pela empresa de consultoria McKinsey
& Company confirmou uma tendência há muito co-
nhecida: alimentos de qualidade continuam sendo
mais importantes que os preços. Em outras palavras,
os compradores se importam profundamente em
consumir alimentos seguros e demonstram isso de
bom grado com seus cartões de crédito.

(    ) A vida marinha está sendo sufocada por um campo
minado de plástico nos oceanos, e as imagens são
fortes. Um peixe-rei com um perturbador caleidos-
cópio de pedaços de plástico em seu fígado. Um dou-
rado-do-mar com tampas de garrafa de plástico em
seu estômago. Ou mexilhões e moluscos, os filtros
do mar, que abrigam microplásticos invisíveis a olho
nu.

(    ) Não apenas a prova de nossos crescentes erros eco-
lógicos, essa catástrofe também ameaça nos enve-
nenar onde somos verdadeiramente vulneráveis: nos-
sos pratos.

(    ) O problema é que nossa rede industrial de alimen-
tos nos deixa sem saber a origem de nossa comida.
Em uma estranha reviravolta do destino, ficamos to-
talmente perdidos em um mundo super saturado pela
informação.

(    ) Em breve, os compradores poderão acompanhar a
“história do peixe” — um boletim contendo a foto ori-
ginal do produto, local de captura, peso inicial, espé-
cie, detalhes da embarcação e tripulação, número
da etiqueta RFID (ou Identificação por Rádio Frequên-
cia), detalhes da água onde foi capturado e muito
mais.

(    ) Isso está prestes a mudar. Uma nova tecnologia está
preenchendo essa lacuna de informação e devolven-
do o poder do conhecimento aos consumidores. Ao
catalogar dados da longa cadeia de alimentos em
registros criptografados, o nebuloso mundo da rede
global de abastecimento será exposto.

(    ) Nossa primeira reação a essa notícia é muitas ve-
zes de repulsa. Mas isso rapidamente dá lugar a um
pensamento mais sério: o impacto de longo alcance
das oito milhões de toneladas de poluição plástica
que entram nos oceanos todos os anos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta para a formação de um texto coeso e coerente.
A) 7, 8, 6, 5, 2, 4, 3, 1.
B) 1, 3, 7, 2, 4, 6, 5, 8.
C) 2, 1, 6, 3, 7, 8, 4, 5.
D) 8, 4, 1, 3, 5, 7, 6, 2.
E) 4, 7, 3, 1, 8, 5, 2, 6.

QUESTÃO 09
Os referentes e as referências são elementos

linguísticos cuja função é manter a relação de coesão e
coerência interna de um dado texto. Considerando o
elemento de coesão destacado no parágrafo abaixo, as-
sinale a alternativa em que, após sua substituição, NÃO
houve alteração do significado da frase original.
“Em outras palavras, os compradores se importam

profundamente em consumir alimentos seguros e demons-
tram isso de bom grado com seus cartões de crédito”.

A) Portanto.
B) Uma vez que.
C) Ou seja.
D) Ainda que.
E) Com efeito.

QUESTÃO 10
Considere o texto:
 “O impacto de longo alcance das oito milhões

de toneladas de poluição plástica que entram nos
oceanos”.

Assinale a alternativa cuja reescrita do trecho des-
tacado no texto NÃO produz alteração de sentido e se
encontra adequada quanto à concordância.

A) O impacto de longo alcance que entra nos oceanos
com as oito milhões de toneladas de poluição plástica.

B) O impacto de longo alcance da poluição plástica que
entra nos oceanos de oito milhões de toneladas.

C) O impacto de longo alcance das toneladas de polui-
ção plástica que entram nos oito milhões de oceanos.

D) O impacto de longo oito milhões de alcance das to-
neladas de poluição plástica que entram nos oceanos.

E) O impacto de longo alcance da poluição plástica, oito
milhões de toneladas, que entra nos oceanos.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Raciocínio  Lógico  e
Quantitativo

QUESTÃO 11
João e Pedro são vizinhos e muito amigos. A fim de

pagar uma promessa, combinaram de fazer uma via-
gem a pé da cidade deles até Aparecida do Norte, utili-
zando o mesmo caminho, já que são devotos de Nossa
Senhora de Aparecida. Saíram ao mesmo tempo. João
percorreu 100 km por dia e demorou seis dias para
chegar até o Santuário Nacional de Aparecida. Pedro,
que possui um problema nos joelhos, conseguiu per-
correr somente 60 km por dia, portanto chegou ao San-
tuário uns dias depois. Assinale a alternativa que indica
quantos dias João teve que esperar Pedro chegar.

A) 4.
B) 10.
C) 6.
D) 5.
E) 8.

QUESTÃO 12
Camila foi comprar sabonete em uma farmácia e se

deparou com a seguinte promoção: “leve 12 e pague
9”. Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem
de economia que Camila teve nessa promoção.

A) 75%
B) 30%
C) 25%
D) 40%
E) 35%

QUESTÃO 13
Solange está organizando a festa de sua formatura

da universidade em um salão de dimensões 120m x
80m. Considerando que cada metro quadrado é ocupa-
do por quatro pessoas, assinale a alternativa que indica
a capacidade máxima de pessoas que podem estar na
festa de formatura de Solange.

A) 39.980 pessoas.
B) 9.600 pessoas.
C) 56.000 pessoas.
D) 6.900 pessoas.
E) 38.400 pessoas.

QUESTÃO 14
Uma empresa realizou uma pesquisa sobre os hábi-

tos alimentares de seus funcionários e obteve os se-
guintes resultados:

• 110 funcionários gostam de carne;
• 90 funcionários gostam de frango;
• 60 funcionários gostam de peixe;
• 50 funcionários gostam de carne e frango;
• 45 funcionários gostam de carne e peixe;
• 40 funcionários gostam de frango e peixe;
• 35 funcionários gostam de carne, frango e peixe.

Assinale a alternativa que apresenta o número de
funcionários que responderam à pesquisa.

A) 260.
B) 90.
C) 195.
D) 160.
E) 360.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RES-
PONDER AS QUESTÕES 15 E 16.

Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma
senha que é composta por quatro pinos coloridos. Na
senha, as cores não se repetem. No jogo, existem pi-
nos de cor vermelha, azul, amarela e verde.

A ordem das cores na composição da senha é im-
portante, por exemplo, a senha formada pelos pinos
vermelho, verde, amarelo e azul, nesta ordem, é dife-
rente da senha formada pelos pinos verde, vermelho,
amarelo e azul.

QUESTÃO 15
Assinale o número de senhas diferentes que podem

ser criadas.
A) 12.
B) 24.
C) 36.
D) 48.
E) 64.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresenta o número de

senhas diferentes que podem ser criadas, sabendo que
o pino verde é o primeiro pino da senha.

A) 4.
B) 6.
C) 8.
D) 12.
E) 16.



66666 / UTFPR - Concurso Público - Edital 007/2019

QUESTÃO 17
Um retângulo possui 32 cm de comprimento e 15

cm de largura. Assinale a alternativa que indica qual
deve ser o lado de um quadrado cuja área é 20% maior
que a área do retângulo.

A) 30 cm.
B) 18 cm.
C) 22 cm.
D) 24 cm.
E) 16 cm.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta a soma de to-

dos os números de dois algarismos.
A) 4578.
B) 4682.
C) 4895.
D) 4912.
E) 4905.

QUESTÃO 19
Observe o diagrama.

Seguindo o mesmo raciocínio determine os núme-
ros que devem ser colocados nos círculos do seguinte
diagrama e assinale a alternativa que apresenta a soma
dos números obtidos.

A) 25.
B) 30.
C) 33.
D) 46.
E) 50.

QUESTÃO 20
Para montar uma cesta básica, deve-se escolher uma

marca de feijão, uma marca de arroz e uma marca de
açúcar. Há disponíveis: 4 marcas de feijão, 4 de arroz e
5 de açúcar. Todas com preços diferentes. Escolhendo
aleatoriamente as marcas, a probabilidade de escolher
a opção com o menor preço é de:

A) 1,25%
B) 2,5%
C) 3,75%
D) 5%
E) 10%
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Conhecimentos
Específicos

QUESTÃO 21
Para uma amostra indeformada de argila, os teores

de umidade relativos ao limite de plasticidade e ao limi-
te de liquidez obtidos em ensaio estão registrados na
tabela a seguir.

Limite de plasticidade 35%
Limite de liquidez 60%

Com base nessas informações, pode-se afirmar que:
A) o índice de vazios da argila é de 25%.
B) o índice de coesão da argila é de 25%.
C) o índice de atividade da argila é de 25%.
D) o índice de consistência da argila é de 25%.
E) o índice de plasticidade da argila é de 25%.

QUESTÃO 22
É comum traçar, em função da umidade, a curva de

variação da resistência de um determinado material
compactado, conforme apresentado na figura a seguir.

Fonte: CAPUTO, H. P., Mecânica dos solos e suas
aplicações: Fundamentos. v. 1. 7. ed. Rio de Janeiro:

LTC, 2015.

A partir da figura, sobre o tema compactação dos
solos, são feitas as seguintes afirmações:
I) O teor de umidade ótimo do solo corresponde ao

menor índice de vazios.
II) O índice de resistência à penetração aumenta quando

aumenta o teor de umidade.
III) A compactação de um solo, qualquer que seja sua

finalidade, deverá ser feita nas condições de umida-
de mínima.

IV) Conforme aumenta a energia de compactação, há
uma redução do teor de umidade ótima e um au-
mento no valor máximo do peso específico aparen-
temente seco.
Estão corretas apenas:

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

QUESTÃO 23
Em um terreno retangular com dimensões de 20

metros de frente por 60 metros de fundo, pretende-se
construir um edifício de projeção retangular em planta
de 15 metros por 40 metros, com 10 pavimentos de 3
metros de pé-direito cada, totalizando 6.000,00 metros
quadrados de área construída. Para o reconhecimento
do subsolo e efetiva implantação do empreendimento,
o número mínimo de furos de sondagem fixado pela
norma que prescreve a programação de sondagens de
simples reconhecimento dos solos, para fundações de
edifícios, é de:

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

QUESTÃO 24
Os ensaios não destrutivos permitem a verificação

das condições de peças de concreto, sem destruí-las, e
envolvem equipamentos especiais. Dentre os equipa-
mentos listados a seguir, todos são utilizados em ensai-
os não destrutivos de concretos em geral, EXCETO:

A) Esclerômetro.
B) Funil “V”.
C) Gamagrafia.
D) Ultrassonografia.
E) Raio X.
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QUESTÃO 25
Deseja-se produzir um concreto com traço (em mas-

sa seca) de  1:3,00:2,50:0,50.  São conhecidas as se-
guintes propriedades dos materiais:

Massa específica da água 1,00 kg/dm3

Massa unitária da areia 1,50 kg/dm3

Teor de umidade da areia 4%
Coeficiente de inchamento da areia 1,20

Com base nessas informações, a fim de que a dosa-
gem em questão não provoque acréscimo de água nem
redução da areia em relação aos valores especificados
no traço, para 1 saco de cimento, deverão ser utiliza-
dos:

A) 25 litros de água e 80 litros de areia.
B) 25 litros de água e 120 litros de areia.
C) 25 litros de água e 150 litros de areia.
D) 19 litros de água e 120 litros de areia.
E) 19 litros de água e 80 litros de areia.

QUESTÃO 26
Na avaliação de uma jazida de areia próxima a um

leito fluvial, foram coletadas amostras para avaliar o
seu uso na construção civil. Uma das amostras, homo-
gênea, apresentou na condição úmida um volume de
2,8 L e massa de 3,6 kg. Após aproximadamente 24
horas em estufa a 105oC, o volume e a massa da amos-
tra passaram a ser de, respectivamente, 2,0 L e 3,2 kg.
Nesse caso, é correto afirmar que:

A) o inchamento da areia é de 40%.
B) o teor de umidade é de aproximadamente 6,0%.
C) o volume de água presente na amostra de areia ini-

cialmente é de 0,39 L.
D) em 1 m3 dessa areia úmida, o volume efetivamente

ocupado pela areia, incluídos os vazios, é de 790 L.
E) a soma entre os pesos específicos seco e úmido, de-

vido ao peso da água presente na areia úmida, é igual
ao inchamento da areia.

QUESTÃO 27
A norma brasileira NBR 6118 (ABNT, 2014) estabe-

lece que a resistência à tração (fct) do concreto pode
ser obtida por meio do ensaio de resistência à tração
indireta (fct,sp), pelo ensaio de resistência à tração na
flexão (fct,f); ou ainda, na ausência de dados experi-
mentais, de forma indireta, a partir da resistência ca-
racterística à compressão (fck). No caso do ensaio de
resistência à tração na flexão (fct,f), a norma brasileira
NBR 12142 (ABNT, 2010) indica que a resistência à tra-
ção na flexão de corpos de prova prismáticos é deter-
minada pela tensão normal atuante na fibra inferior da
seção do meio do vão, quando esta atinge sua primeira
fissura. Com base nessas informações, pode-se afir-
mar que o valor de fct,f, obtido no ensaio de flexão re-
presentado pela figura a seguir, é:

A)

B)

C)

D)

E)
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QUESTÃO 28
A norma NBR NM 248 (ABNT, 2003) apresenta os

conjuntos de peneiras sucessivas, indicados na tabela
a seguir:

Tabela – Aberturas de malha para peneiras das
séries normal e intermediária.

Série Normal Série Intermediária
Aberturas de malha (mm)

75,00 —
— 63,00
— 50,00

37,50 —
— 31,50
— 25,00

19,00 —
— 12,50

9,50 —
— 6,30

4,75 —
2,36 —
1,18 —
0,60 —
0,30 —
0,15 —

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
NBRNM248: Agregados – Determinação da composição

granulométrica. Rio de Janeiro, 2003.

Uma amostra de 1000 g de agregado foi submetida
a um ensaio de peneiramento, e os resultados obtidos
encontram-se registrados na tabela abaixo:

Peneiras Massa retida
Abertura (mm) (g)

6,30 50,00
4,75 150,00
2,36 200,00
1,18 250,00
0,60 150,00
0,30 150,00
0,15 50,00
Total 1.000,00

Com base nessas informações, o módulo de finura
obtido no ensaio foi de:

A) 0,95.
B) 1,00.
C) 4,00.
D) 4,05.
E) 4,50.

QUESTÃO 29
Sobre o slump test  (ensaio de abatimento de tron-

co de cone), aplicável ao concreto simples, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Quanto maior a consistência do concreto, menor a
perda de altura da peça moldada.

B) A determinação da consistência pelo abatimento do
tronco de cone serve, usualmente, como um parâme-
tro do grau de trabalhabilidade do concreto.

C) A medida do abatimento do concreto é determinada
pela diferença entre a altura do molde e a altura mé-
dia no eixo do corpo de prova desmoldado.

D) Este teste é especificado para concreto fresco, pro-
duzido em obra e laboratório.

E) O resultado do slump test está correlacionado dire-
tamente com a resistência do concreto, bastando sim-
plesmente aumentar/diminuir a quantidade de água de
amassamento.

QUESTÃO 30
A figura a seguir apresenta o diagrama tensão versus

deformação correspondente ao ensaio de tração de uma
barra de aço.

De acordo com os dados contidos no gráfico, o
módulo de elasticidade longitudinal (Módulo de Young)
e a tensão de escoamento do aço que compõe a barra
são, respectivamente, iguais a:

A) 250.000 MPa  e  400 MPa.
B) 200.000 MPa  e  500 MPa.
C) 250.000 MPa  e  500 MPa.
D) 210.000 MPa  e  400 MPa.
E) 200.000 MPa  e  400 MPa.
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QUESTÃO 31
Considerando a determinação das propriedades das madeiras para projeto de estruturas, a tabela a seguir apre-

senta as dimensões prescritas pela NBR 7190 (ABNT, 1997), para a confecção de quatro corpos-de-prova (cdp)
padrão, segundo a orientação das direções das fibras da madeira.

cdp Dimensões segundo as direções das fibras da madeira (cm)

I)

II)

III)

IV)

Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: Projeto de estruturas de
madeira. Rio de Janeiro, 1997.

Com base nas informações apresentadas, selecione a alternativa que relaciona corretamente o corpo-de-prova
com o respectivo ensaio de caracterização para o qual o mesmo deve ser confeccionado.

A) I – ensaio de compressão paralela às fibras;  II – ensaio para determinação da umidade da madeira;  III – ensaio
de flexão  e  IV – ensaio de compressão normal às fibras.

B) I – ensaio de compressão paralela às fibras;  II – ensaio de compressão normal às fibras;  III – ensaio de flexão  e
IV - ensaio para determinação da umidade da madeira.

C) I – ensaio de compressão normal às fibras;  II – ensaio de flexão;  III – ensaio de compressão paralela às fibras  e
IV – ensaio para determinação da umidade da madeira.

D) I – ensaio de flexão;  II – ensaio de compressão normal às fibras;  III – ensaio de compressão paralela às fibras  e
IV – ensaio para determinação da umidade da madeira.

E) I – ensaio de flexão;  II – ensaio para determinação da umidade da madeira;  III – ensaio de compressão paralela
às fibras  e  IV – ensaio de compressão normal às fibras.
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QUESTÃO 32
A norma regulamentadora n° 18 apresenta as con-

dições e meio ambiente de trabalho na indústria da cons-
trução e define áreas de vivência como as áreas desti-
nadas a suprir as necessidades básicas humanas de
alimentação, higiene, descanso, lazer, convivência e
ambulatória, devendo ficar fisicamente separadas das
áreas laborais. São áreas de vivência: instalações sani-
tárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozi-
nha, quando houver preparo de refeições, lavanderia,
área de lazer e ambulatório. Sobre as áreas de vivên-
cia, são feitas as seguintes afirmações:
I) Independentemente do número de trabalhadores e

da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de
obra deve haver local exclusivo para o aquecimento
de refeições, dotado de equipamento adequado e
seguro para o aquecimento.

II) Nos alojamentos, as camas devem dispor de lençol,
fronha e travesseiro em condições adequadas de hi-
giene, bem como cobertor, quando as condições cli-
máticas assim o exigirem e armários duplos individu-
ais.

III) Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para
troca de roupa dos trabalhadores que não residem
no local, localizado próximo aos alojamentos e/ou à
entrada da obra, sem ligação direta com o local des-
tinado às refeições.

IV) A instalação sanitária deve ser constituída de lava-
tório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1
conjunto para cada grupo de vinte trabalhadores ou
fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1
unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fra-
ção.
Estão corretas:

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

QUESTÃO 33
A elaboração e o cumprimento do Programa de Con-

dições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção (PCMAT) são obrigatórios nos estabeleci-
mentos com vinte trabalhadores ou mais. O PCMAT deve
contemplar as exigências contidas no Programa de Pre-
venção e Riscos Ambientais e ser mantido no estabele-
cimento à disposição do órgão competente. Sobre o
PCMAT, considere os itens a seguir:
I) Memorial sobre condições e meio ambiente de tra-

balho nas atividades e operações, levando-se em con-
sideração riscos de acidentes e de doenças do traba-
lho e suas respectivas medidas preventivas.

II) Projeto de execução das proteções coletivas em con-
formidade com as etapas de execução da obra e es-
pecificação técnica das proteções coletivas e indivi-
duais a serem utilizadas.

III) Programa educativo contemplando a temática de pre-
venção de acidentes e doenças do trabalho, com sua
carga horária.

IV) Cronograma de implantação das medidas preventi-
vas definidas no PCMAT, em conformidade com as
etapas de execução da obra.

V) Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou
frente de trabalho, contemplando, inclusive, previ-
são de dimensionamento das áreas de vivência.
Integram o PCMAT os itens:

A) I,  II  e  IV apenas.
B) I,  III  e  V apenas.
C) I,  II,  IV  e  V apenas.
D) II,  III,  IV  e  V apenas.
E) I,  II,  III,  IV  e  V.
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QUESTÃO 34
Na construção de uma edificação com estrutura em concreto armado, o projeto estrutural apresentou o detalhamento

de uma das vigas (V5), segundo a figura apresentada a seguir.

Sabendo que a viga é submetida a um carregamento uniformemente distribuído vertical, com sentido para baixo,
e que os apoios foram considerados como engastados no pilar P1 e simplesmente apoiados na viga V11, considere as
seguintes afirmações:
I) As barras N4 têm a função de evitar a origem de fissuras por retração do concreto.
II) As barras N1, N2 e N3 constituem-se em armadura de compressão.
III) As barras N11 exercem função construtiva.
IV) Na viga V5, da armadura de tração do vão, 60% é ancorada nos apoios extremos.

Estão corretas:
A) I  e  III apenas.
B) II  e  IV apenas.
C) I,  II  e  III apenas.
D) I,  III  e  IV apenas.
E) I,  II,  III  e  IV.
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QUESTÃO 35
A figura a seguir representa parcialmente o sistema de instalação predial de água fria de uma edificação, para o

qual são dados:

Pressão na entrada do chuveiro 15 kPa
Perda de carga unitária nos condutos 0,05 m/m
Velocidade do escoamento 1 m/s
Comprimento total da canalização 20 m

Nessas condições, considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s2 e a massa específica da água igual a
1000 kg/m3, o desnível mínimo ( Z) entre a saída de água do reservatório superior e a entrada do chuveiro é de:

A) 0,55 metros.
B) 1,55 metros.
C) 2,55 metros.
D) 3,55 metros.
E) 4,55 metros.

QUESTÃO 36
A respeito das instalações de águas pluviais, assinale a alternativa correta.

A) No cálculo da área de contribuição, devem-se considerar as áreas que interceptam horizontal e verticalmente a
chuva.

B) O dimensionamento das calhas deve ser realizado, preferencialmente, pela equação universal da perda de carga.
C) As águas da chuva podem ser lançadas nas sarjetas ou nas galerias de águas residuárias.
D) As águas pluviais podem, em zonas rurais, ser lançadas em fossas negras.
E) As caixas de inspeção devem ser providas de fecho hídrico.

Nível mínimo do reservatório

Pchuveiro = 15 kPa
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QUESTÃO 37
O esquema da figura a seguir representa a instalação de esgoto sanitário de um banheiro térreo.

Assinale a alternativa em que a numeração corresponde corretamente à denominação do elemento.
A) 1 – Ramal de Esgoto; 4 – Caixa Sifonada; 5 – Coluna de Ventilação; 7 – Tubo de Queda.
B) 1 – Ramal de Esgoto; 2 – Barrilete; 4 – Coluna de Ventilação; 8 – Caixa de Passagem.
C) 1 – Ramal de Descarga; 4 – Caixa Sifonada; 6 – Ramal de Esgoto; 7 – Coluna de Ventilação.
D) 1 – Ramal de Descarga; 5 – Coluna de Ventilação; 6 – Ramal de Esgoto; 4 – Caixa Sifonada; 8 – Caixa de Inspeção.
E) 1 – Ramal de Descarga; 2 – Ramal de Ventilação; 5 – Coluna de Ventilação; 7 – Tubo de Queda.

QUESTÃO 38
Considere um terreno retangular cujo levantamento planialtimétrico está representado pela figura a seguir, na

qual as curvas de nível estão representadas em metros.

 

Pretende-se um movimento de terra a partir do qual o terreno fique nivelado, na cota zero metro. Com base
nessas informações e considerando apenas o volume natural do solo, pode-se afirmar que:

A) deverão ser aterrados 6000 metros cúbicos de solo para o nivelamento.
B) deverão ser escavados 6000 metros cúbicos de solo para o nivelamento.
C) deverão ser aterrados 3000 metros cúbicos de solo para o nivelamento.
D) deverão ser escavados 3000 metros cúbicos de solo para o nivelamento.
E) deverão ser escavados 2500 metros cúbicos de solo para o nivelamento.
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QUESTÃO 39
A figura a seguir apresenta a vista em planta da

cobertura de uma edificação.

Assinale a alternativa na qual os elementos do te-
lhado estão corretamente identificados.

A) 1 – espigão;  2 – espigão;  3 – água furtada  e  4 –
espigão.

B) 1 – espigão;  2 – espigão;  3 – água furtada  e  4 –
água furtada.

C) 1 – espigão;  2 – água furtada;  3 – espigão  e  4 –
água furtada.

D) 1 – água furtada;  2 – espigão;  3 – espigão  e  4 –
água furtada.

E) 1 – água furtada;  2 – água furtada;  3 – espigão  e  4
– água furtada.

QUESTÃO 40
As esquadrias possuem um conjunto de exigências

de qualidade quanto à segurança, habitabilidade, dura-
bilidade, qualidade, estética e facilidade no uso; e o
conjunto de todas as esquadrias do edifício é conside-
rado um subsistema do edifício. A respeito desses ele-
mentos, considere as colunas a seguir:

Coluna  I
( 1 ) Janela de abrir de eixo vertical, com folha dupla ou

simples.
( 2 ) Janela projetante e de tombar.
( 3 ) Janela projetante deslizante ou maxim-ar.
( 4 ) Janela pivotante vertical.
( 5 ) Janela basculante.

Coluna  II
I) Formada por uma ou mais folhas, que podem ser

movimentadas mediante rotação em torno de um eixo
vertical e não coincidente com as laterais das folhas.

II) Possui eixo de rotação horizontal, centrado ou ex-
cêntrico, e não coincide com as extremidades supe-
riores ou inferiores da janela.

III) Formada por uma ou mais folhas, que podem ser
movimentadas mediante rotação em torno de eixos
verticais fixos, coincidentes com as laterais da folha.

IV) Formada por uma ou mais folhas, que podem ser
movimentadas em torno de um eixo horizontal, com
translação simultânea desse eixo.

V) Formada por uma ou mais folhas, que podem ser
movimentadas por rotação em torno de um eixo ho-
rizontal fixo, situado na extremidade superior ou in-
ferior da folha.

Assinale a alternativa que indica a associação corre-
ta entre as duas colunas.

A) 1 – I; 2 – IV;  3 – III; 4 – V; 5 – II.
B) 1 – I; 2 – V;  3 – IV; 4 – III; 5 – II.
C) 1 – III; 2 – V;  3 – IV; 4 – I; 5 – II.
D) 1 – III; 2 – V;  3 – I; 4 – II; 5 – IV.
E) 1 – III; 2 – IV;  3 – II; 4 – I; 5 – V.


