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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, respectivamente, uma proposta de Redação e 50 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  

Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

8 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos  para redigir o texto 

definitivo na Folha de Redação, responder às questões e preencher a Folha de 

Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 
 

_________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________ 



 

Prova de Redação 
 

 
Assim como outras cidades brasileiras, Natal tem assistido, nos últimos anos, a uma escalada da 
violência. Em lista divulgada pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e 
a Justiça Penal, Natal aparece como a décima terceira cidade mais violenta do Brasil. Esse 
problema tem motivado a produção de diversos textos, a exemplo da charge a seguir. 
 

 
 

Disponível em: <http://paduacampos.com.br/2012/wp-content/uploads/2013/06/fausto5.jpg>. Acesso em: 26 fev. 2016. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

Colocando-se na posição de cidadão, escreva uma carta aberta à população natalense com o 
intuito de convencê-la a exigir providências do Poder Público para reduzir a violência na cidade. 
 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes exigências:  

 ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos;  

 ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa; 

 não ser escrita em versos; 

 conter, no máximo, 40 linhas; 

 respeitar as normas de citação de textos;  

 não ser assinada (nem mesmo com pseudônimo). 
 
 

 

ATENÇÃO 
 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas; 

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos.  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 
 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  
 

Rio Doce: não foi acidente. Foi violência 
 

Rosana Pinheiro-Machado 
 

Sempre que eu vou a Porto Alegre, é a mesma coisa. O taxista reclama que não pode fazer 
o caminho que ele quer, porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi ainda está fechado. Uma 
rua ia ser alargada para a Copa do Mundo, mas, no meio da obra, descobriu-se que não se podia 
mais continuar perfurando, porque encontravam (veja bem) uma rocha no meio do caminho. Tudo 
ficou mais caro. 

A Prefeitura dizia que é culpa da empresa, que deveria ter previsto o problema, mas a 
empresa queria que a prefeitura cobrisse o valor extra da obra. Aquele velho empurra-empurra. O 
buraco e seus desvios já viraram parte da paisagem da cidade. A obra está ali, já fazendo 
aniversário de três anos. E a sensação de todos que passam por tantas obras inacabadas ou 
malfeitas no Brasil é que elas nunca serão plenamente concluídas. E quem tem a sua vida 
transtornada somos todos nós. 

A velha aliança que se perpetua entre o Estado brasileiro e o capital – às vezes 
competindo, às vezes cooperando, mas sempre lucrando – é uma máquina de matar e deixar 
morrer. A estrutura burocrática e reguladora brasileira nos irrita, nos machuca e nos desrespeita. 
Mas esse modus operandi causa muito mais do que horas trancadas no trânsito ou a desilusão 
de ver uma cratera estampada. Ele também produz dor, sofrimento e morte. 

Valores para as campanhas? Licitações facilitadas. Mais uma ponte caiu. A obra está cara? 
O Estado não fiscaliza? Mais uma barragem se rompeu. A empresa aérea sofre uma crise e 
cortam-se os custos da manutenção? Quem fiscaliza? Mais um avião caiu. 

Choveu e abriu buraco na estrada? Passe-se aquele cimento mais barato. Assim, quando 
chover de novo, o Estado paga para tapar os buracos, e a empresa ganha sempre. Afinal de 
contas, para que investir em material duradouro se o Brasil é país tropical em que quase nunca 
chove forte? O resultado dessa ganância é perverso: acidentes, corpos mutilados e vidas 
interrompidas por causas que poderiam ter sido evitadas, mas que são naturalizadas como 
“acidente”. 

Não se trata de acidente. Trata-se de um crime praticado pelo Estado e pelas empresas 
que deveriam ser controladas pelo Estado, mas que, na verdade, controlam o Estado. 

Trata-se, portanto, de violência estrutural – conceito adotado por antropólogos como Veena 
Das, Arthur Kleinman, Paulo Farmer e Akhil Gupta para dar visibilidade a uma forma de 
sofrimento causado por estruturas sociais: pelo descaso, pela corrupção e pela ausência do 
Estado na fiscalização (o mesmo Estado que sabe fazer-se onipresente e ostensivo quando se 
trata de correr atrás de camelô porque os lojistas da cidade estão pressionando). 

A dor causada a milhares de pessoas e a morte de milhares ou milhões de animais ao 
longo do Rio Doce não foram acidentais. Não foi um desastre natural inevitável. Violência não é 
apenas o ato deliberado de força mas também os atos invisíveis da incompetência ou má fé 
judicial, política e administrativa. É preciso nomear claramente esta tragédia. Uma vez que 
admitimos que o que ocorreu na obra da Samarco (uma parceria da BHP e da Vale) foi um ato de 
violência – produzida pelo descaso e pela ganância que “deixam morrer” – é preciso identificar os 
culpados, que, neste caso, são agentes específicos do mercado e das agências controladoras do 
Estado. 

Não foi acidente. Não foi seleção natural. E a população brasileira não faz parte desse jogo 
em que se acredita que “os políticos corruptos são reflexo de um povo corrupto”. O taxista de 
Porto Alegre continua a se indignar, todos os dias. Eu me indigno. Você se indigna. Nós nos 
sentimos desrespeitados e impotentes. 

As mídias sociais encorajam e nos ajudam a encontrar aqueles outros milhões de perdidos 
que também não querem esquecer. Não há milagre para romper com esse ciclo de violência 
estrutural que se perpetua na sociedade brasileira. Podemos contar somente com a mobilização 
e o engajamento no projeto democrático – que ainda estamos construindo a duras penas, mas de 
que não desistiremos tão fácil. Por ora, cabe a nós entoar o grito “não foi acidente”, pressionar 
por medidas reparadoras e acompanhar a sua implementação.  

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-foi-acidente-foi-violencia-635.html>. Acesso em: 7 jan. 
2016. [Adaptado] 

https://www.facebook.com/events/1655020181381343/
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é 

A) sustentar a ideia de que trágedias ambientais e humanas são uma espécie de violência 
resultante da aliança entre Estado e capital . 

B) denunciar as consequências nefastas oriundas da aliança entre o Estado brasileiro e o 
poderio econômico das empresas privadas nacionais e estrangeiras.  

C) elencar os diversos problemas infraestruturais por que passam milhares de cidadãos 
brasileiros cotidianamente. 

D) conclamar os cidadãos brasileiros a unirem-se no combate à corrupção no país, por meio 
das redes socias. 

 
02. O texto configura-se como 

A) artigo de opinião, com forte presença dos tipos textuais argumentativo e injuntivo . 

B) artigo informativo, com forte presença dos tipos textuais explicativo e descritivo . 

C) artigo informativo, com predomínio do tipo textual explicativo . 

D) artigo de opinião, com predomínio do tipo textual argumentativo.  
 
 
03. Tomando por base uma leitura global, considere as seguintes afirmativas acerca de 

parágrafos do texto: 
 

I No primeiro parágrafo, insinua-se que, no Brasil, obras públicas são mal planejadas. 

II No terceiro parágrafo, apresenta-se o ponto de vista defendido ao longo do texto. 

III No quinto parágrafo, desenvolve-se ideia introduzida no quarto parágrafo. 

IV 
No décimo parágrafo, conclui-se a discussão sem que sejam apresentadas 
informações novas. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV.  
 

 
04. Acerca dos modos de citação do discurso alheio, é correto afirmar:  

A) no oitavo parágrafo, utiliza-se uma citação direta. 

B) no quinto parágrafo, emprega-se o recurso da ilha textual. 

C) no primeiro parágrafo, recorre-se ao uso de citação indireta. 

D) no décimo parágrafo, faz-se uso de aspas de distanciamento.  
 
 
05. De acordo com o texto, depreende-se que 

A) parte dos cidadãos brasileiros acredita que os problemas enfrentados pelo país são 
decorrentes de causas naturais ou acidentais . 

B) um exorbitante número de obras públicas, no Brasil, leva mais tempo do que o necessário 
e é motivo de reclamação por parte de cidadãos.  

C) a estrutura burocrática brasileira causa problemas mais sérios do que aborrecimentos de 
trânsito triviais e degradação de paisagens. 

D) o jogo de empura-empura de responsabilidades entre União, Estados e Municípios é o 
responsável pelo desastre no Rio Doce. 
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06. O título do texto 

A) mostra-se inadequado ao gênero discursivo em questão. 

B) é pouco revelador da temática desenvolvida ao longo dos parágrafos . 

C) contradiz aspectos presentes no desenvolvimento do texto .   

D) sinaliza a posição do autor em relação à discussão promovida.  
 
 
07. A linguagem empregada no texto é 

A) predominantemente denotativa. 

B) predominantemente conotativa. 

C) exclusivamente denotativa.   

D) exclusivamente conotativa. 
 
 
08. Quanto à linguagem empregada no texto, optou-se por 

A) um tom informal em razão da necessidade de se atingir o público leitor . 

B) um tom formal devido à vulgarização da temática discutida . 

C) um registro mais formal em razão das exigências da situação comunicativa .  

D) um registro mais informal devido à natureza do gênero discursivo . 
 

As questões 09 e 10 referem-se ao trecho a seguir. 
 

Sempre que eu vou a Porto Alegre, é a mesma coisa. O taxista reclama que não pode fazer o 

caminho que ele quer, porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi ainda está fechado.  
 

09. Se o tempo verbal empregado no trecho fosse o pretérito imperfeito do indicativo, e o sujeito 
do primeiro período fosse a primeira pessoa do plural, a reescrita correta seria: 

A) Sempre que eles iam a Porto Alegre, era a mesma coisa. Os taxistas reclamaram que não 
podiam fazer o caminho que eles queriam porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi 
ainda estava fechado. 

B) Sempre que eles foram a Porto Alegre, foi a mesma coisa. O taxista reclamava que não 
podia fazer o caminho que ele queria porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi ainda 
estava fechado.   

C) Sempre que nós fomos a Porto Alegre, foi a mesma coisa. Os taxistas reclamaram que 
não podem fazer o caminho que eles querem porque um trecho da Avenida Anita 
Garibaldi ainda está fechado. 

D) Sempre que nós íamos a Porto Alegre, era a mesma coisa. O taxista reclamava que não 
podia fazer o caminho que ele queria porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi ainda 
estava fechado. 

 
10. Considere as seguintes afirmativas sobre a organização do trecho. 
 

I O primeiro período é composto por coordenação. 

II O segundo período é composto por subordinação. 

III O trecho é composto por cinco orações organizadas em dois períodos. 

IV O segundo período tem valor semântico de aposto em relação ao primeiro. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.  

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 
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Legislação              11 a 20 
 

 
11. O plano de seguridade social do servidor, previsto na Lei nº 8.112/90, estabelece normas 

referentes a diversos benefícios. Nos termos da referida lei, são beneficiários de pensão:  

A) companheiros ou companheiras que comprovem união estável como entidade familiar. 

B) filhos menores de vinte e quatro anos.  

C) pai e mãe, mesmo que não dependam economicamente do servidor.  

D) filhos inválidos até vinte e um anos de idade.  

 

12. À luz das normas referentes à revisão de processo disciplinar, previstas no regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90), considere as afirmativas a  seguir. 
 

I Da revisão do processo, poderá resultar agravamento de penalidade.  

II 
Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa  

da família poderá requerer a revisão do processo.  

III A comissão revisora terá sessenta dias para a conclusão dos trabalhos.  

IV O processo disciplinar somente poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido.  
  

Das afirmativas, estão corretas   

A) II e III. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I e IV. 

 

13. Um servidor público federal foi investido em mandato de Deputado Distrital. Considerando as 

disposições expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90), esse servidor    

A) ficará afastado do cargo, podendo optar  pela sua remuneração. 

B) não será afastado do cargo se houver compatibilidade de horário.  

C) ficará afastado do cargo enquanto durar o mandato eletivo.  

D) não será afastado do cargo, independentemente de compatibilidade de horário. 

 

14. De acordo com as normas expressas na Lei nº 8.112/90, considere as afirmativas a seguir, 

referentes a férias e gratificação por encargo de curso e concurso.  
 

I É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  

II 
O valor da gratificação por encargo de curso e concurso será calculado em horas, 

observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida.  

III 

O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo 

de três períodos, no caso de necess idade do serviço, ressalvadas as hipóteses em 

que haja legislação específica.  

IV 

A gratificação por encargo de curso ou concurso poderá ser utilizada como base de 

cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos 

proventos da aposentadoria e das pensões. 
 

Das afirmativas, estão corretas   

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

B) II e III.   D) I e II. 
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15. Um servidor estável lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte opera com 
substâncias radioativas. De acordo com as normas previstas na Lei nº 8.112/90, esse 
servidor deve ser submetido a exames médicos a cada   

A) oito meses.         B) seis meses.         C) quatro meses.         D) três meses. 

 

16. À luz do que dispõe a Lei nº 8.112/90 acerca de diárias, na hipótese de o servidor retornar à 

sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento , ele restituirá as diárias 

recebidas em excesso, no prazo de  

A) cinco dias.    C) dez dias. 

B) oito dias.    D) quinze dias. 

 

17. Nos termos do que expressamente dispõe a Lei nº 8.112/90, analise os itens a seguir, 
referentes à remoção de servidor.  

 

I 
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido, no âmbito do mesmo quadro, com 

mudança de sede. 

II 
A remoção a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, 

depende do interesse da Administração.  

III A remoção de ofício dá-se no interesse da Administração. 

IV 

Independe do interesse da Administração, a remoção a pedido, para outra 

localidade, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o 

número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 

preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 
  

Dos itens, estão corretos   

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

 

18. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90)  prevê a suspensão 
do estágio probatório durante algumas licenças e afastamentos. De acordo com as normas da 
referida lei, é correto afirmar que o servidor terá suspenso o seu estágio probatório durante  

A) o afastamento para exercício de mandato eletivo.  

B) a licença para atividade política.  

C) a licença para o serviço militar.  

D) o afastamento para servir a outro órgão ou entidade.  

 

19. Segundo dispõe a Lei nº 8.112/90, em concurso público, deve-se reservar às pessoas 
portadoras de deficiência até      

A) vinte por cento das vagas oferecidas.  

B) dez por cento das vagas oferecidas 

C) cinco por cento das vagas oferecidas 

D) vinte e cinco por cento das vagas oferecidas. 
 

20. De acordo com as normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da  União 
(Lei nº 8.112/90), a nomeação far-se-á em      

A) caráter efetivo, quando se tratar de função de direção.  

B) caráter efetivo, para os cargos de confiança e funções de assessoramento.  

C) comissão, quando se tratar de cargo isolado de provimento efeti vo. 

D) comissão, inclusive na condição de interino, para os cargos de confiança vagos.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 
21. No desenho auxiliado por computar, usando o AutoCAD, o comando utilizado para produzir 

um segmento inclinado no ponto de intersecção de dois segmentos de maneira a evitar um 

vértice agudo é denominado  

A) array. 

B) fillet. 

C) lengthen. 

D) chamfer. 
 

 

22. Analise a figura a seguir, composta de três vistas ortográficas no 1º diedro (em épura) de um 

determinado sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A perspectiva isométrica desse sólido está corretamente representada em  

 

A) 

 

C) 

 

 

B) 

 

 

D) 
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23. Escala é a definição dada em arquitetura para a relação entre as medidas de um espaço ou 

uma edificação real e a sua representação, usualmente gráfica. Com base nessa premissa, a 

escala que representa o comprimento de uma parede de 25 m e sua medida no pa pel igual a 

1,25 cm é  

A) 1:500. 

B) 1:200. 

C) 1:2000. 

D) 1:2500. 

 

 

24. Em um projeto estrutural a ser desenhado na escala 1:50, o comprimento de uma ferragem 

que mede 8,75 m será representado com a medida gráfica igual a  

A) 5,71 cm. 

B) 17,5 cm. 

C) 1,75 cm. 

D) 0,571 cm. 

 

 

25. De acordo com a NBR 6136:2014, os blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem 

função estrutural, classe C, devem apresentar resistência característica à compressão axial 

(fbk) maior ou igual a 

A) 4,5 MPa.   C) 5,0 MPa. 

B) 2,5 MPa.    D) 3,0 MPa.  
 

 

26. De acordo com o vocabulário técnico da construção civil, tardoz significa:  

A) denominação do último piso de um edifício.  

B) peça utilizada no contorno no perímetro e arremate em pisos.  

C) face da placa cerâmica ou azulejo que fica em contato com a argamassa. 

D) componente ou parte fixa da porta destinada a guarnecer o vão e a sustentar a(s) folha(s) 
da porta. 
 

 

27. Considere a tabela abaixo. 
 

Materiais 
Massa Específica 

(g/cm³) 

Massa Unitária 

(g/cm³) 

Cimento 3,10 1,00 

Areia 2,75 0,92 

Brita 2,70 1,55 
 

Utilizando-se o traço em massa igual a 1:2:4 (relação água/cimento = 0,50), para a 

concretagem de um radier de 5,0 m
3
 de concreto simples de cimento, areia e brita, a 

quantidade aproximada de brita a ser utilizada é de  

A) 6620 kg. 

B) 1324 kg. 

C) 1655 kg. 

D) 5296 kg. 
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28. Acerca das características dos materiais de construção, analise as afirmativas a seguir.  
 

I 
Os materiais metálicos são substâncias de origem orgânica e estrutura não 

cristalina. 

II 
O cimento natural é um aglomerante hidráulico obtido pela moagem, em sua maior 

parte, de silicatos e aluminatos de cálcio.  

III 
Os ligantes hidrófilos são compostos de betumes naturais e artificiais, derivados de 

petróleo. 

IV 

Quanto maior o tamanho do agregado no concreto, e quanto mais elevada a 

proporção de partículas chatas e alongadas, maior será a tendência de o filme de 

água se acumular próximo da superfície do agregado, enfraquecendo assim a zona 

de transição pasta-agregado. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 

 

29. O peso específico é uma característica relevante na escolha dos materiais de construção, 

inclusive de agregados graúdos como brita granítica, brita calcária, argila expandida e seixo 

rolado. Desses materiais, o que apresenta menor peso específico é  

A) seixo rolado. 

B) argila expandida.  

C) brita calcária. 

D) brita granítica.  

 

 

30. Uma amostra de um solo em seu estado natural pesa 1.275 g e, depois de seca em estufa, 

pesa 1.107 g. Para que o teor de umidade dessa amostra passe a 20,0%, a quantidade 

aproximada de água a ser adicionada deve ser de 

A) 35 g. 

B) 41 g. 

C) 53 g. 

D) 68 g. 

 

 

31. Uma medida cúbica de um solo em seu estado natural pesa 1775 kg e, depois de seco, pesa 

1508 kg. Sabe-se ainda que a densidade real desse solo é de 2,7. Com base nessas 

informações, os valores aproximados do teor de umidade e do índice de vazios são, 

respectivamente, 

A) 17,7% e 1,05. 

B) 15,0% e 0,97. 

C) 15,0% e 0,52. 

D) 17,7% e 0,79. 
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32. O sistema de muro de arrimo que se utiliza de peças pré-moldadas de concreto não armado 

em forma de duplo “T” e chumbadores com cerca de 3m de comprimento denomina -se 

A) celular. 

B) gabiões. 

C) bolsacreto. 

D) rimobloco. 

 

 

33. Os sistemas de revestimentos, de modo geral, são constituídos de diversas camadas de 

materiais diferentes ligadas entre si. Acerca desse tema, analise as afirmativas que seguem.  
 

I 

Como estão intimamente ligadas, as deformações em uma camada constituinte do 

sistema resultarão no aparecimento de tensões em todo o conjunto, que depende da 

espessura, do módulo de elasticidade e das características físicas de cada camada.  

II 

As argamassas de cimento são mais resistentes e de fácil trabalhabilidade, sendo 

necessária a adição de cal para torná-las menos plásticas e para facilitar o 

acabamento. 

III 

As deformações nas estruturas dos revestimentos podem ter causas endógenas, 

como, por exemplo, a retração do concreto e das argamassas e a dilatação 

higroscópica dos revestimentos cerâmicos.  

IV 

Nos pisos, a argamassa de regularização do contrapiso sof re maior risco de ter sua 

qualidade comprometida dada a facilidade de espalhamento e sarrafeamento, 

tornando-a menos permeável depois de endurecida.  
 

Estão corretas as afirmativas 

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

B) I e III.   D) II e III. 

 
 

34. A solução mais adequada para contenção de taludes depende de estudos detalhados e das 

condições específicas da obra e da região. Dentre os diversos métodos de estabilização de 

taludes, o que consiste na criação de bermas, no abrandamento do ângulo de incl inação e no 

reforço do pé do talude é o método  

A) mecânico. 

B) hidrológico. 

C) geométrico. 

D) geológico. 
 

 

35. A sondagem a percussão (SPT) é um método direto de investigação que permite o 

reconhecimento do solo prospectado mediante análise de amostras pr ovenientes de furos 

executados no terreno, por processo de perfuração, para fins de projeto da fundação.  

Com base nessa informação e conforme a NBR 8036:1983, a quantidade mínima de furo de 

sondagem a percussão para edifícios que têm área de projeção em p lanta inferior a 200 m² é 

de  

A) três furos. 

B) um furo. 

C) quatro furos. 

D) dois furos. 
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36. Nos levantamentos topográficos (NBR 13133:1994), a linha que separa o lote do terreno do 

logradouro público denomina-se  

A) alinhamento de via. 

B) linha divisória. 

C) contorno predial. 

D) recuo frontal. 

 

 

37. O conjunto de referências de nível, materializadas no terreno, que proporciona o controle 

altimétrico dos levantamentos topográficos e o seu referenciamento ao datum (origem) 

altimétrico do país denomina-se  

A) apoio geodésico planimétrico. 

B) apoio geodésico altimétrico. 

C) apoio topográfico. 

D) apoio cartográfico. 
 

 

38. Para a execução das operações topográficas, a NBR 13133:1994 prevê o seguinte 

instrumental básico:  

A) teodolitos, níveis e medidores eletrônicos de distâncias (MED).  

B) balizas, prumos  esféricos e teodolitos.  

C) níveis, miras e medidores eletrônicos de distâncias (MED).  

D) mangueira de nível, estações totais e trenas.  

 

 

39. Nos sistemas hidráulicos, os dispositivos que permitem a saída do ar da tubulação durante o 

escoamento, bem como a entrada ou saída do ar na canalização durante o seu enchimento 

ou esvaziamento, são denominados 

A) hidrômetros. 

B) válvulas redutoras de pressão. 

C) tubos de ventilação. 

D) ventosas. 

 

 

40. Na execução de um sistema de esgoto, a profundidade máxima de escavação para 

assentamento de uma caixa de inspeção deve ser igual a  

A) 1,20 m. 

B) 1,00 m. 

C) 0,80 m. 

D) 0,50 m. 
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41. Analise a figura a seguir.  

 
 

Na figura, os elementos identificados pelas letras A, C, E e F são denominados, 

respectivamente, como 

A) caixa de gordura, ramal de inspeção, junção simples e ralo sifonado.  

B) caixa de inspeção, ramal de ventilação, tê de redução e caixa sifonada.  

C) caixa de inspeção, tubo de ventilação, cruzeta e ralo sifonado.  

D) caixa de gordura, tubo de ventilação, válvula retenção e caixa sifonada.  
 

 

42. Quando há mudança de direção nos trechos horizontais das tubulações dos ramais de 

descarga e de esgoto, a NBR 8160:1999 recomenda que essas mudanças devem ser feitas 

com peças com ângulo central igual ou inferior a  

A) 90º. 

B) 60º. 

C) 45º. 

D) 30º. 

 

 

43. Em se tratando de sistemas prediais de esgoto sanitário, os poços de visita devem ter 

profundidade maior que 

A) 1,10 m. 

B) 1,00 m. 

C) 0,75 m. 

D) 0,60 m. 

 

 

 

 

 

D

I

A

G

B

F

E

H

C



14                Concurso Público UFRN  Seleção 2016.1   Técnico em Edificações  

44. De acordo com o método dos lúmens, para iluminar uma sala de estar, em formato 

retangular, de 12 m de comprimento e 4 m de largura, utilizando-se iluminância mínima de 

500 lux, luminária de duas lâmpadas fluorescentes com 2.700 lúmens cada, fator de 

utilização igual a 0,56 e fator de depreciação igual a 0,80, serão necessárias  

A) 06 luminárias.   C) 10 luminárias. 

B) 08 luminárias.    D) 14 luminárias. 

 
45. Em uma instalação elétrica de baixa tensão, de acordo com a NBR 5410:2008, o condutor 

neutro de um circuito monofásico deve apresentar  

A) seção igual ao dobro da maior seção de condutor fase.  

B) mesma seção do condutor fase. 

C) metade da seção do condutor fase. 

D) seção diferente do condutor fase.  

 
46. Em um projeto de instalação elétrica predial, o dispositivo definido como o centro de onde 

partem todos os circuitos e também local onde se encontram os sistemas de proteção, 

manobra e comando é chamado de 

A) sistema de aterramento. 

B) central elétrica.  

C) quadro de distribuição. 

D) disjuntor monofásico. 

 
47. Os preços unitários de cada um dos serviços a serem executados na obra são obtidos  

A) por composições de custos através de fórmulas que relacionam as quantidades e os 
custos dos materiais, dos equipamentos e da mão de obra necessários para executar uma 
unidade de serviço. 

B) através da codificação de atividades agrupadas de acordo com critérios lógicos que 
relacionam, de forma extensa, os serviços oriundos de especificações técnicas com 
variado grau de detalhamento e o seu custo.  

C) de forma precisa, completa e ordenada, relacionando os custos, os materiais e os 
equipamentos, bem como critérios, condições e procedimentos de execução.  

D) com a finalidade de complementar a parte gráfica dos projetos e processos construtivos 
com definição clara da qualidade, do custo, do tipo e da marca dos materiais.  

 
48. Em orçamentos, o cronograma de barras consiste, basicamente, em definir o conjunto de 

tarefas a realizar e em exprimir graficamente a sua duração, em forma de barra. O 

cronograma de barras também é denominado  

A) gráfico de PERT/COM.   C) controle de obra. 

B) diagrama de Gantt.    D) método de serviços. 

 
49. Para a execução de alvenaria de vedação, a produti vidade de um pedreiro é de 0,75 h/m² e a 

de um servente é de 1,05 h/m². Considerando que o salário do pedreiro e do servente, para 

execução desse serviço, é de R$ 10,00/h e R$ 5,50/h, respectivamente, e que os encargos 

sociais são de 120%, o valor total a ser gasto com mão de obra para a execução de uma 

alvenaria de vedação com 15 m² é de aproximadamente  

A) R$ 351,85.    C) R$ 438,08. 

B) R$ 238,96.     D) R$ 199,13. 
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50. Considere a viga isostática 

representada ao lado. 

Levando-se em consideração os 

carregamentos indicados, o 

diagrama correspondente ao 

Esforço Cortante (DEC) está 

corretamente ilustrado em 

 

A) 

 

B) 

 

 

C) 

 

D) 

 
 


