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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte 

maneira: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.  
 

O futuro do trabalho 
Thomaz Wood Jr.  

Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo que era 

sólido agora se desmancha no ar. O mago, ou vilão transformador, costuma ser a tecnologia, 

força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. 

O impacto é especialmente visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos 

últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas e os jornais foram 

impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de 

produzir e de trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias.  

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de 

trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam a 

criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  

Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto publicado no 

jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a emergência da 

economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias criativas e seus 

profissionais. 

Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. 

Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, a produção cultural está em 

alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes.  

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a distribuição. 

As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram perdidos, mas não 

necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro com discos e 

voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

A queda de renda de uma atividade foi compensada pelo aumento de renda na outra. 

Além disso, a redução dos custos de produção e distribuição permitiu aos músicos gravar e 

disponibilizar suas obras com facilidade e baixo preço.  

A história da indústria editorial apresenta similaridades com a das  indústrias musicais. A 

venda de livros impressos continuou a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além 

disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores 

e obras surgem todos os dias.  

Para os artistas, o novo mundo do trabalho traz oportunidades e desafios. Favorece os 

profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de atividades, em lugar de buscar 

especialização em um único caminho de carreira. De fato, as possibilidades de inserç ão 

comercial se multiplicaram. 

Músicos podem hoje compor jingles para publicidade, trilhas para cinema, tevê, teatro, 

videogames e uma infinidade de aplicativos para smartphones e tablets. Podem dar cursos 

presenciais, em escolas, e virtuais, por meio do YouTube. E mantêm a possibilidade de se 

apresentar em casas noturnas, teatros e salas de concerto.  

As inúmeras opções abertas pelas novas tecnologias e seus desdobramentos no mercado 

de trabalho tornaram a carreira musical, como outras do setor artístico, m ais factível. No entanto, 

sobreviver nesse novo mundo exige novas competências, relacionadas à gestão da própria 

carreira, como se esta fosse um negócio. E todo esse mar de oportunidades não significa que 

pagar as contas ficou mais fácil. O jogo continua desigual, com uma base numerosa e mal 

remunerada e um topo restrito e milionário.  
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A tendência da chamada “carreira portfólio”, na qual o profissional é empreendedor de si 

mesmo e gerencia diferentes atividades e projetos, não é nova ou exclusiva das indústr ias 

criativas. Muito antes da internet, músicos e outros artistas dividiam seu tempo entre diferentes 

atividades. Médicos e consultores há anos administram múltiplas frentes de trabalho.  

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para  o bem e para o 

mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se 

situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando 

com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tendem a se multiplicar, à medida 

que outras indústrias e profissões são afetadas.   

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2016.  

 

Glossário 

 Arautos: aqueles que proclamam ou anunciam algo.  

 Factível: o que pode acontecer ou ser feito, realizável. 

 

01. É propósito comunicativo principal do texto:  

A) explicar aspectos da influência da tecnologia nas transformações de carreiras 
profissionais. 

B) defender ponto de vista contrário à influência da tecnologia nas carreiras profissionais.  

C) descrever impactos negativos da tecnologia na estruturação das carreiras profissionais.  

D) criticar várias visões otimistas acerca da influência da tecnologia nas carreiras 
profissionais. 

 
02. No texto, o percurso do desenvolvimento progressivo do tema est á coerentemente sintetizado 

na ordenação seguinte: 

A) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para  deslegitimar as duas visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

B) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para deslegitimar uma das visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar os dois  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do 
problema. 

C) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão discordante da natureza controversa do 
problema. 

D) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

 
03. Os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais  

A) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no segundo período do 
parágrafo 13º. 

B) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no primeiro período do 
parágrafo 13º. 

C) explícitas, correspondentes, em cada um, ao segundo período.  

D) explícitas, correspondentes, em cada um, ao primeiro período.  
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04. No texto, a linguagem apresenta marcas 

A) do português escrito padrão, com excesso de jargão profissional, o que caracteriza um 
gênero discursivo de circulação restrita a um grupo específico . 

B) do português oral, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo 
de circulação ampla. 

C) do português escrito padrão, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero 
discursivo de circulação ampla. 

D) do português oral, com excesso de arcaísmos, o que caracteriza um gênero discursivo de 
circulação restrita a um grupo específico.  

 

05. Considere o trecho: 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 
relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 
tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 
mentes mais brilhantes. 

Steve Johnson é um escritor  norte-americano dedicado a temas relacionados à 

ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto 
publicado no jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a 
emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias 
criativas e seus profissionais.  

 

A expressão em destaque refere-se aos que 

A) têm uma visão positiva sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

B) têm uma visão negativa sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

C) se dedicam a temas relacionados à ciência. 

D) se dedicam a temas relacionados à inovação.  
 

06. No quinto parágrafo, as citações do discurso alheio apresentam -se sob forma 

A) direta e refutam a visão dos arautos do fim do mundo.  

B) direta e ratificam a visão dos arautos do fim do mundo.  

C) indireta e refutam a visão  dos profetas do admirável mundo novo.  

D) indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo.  

 

Os trechos reproduzidos a seguir servirão de base para as questões 07 e 08.  

Trecho I 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 

relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 

tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 

mentes mais brilhantes. 
 

Trecho II 
 

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a 

distribuição. As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram 

perdidos, mas não necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de 

ganhar dinheiro com discos e voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

 

07. No Trecho I, ao denominar os grupos que representam visões sobre os impactos da 

tecnologia nas profissões, o autor vale-se de expressões de valor 

A) substantivo e marcadas pela linguagem denotativa.  

B) substantivo  e marcadas pela linguagem conotativa.  

C) adjetivo e marcadas pela linguagem conotativa.  

D) adjetivo e marcadas pela linguagem denotativa.  



4          Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim  Concurso Público 2016  Fiscal de Obras 

08. No Trecho I, as formas verbais expressam 

A) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa.  

B) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva. 

C) ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva.  

D) ações sucessivas, caracterizando uma sequência descri tiva; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa.  

 

 

09. Considere o trecho: 

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e 

para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças 

que comumente se situam além da capacidade dos profissionais.  

As palavras em destaque 

A) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “entretanto”.  

B) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “no entanto”.  

C) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “todavia”. 

D) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “portanto”. 

 

 

10. Leia os trechos reproduzidos a seguir.  
 

Trecho I 

Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam 

a criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  
 

Trecho II 

Favorece os profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de 

atividades, em lugar de buscar especialização em um único caminho de carreira.  

 

Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa,  

A) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula antes da 
palavra “que”, alterando o sentido em ambos os casos.  

B) é possível, no Trecho I, a colocação de uma vírgula após a palavra “que”, mas isso não 
alterará a informação veiculada. 

C) é possível, no Trecho II, a colocação de uma vírgula antes da palavra “que”, mas isso 
alterará a informação veiculada. 

D) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula após a 
palavra “que”, não alterando o sentido em ambos os casos.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
 

11. O projeto de uma edificação é composto de documentos formalizados em  desenhos e textos 

que descrevem a obra e visam compatibilizar as etapas dos processos construtivos. Sobre 

essa temática, analise as informações presentes nos itens a seguir:  

I indicação das medidas de cada segmento do perímetro que define o imóvel.  

II 
indicação de ângulos entre os segmentos que definem o perímetro do imóvel ou seus 

rumos. 

III apresentação de curvas de níveis ou de planos cotados.  

Essas informações são obrigatórias em um projeto  

A) sanitário.    C) altimétrico. 

B) arquitetônico.    D) topográfico. 

 

12. A composição de custos é o processo de estabelecimento dos custos para a execução de um 

serviço ou atividade na construção civil. Essa composição lista todos os insumos que entram 

na execução do serviço com suas respectivas quantidades bem como seus custo s unitários e 

totais.  

As categorias de custos envolvidas em um serviço são, basicamente,  

A) gasto, equipamento e lucro.  

B) material, depreciação e horas trabalhadas.  

C) mão de obra, despesa e lucro.  

D) mão de obra, material e equipamento.  

 

 

13 Nas áreas urbanas das cidades, especialmente nas áreas centrais, o custo dos terrenos é 

muito alto e, por isso as edificações tendem a ocupar uma alta percentagem do terreno em 

busca de maximizar sua rentabilidade. Portanto, nessas áreas, o canteiro de obra mais 

frequente é do tipo 

A) amplo.     C) longo. 

B) restrito.    D) estreito. 

 

14. Os serviços de limpeza do terreno serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos de 

árvore que possam dificultar os trabalhos. As modalidades para a limpeza do terreno são 

definidas como 

A) escavar, transportar e destinar.     C) locar, arborizar e plantar .  

B) aterrar, desmatar e nivelar.     D) carpir, roçar e destocar.  
 

15. De acordo com a NR-18, denomina-se elemento da área de vivência de um canteiro de obra  

A) o laboratório.    C) a área de lazer.  

B) a central de argamassa.   D) o almoxarifado.  

 

16. O canteiro de obras é a “FÁBRICA” que produz o edifício. Ao planejar a logística desse 

processo, deve-se, prioritariamente. 

A) racionalizar as atividades.  

B) impedir a distribuição de equipamentos e de mão-de-obra. 

C) aumentar os tempos de deslocamento.  

D) limitar as dimensões dos lotes para execução da obra.  
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17. Em uma edificação, os elementos que compõem a cobertura, são executadas em alvenaria, 

escondem os telhados e podem eliminar os beirais são  

A) os rufos.    C) as tesouras. 

B) as platibandas.   D) os espigões. 

 

18. Em relação ao sistema predial de esgoto sanitário, em edificações com mais de 02 (dois) 

pavimentos, a distância entre as caixas de inspeção e os tubos de queda que contribuem com 

essas caixas não deve ser menor que 

A) 10 metros.    C) 2 metros. 

B) 5 metros.     D) 8 metros. 
 

 

19. A imagem a seguir ilustra a perspectiva de um determinado ambiente. As medidas referem -se 

às dimensões internas desse ambiente e às dimensões de suas esquadrias.  
 

 
FONTE: COMPERVE 2016. 

Ambiente: 4m x 3 m. 

Pé direito: 2,75 m. 

Janela: 2,0 m x 1,0 m. 

Porta: 2,1 x 0,80 m. 

 

 

Considerando-se que apenas as paredes e o teto do interior do ambiente deverá ser pintado, 

excetuando-se as esquadrias, a área da pintura será de, aproximadamente,  

A) 38,50 m².     

B) 34,82 m².  

C) 50,50 m². 

D) 46,82 m². 
 

 

20. Os dispositivos, geralmente de material plástico, utilizados para garantir que a ferragem fique 

centralizada na forma durante o processo de concretagem de elementos estruturais, são 

denominados 

A) centralizadores. 

B) separadores. 

C) alternadores. 

D) espaçadores. 
 

21. As estacas são peças alongadas, cilíndricas ou prismáticas, cravadas ou confeccionadas no 

solo. A estaca executada utilizando equipamento mecanizado composto por um tripé, 

guincho, soquete (pilão) e a sonda (balde) é denominada de 

A) franki.     C) broca. 

B) Strauss.    D) tubulão. 
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22. Nos ambientes de trabalho, os riscos ambientais existentes são capazes de causar danos à 

saúde do trabalhador em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição. São classificados como riscos físicos (grupo I – verde): 

A) equipamento sem proteção, ferramenta defeituosa, iluminação inadequada e gambiarra.  

B) poeiras, fumos, névoas e substância químicas.  

C) esforço físico intenso, levantamento manual de peso e controle de produtividade. 

D) ruídos, vibrações, radiações ionizantes e frio.  
 

23. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser usado quando  

A) não for possível eliminar o risco com a proteção coletiva.  

B) existir 100 funcionários ou mais na obra.  

C) a obra for de grande porte.  

D) for registrado acidentes em situações anteriores.  

 

24. Em termos de processos construtivos, produtividade pode ser definida como  

A) taxa de produção. 

B) quantidade de unidades executadas.  

C) tipo de produção. 

D) qualidade de unidades executadas.  

 

25. Amostrador padrão, tubos de revestimentos, trado helicoidal e recipientes para amostra são 

exemplos de aparelhagens-padrão utilizadas na execução de sondagem de solos para 

fundação, que é comumente conhecido pela sigla  

A) STH. 

B) SPT. 

C) ABNT. 

D) AASHO. 

 

26. Comercialmente, o tipo de brita 1 tem, entre as aberturas de peneira, diâmetro compreendido 

entre 

A) 4,8 mm a 9,5 mm.    C) 9,5 mm a 19 mm. 

B) 12,5 mm a 25 mm.    D) 25 mm a 32 mm. 

 

27. Qualitativamente, a propriedade do solo que pode ser estimada pela dificuldade relativa de 

escavação ou de penetração de um instrumento de sondagem é a  

A) compactabilidade.     

B) densibilidade. 

C) compacidade. 

D) retratibilidade. 

 

28. Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são dispositivos que eliminam ou minimizam a 

exposição aos riscos associados a uma atividade.  São EPC, entre outros:  

A) capela química e protetor com visor plástico.  

B) detectores de fumaça e sprinkle. 

C) redes de proteção e perneira. 

D) extintores de incêndio e bota de segurança.  
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29. Entre as ferramentas utilizadas na construção, existe uma que é usada para facilitar o 

trabalho mecânico e é regulada por um parafuso em uma de suas pernas. Nos serviços 

hidráulicos, usa-se também essa ferramenta apesar da chave de grifo ser a mais apropr iada 

para esse fim. A ferramenta referida é o  

A) alicate universal. 

B) alicate desencapador. 

C) alicate de pressão. 

D) alicate de corte de cerâmica.  

 

30. É considerado um dos principais sistemas de impermeabilização, pois é constituído por 

lençóis de borracha butílica, membrana de asfalto com elastômetros e lençóis termoplásticos. 

Trata-se do sistema 

A) semiflexível. 

B) rígido. 

C) flexível.  

D) parcial. 

 

31. A função do sistema de Gestão de Qualidade de uma construtora é assegurar que seus 

produtos e seus diversos processos satisfaçam às necessidades dos usuários e às 

expectativas dos clientes externos e internos. Nesse contexto, analise as informações a 

seguir: 

I 

Denomina-se "sinergia" a ação conjunta em que as partes de um sistema se ajudam 

mutuamente constituindo o efeito multiplicador que alavanca o resultado global do 

sistema. 

II 
O sistema aberto que mantém relações de intercâmbio com o ambiente, por meio de 

suas entradas e saídas, é denominado "propósito".  

III 
Na retroalimentação, as unidades dos sistemas e seu relacionamento definem um 

arranjo que visa sempre alcançar a uma finalidade comum. 

IV 

Denomina-se "globalização" o sistema de natureza orgânica em que a mudança 

efetuada em uma de suas unidades produzirá modificações em todas as outras 

unidades do sistema. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.    

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

 

32. A cota que deve ser deixada no topo de uma estaca ou tubulão, demolindo ou cortando o 

excesso acima dessa cota é definida como  

A) cota de nega. 

B) cota de arrasamento.  

C) cota de arranque. 

D) cota de nivelamento.  
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33. Nos projetos de instalações elétricas de baixa tensão, é de fundamental importância a 

especificação técnica dos diversos componentes do sistema. A caixa destinada a facilitar a 

execução da derivação de condutores, receber o ramal de entrada e alojar as chaves 

secionadoras com fusíveis ou disjuntores é definida como  

A) caixa de circuitos. 

B) caixa de barramento.  

C) caixa de distribuição.  

D) caixa de medidores.  

 

 

34. O radier é um tipo de estrutura de fundação superficial, executada em concreto armado ou 

protendido, que recebe todas as cargas oriundas de pilares ou alvenarias da edificação, 

distribuindo-as de modo uniforme sobre o solo. Em relação ao requisitos para a construç ão 

de um radier, considere as afirmativas a seguir:  

I O solo deve ter alta capacidade de carga.  

II Deve-se uniformizar os recalques. 

III As áreas das sapatas se aproximam umas das outras.  

IV O radier deve conter os empuxos laterais.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e II.   C) II e IV. 

B) II e III.   D) III e IV. 

 
35. O planejamento do canteiro de obra, em particular, tem sido um dos aspectos mais 

negligenciados na indústria da construção, sendo que as decisões são tomadas na medi da 

em que os problemas surgem no decorrer da execução. Nesse contexto, analise as 

afirmativas a seguir: 

I 

Os objetivos de alto nível do canteiro de obra são: minimizar distâncias de transporte, 

minimizar tempo de movimentação de pessoal e de materiais, min imizar manuseio de 

materiais e evitar obstrução ao movimento de materiais e equipamentos.  

II 

Os objetivos de baixo nível do canteiro de obra são: promover operações eficientes e 

seguras e manter alta a motivação dos empregados. No que diz respeito à motiv ação 

dos operários, destaca-se a necessidade de fornecer boas condições ambientais de 

trabalho, tanto em termos de conforto como de segurança do trabalho.  

III 

O planejamento de um canteiro de obras pode ser definido como o planejamento do 

layout e da logística das suas instalações provisórias, instalações de segurança e 

sistema de movimentação e armazenamento de materiais.  

IV 

O processo de planejamento do canteiro visa a obter a melhor utilização do espaço 

físico disponível, de forma a possibili tar que homens e máquinas trabalhem com 

segurança e eficiência, principalmente através da minimização das movimentações de 

materiais, componentes e mão-de-obra. 

Das afirmativas, estão corretas  

A) III e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e II. 


