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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 definit ivo 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 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 

em material transparente.  

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: ____________________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 

Recentemente, o Secretário Nacional do Consumidor emitiu orientação a bares, restaurantes e 

casas noturnas proibindo a cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em 

eventos, festas e shows. Essa proibição gerou polêmicas: se, por um lado, parcela da população 

mostrou-se favorável, por outro lado, parte posicionou-se contrariamente à decisão. 

 
 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

 

Colocando-se na posição de cidadão brasileiro, escreva uma carta aberta ao Secretário 

Nacional do Consumidor manifestando seu posicionamento sobre a proibição da 

cobrança diferenciada de preços para homens e mulheres em eventos, festas e shows.   
 
 

 

 

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 seja ofensivo.  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 
 

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 
 

Aquecimento Global 

O Aquecimento Global é um fenômeno de ampla discussão e impacto que, embora não seja de 

consenso científico, vem gerando uma grande preocupação na sociedade.  

Por Rodolfo Alves Pena 

O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos 
últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas – embora existam 
discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático que 
afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela 
manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da 
poluição do ar resultante das práticas humanas.  

Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de 
estudos relacionados com o aquecimento global é o  Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de 
discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprov ada a 
série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano 
nesse processo. 

Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos 
desdobramentos ambientais das Revoluções Industriais, foi o período mais quente da história 
desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7ºC nas temperaturas de todo 
o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, 
pois haverá a elevação de mais 1ºC, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 a 4ºC, em 
um cenário mais pessimista que apresente maior poluição.  

Quais são as causas do Aquecimento Global?  

As principais causas do Aquecimento Global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, 
com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a 
existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim,  formas de 
degradação ao meio natural como a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista 
dos principais elementos causadores desse problema climático.  

O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global no sentido de promove r 
um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação que tem como função o controle 
das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande 
fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma 
certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul -americano, conforme estudos 
relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos 
mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias 
térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares.  

Outra causa para as mudanças climáticas é a emissão dos chamados gases-estufa. Os principais 
elementos são: o dióxido de carbono (CO2), gerado em maior parte pela queima de combustíveis 
fósseis; o gás metano (CH4), gerado na pecuária, na queima de combustíveis e da biomassa e 
também em aterros sanitários; o óxido nitroso (N2O), produzido pelas fábricas; além de gases 
com flúor, tais como os fluorhidrocarbonos e os perfluorocarbonos. Além disso, a poluição das 
águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem 
seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio: os fitoplânctons 
e as algas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitat também pode interferir diretamente 
na dinâmica atmosférica global. 

As consequências do aquecimento global  

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, 
hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência do aquecimento global, 
primeiramente, o fenômeno do degelo que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área 
de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, o que 
acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso 
vem causando a elevação do nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado 
ao degelo que ocorre na Antártida e também na Groenlândia.  
 

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento -global.htm>. Acesso em: 30 jul. 2017. [Adaptado]  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-efeito-estufa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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01. O texto organiza-se a partir de um tipo predominantemente 

A) argumentativo, por problematizar o papel do homem na resolução das questões ambientais 
e, de modo específico, do aquecimento global.  

B) explicativo, por esclarecer o leitor sobre as características e os impactos do fenômeno do 
aquecimento global. 

C) argumentativo, por propor a resolução da problemática do aquecimento global a partir do 
desenvolvimento de ações para conter a poluição.  

D) explicativo, por descrever, minuciosamente, fenômenos das mudanças climáticas e os 
impactos destas na sociedade industrial . 

 

02. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) propor estratégias de enfrentamento do problema do aquecimento global, a partir do 
controle da emissão de gases-estufa. 

B) informar o leitor sobre o fenômeno do aquecimento global, apontando suas caus as e 
consequências no século XXI.  

C) discutir as causas da elevação do nível dos oceanos decorrente do degelo que ocorre na 
Antártida e nas calotas polares.  

D) divulgar resultados de pesquisa científica para conscientizar a humanidade sobre os 
efeitos do aquecimento global. 

 

03. A leitura do texto permite inferir que 

A) o ser humano por ser pessimista contribui para aumentar o aquecimento global.  

B) o aquecimento global não pode ser controlado pelo ser humano.  

C) o aquecimento global sempre foi uma preocupação da sociedade.  

D) o ser humano é considerado o principal responsável pelo aquecimento global.  

 

04. Quanto à linguagem, o texto é, predominantemente,  

A) conotativo com tendência a um nível de maior informalidade.  

B) denotativo com tendência a um nível de maior formalidade. 

C) denotativo com tendência a um nível de menor formalidade.  

D) conotativo com tendência a um nível de menor informalidade.  
 

Considere o excerto a seguir para responder às questões de 05 a 08.  
 

Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a 

atmosfera, com a hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar, como consequência  

do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo que (1) vem ocorrendo nas 

calotas polares. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está 

ficando cada vez mais diminuta, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que (2) ocorre na Antártida e 

também na Groenlândia.  
 

05. As expressões "primeiramente" e "Além disso" cumprem, respectivamente, as funções de 

A) organizar fragmentos que se complementam e orientam a interpretação do leitor; somar 
argumentos a favor de uma mesma conclusão. 

B) hierarquizar fatos em uma mesma ordem argumentativa, situando -os no tempo; somar 
argumentos de orientação contrária à conclusão.  

C) deixar subentendida a existência de argumentos que se complementam entre si; contrapor 
argumentos para uma mesma conclusão. 

D) deixar pressuposta a existência de argumento válido a ser anulado posteriormente; 
antecipar estrategicamente um argumento que justifica o anterior.  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-era-degelo.htm
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06. Em relação ao uso do elemento linguístico "que" nas duas ocorrências destacadas, é correto 

afirmar: 

A) O primeiro elemento destacado introduz uma oração que tem valor de advérbio.  

B) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de conjunção.  

C) O segundo elemento destacado introduz uma oração que tem valor de substantivo.  

D) Os dois elementos destacados introduzem orações que têm valor de adjetivo.  
 

07. O elemento linguístico "isso", destacado no excerto, refere-se a algo que 

A) já foi enunciado no mesmo período.  

B) ainda será enunciado no período posterior.  

C) já foi enunciado em um período anterior.  

D) ainda será enunciado no mesmo período.  
 

08. No parágrafo, há um ponto de vista explicitado  

A) no último período. 

B) no primeiro período. 

C) nos dois primeiros períodos. 

D) nos dois últimos períodos. 

 

Considere o fragmento a seguir para responder às questões 09 e 10.  
 

Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos , 

embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida e também 

na Groenlândia. 

 

09. A expressão "para muitos estudiosos" foi usada com a finalidade de  

A) citar, de forma indireta, uma voz autoritária para refutar uma voz anterior.  

B) explicitar um posicionamento refutado, anteriormente, pelo autor.  

C) retomar, de forma direta, uma voz contrária ao posicionamento anterior. 

D) reforçar a defesa de um posicionamento assumido, anteriormente, pelo autor.  
 

10. Quanto ao uso das vírgulas, é correto afirmar:  

A) a primeira e a segunda são obrigatórias.  

B) a primeira e a terceira são facultativas.  

C) a primeira é facultativa. 

D) a terceira é obrigatória. 
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Legislação              11 a 20 
 

 

11. À luz do que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União  (Lei nº 
8.112/90, o servidor empossado em cargo público deverá entrar em exercício no prazo de  

A) trinta dias, contados da data da nomeação.   

B) quinze dias, contados da data da posse.   

C) quinze dias, contados da data do provimento.  

D) trinta dias, contados da data da investidura.  

  

12. Considerando o que expressamente dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor, ainda que seu cônjuge ou companheiro 

ocupe imóvel funcional. 

II A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.  

III 
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado em lei. 

IV 
A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) está excluída das revisões 

gerais de remuneração dos servidores públicos federais.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

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

13. Um servidor estável, lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recebeu 
diárias, mas não se afastou da sede. Nos termos do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse 
servidor deve restituir as diárias, integralmente, no prazo de  

A) oito dias.  B) seis dias.   C) cinco dias.  D) dez dias.  
  

14. Com base nas disposições previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), um servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá 

A) receber 50% de cada adicional.   C) optar por um deles.  

B) acumular os dois adicionais.    D) renunciar a 80% de cada adicional.  

 

15. Um servidor ativo, em débito com o erário, foi demitido após um processo administrativo 
disciplinar. À luz do que dispõe a Lei nº 8.112/90, esse servidor deverá quitar o débito no 
prazo de 

A) noventa dias.       B) oitenta dias.   C) setenta dias.  D) sessenta dias.  
 

16. Considerando as normas expressas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União 
(Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 

O servidor terá direito à Licença para Atividade Política, sem remuneração, durante o 

período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a 

cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.  

II 
Concluído o serviço militar, o servidor terá até vinte dias sem remuneração para 

reassumir o exercício do cargo. 

III 
A Licença para o Desempenho de Mandato Classista terá duração igual à do mandato, 

podendo ser renovada, no caso de reeleição.  

IV 
A Licença para Tratar de Interesses Particulares extinguirá o vínculo do servidor com 

a administração pública federal.   
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.   B) I e II.  C) II e III.  D) III e IV.     
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17. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte está afastado para 

missão no exterior. À luz das normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União (Lei nº 8.112/90), a ausência desse servidor será de, no máximo,  

A) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência.   

B) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

C) quatro anos, e finda a missão, somente decorrido igual período, será permitida nova 
ausência. 

D) cinco anos, e finda a missão, somente decorrido o dobro do período do afastamento, será 
permitida nova ausência. 

 

18. Segundo preceitua a Lei nº 8.112/90, abandono de cargo e ausentar -se do serviço durante o 

expediente sem prévia autorização do chefe imediato são, respectivamente, condutas 

passíveis das penalidades de  

A) demissão e advertência.     

B) suspensão e demissão.   

C) demissão e suspensão. 

D) suspensão e advertência.  

 

19. Considerando as disposição previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União (Lei nº 8.112/90), analise as afirmativas a seguir:  
 

I 
A Pensão por morte do servidor poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 

tão somente as prestações exigíveis há mais de quatro anos. 

II 
O filho de qualquer condição, menor de vinte e um anos, é beneficiário da Pensão por 

morte do servidor. 

III 
No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio -funeral será pago somente em 

razão do cargo de menor remuneração.  

IV 
Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio -natalidade será acrescido de 

cinquenta porcento, por nascituro.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

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

B) I e II.     D) I e IV.       
 

20. Os prazos previstos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 

8.112/90) serão contados  

A) em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

B) em dias úteis, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

C) em dias corridos, incluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

D) em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

 
 

 

 



10          Concurso Público UFRN  Seleção 2017.2  Mestre de Edificações e Infraestrutura  

 

Conhecimentos Específicos           21 a 50 
 

 
21. De acordo com as Medidas Legais, editadas na Portaria Nº 3214, de 08/06/1978, foram 

criadas Normas Regulamentadoras (NR), que visam melhorias do trabalho em diversas 

atividades. Para as atividades na Área da Construção, foi editada  

A) a Norma Regulamentadora 10. 

B) a Norma Regulamentadora 13. 

C) a Norma Regulamentadora 17. 

D) a Norma Regulamentadora 18. 
 
22. Os agentes existentes nos ambientes de trabalho, capazes de causar danos à saúde e a 

integridade física do trabalhador, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, 

susceptibilidade e tempo de exposição, correspondem aos  

A) riscos químicos. 

B) riscos atmosféricos. 

C) riscos ambientais. 

D) riscos atômicos. 
 
23. Considere a seguinte definição:  

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não 

esgota os recursos para o futuro.  

Essa definição diz respeito ao 

A) desenvolvimento organizacional. 

B) desenvolvimento sustentável.  

C) desenvolvimento econômico. 

D) desenvolvimento florestal.  
 
24. Nem sempre será possível representar os objetos com seu verdadeiro tamanho. Para 

viabilizar a execução dos desenhos, os objetos grandes precisam ser representados com 

suas dimensões reduzidas, enquanto os objetos ou detalhes muito pequenos, com suas 

dimensões ampliadas. As reduções ou as ampliações devem ser feitas respeitando -se uma 

razão constante entre as dimensões do desenho e as dimensões reais do objeto 

representado.  Essa operação a qual o texto faz referência à  

A) utilização do metro. 

B) utilização da escala. 

C) utilização da planta. 

D) utilização do projeto. 
 
25. O projeto arquitetônico é a representação gráfica de uma edificação. No  planejamento de um 

empreendimento, a primeira etapa é a elaboração do projeto que servirá de base para as 

demais etapas. Ele passa, normalmente, por três fases distintas, sendo a primeira dela  

A) o estudo de casos. 

B) o estudo preliminar. 

C) o projeto executivo. 

D) o projeto analítico. 
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26. Desenho que representa graficamente a projeção de uma seção vertical (ou plano) em uma 

edificação. Seu maior objetivo é representar detalhes que não aparecem em planta baixa, 

como: pé-direito e esquerdo, altura de elementos construtivos, vistas de element os 

estruturais, altura de portas e janelas, cobertura, bancadas, escadas, marquises, mezanino 

etc. Esse desenho indispensável é denominado 

A) planta de fachada. 

B) planta de detalhes. 

C) planta de cobertura. 

D) planta de cortes. 
 
27. Há uma forma de gerenciamento e controle de processo que ajuda a solucionar qualquer tipo 

de problema. Seu objetivo é orientar, de maneira eficaz e eficiente, a preparação e a 

execução de atividades planejadas para a solução de um problema. Ela é usada para 

avaliação de processos e da situação da produção para tomada de decisões. Constitui uma 

maneira de integrar setores e equipes dentro da empresa e é uma das técnicas necessárias 

para se atingir a qualidade. Essa caracterização diz respeito ao  

A) fluxograma. 

B) ciclo PDCA. 

C) histograma. 

D) gráfico de Pareto. 
 
28. Os 5S derivam de cinco palavras japonesas, que significa separar ou descartar objetos 

inúteis. O primeiro S que possibilita reduzir espaço de estoque, transporte, aumento da 

produtividade e retorno de capital corresponde a 

A) SHITSUKE. 

B) SEISO. 

C) SEIKETSU. 

D) SEIRI. 
 
29. Na área da construção civil, é muito importante a execução de obras com qualidade e 

economia. Sistematizar o que vem sendo feito, homogeneizar os procedimentos, definir 

indicadores e avançar na inovação são atividade típicas do processo de  

A) Qualidade. 

B) Racionalização. 

C) Produtividade. 

D) Controle. 
 
30. Materiais de Construção são todos os corpos, objetos ou substâncias, que são usados em 

qualquer obra de engenharia. Dentre outras categorias, os materiais de construção são 

classificados quanto à sua origem.  

Considerando a origem, na elevação de uma alvenaria de tijolo cerâmico de 6 ou 8 furos, 

utilizam-se 

A) materiais naturais e combinados. 

B) materiais artificiais e combinados.  

C) materiais artificiais e naturais. 

D) Materiais de vedação. 
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31. Areias são obtidas da desagregação de rochas, apresentando-se com grãos de tamanhos 

variados. Podem ser classificadas, pela granulometria, em: areia grossa, média e fina.  

No revestimento argamassado com reboco, em uma parede de tijolo cerâmico furado de 6 ou 

8 furos, a areia ideal é 

A) a de mina. 

B) a média. 

C) a grossa. 

D) a fina. 
 
32. O tipo de cimento que é fabricado nas categorias, E, Z e F é 

A) CP V. 

B) CP III. 

C) CP II. 

D) CP IV. 
 
33. “Slump test” ou abatimento é um número expresso em “mm” que relaciona a trabalhabilidade 

do concreto. A medição se faz com a diferença de altura entre a forma tronco cônica e o 

concreto abatido. (NBR 7223 – Ensaio de Abatimento ou Slump Test).  

De acordo com a norma, o concreto fica inadequado para uso quando o abatimento estiver  

A) de 200 a 250 milímetros. 

B) de 20 a 50 milímetros. 

C) de 50 a 120 milímetros. 

D) de 120 a 200 milímetros. 
 
34. O cálculo dos custos para executar uma obra ou um empreendimento é uma das primeiras 

informações que o empreendedor deseja conhecer ao estudar o projeto. Essas informações 

sobre o custo da obra se referem ao 

A) orçamento. 

B) cálculo. 

C) material. 

D) projeto. 
 
35. Um orçamento é mais útil quando ele se torna referência para a execução, pois o engenheiro 

da obra passa a ter informações sobre as quantidades para cada atividade que terá de 

programar, facilitando, inclusive, o controle dos custos. Para tanto, é necessário que o 

engenheiro tenha o orçamento 

A) financeiro. 

B) detalhado. 

C) determinado. 

D) especificado. 
 
36. O lucro ou remuneração que a construtora cobra pela execução do empreendimento pode ser 

atribuído  

A) à administração da obra. 

B) à despesa financeira. 

C) à bonificação. 

D) a fim social. 
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37. Considere o seguinte conceito:  

Toda estrutura em alvenaria, predominantemente laminar, dimensionada por procedimentos 

racionais de cálculo para suportar cargas além do peso próprio.  

Essa definição anterior se refere à alvenaria  

A) de blocos. 

B) estrutural.  

C) convencional. 

D) monolítica. 
 
38. A utilização da técnica de alvenaria estrutural requer o emprego de medidas de precisão, 

para que sejam compatibilizadas com as medidas dos blocos que se pretende utilizar. Nesse 

contexto, é indispensável a prática da 

A) modulação. 

B) simetria. 

C) versatilidade. 

D) racionalização. 
 
39. O radier é um tipo de fundação rasa que funciona como uma laje e transmite as cargas da 

estrutura para o terreno. Para a alvenaria estrutural, recomenda-se  

A) Laje Radier. 

B) Sapata corrida. 

C) Tubulão. 

D) Viga baldrame. 
 
40. Atributos pessoais tais como percepção, biografia, inteligência, aptidões e atitudes 

determinam o nosso viver (no mundo ou em sociedade). Essas funções definem  

A) as atitudes. 

B) o carácter. 

C) a personalidade. 

D) as mobilidades. 
 
41. A comunicação é a base das relações interpessoais. Ela implica a participação de pelo 

menos duas pessoas que se alternam nos papéis de locutor e ouvinte. No processo de 

comunicação, os participantes têm como objetivo  

A) pôr algo em comum – compartilhar. 

B) pôr algo em comum – contrariar. 

C) pôr algo em contrário – compartilhar. 

D) pôr algo em contrário – contrariar. 
 
42. Dentre as características de um líder, a que pode ser entendida como sendo a capacidade 

de enfrentar novos desafios, arriscar-se, dando o exemplo, tendo o apoio e a participação 

de todos é a 

A) competência. 

B) visão de futuro. 

C) inspiração. 

D) credibilidade. 
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43. Conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, 

dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência (NBR-12264).  Área de trabalho fixa e 

temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e  execução de uma obra. Segundo a 

NR 18, essa descrição diz respeito 

A) ao canteiro de serviços. 

B) ao canteiro de obras. 

C) à área de serviços. 

D) à área de obras. 
 
44. De acordo com a NR 18, considera-se área de vivência 

A) a pré-montagem de instalações. 

B) a minicentral de concreto, quando houver.  

C) a cozinha (quando for previsto o preparo de refeições).  

D) a soldagem e corte a quente. 
 
45. De acordo com o item 18.3 da NR-18, em estabelecimentos com 20 (vinte) ou mais 

trabalhadores, é obrigatória a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 

relativos à segurança na indústria da construção civil. Essas medidas fazem parte de um 

programa denominado 

A) PCMSO. 

B) PPRA. 

C) PCMAT. 

D) CIPA. 
 
46. Ao longo de uma obra convencional, o serviço de alvenaria é executado predominantemente, 

na fase 

A) de planejamento. 

B) inicial. 

C) final. 

D) intermediária.  
 
47. Segundo a cartilha de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a construção civil, a 

necessidade de aproveitar os resíduos não resulta apenas da vontade de economizar. Trata -

se de uma atitude fundamental para a preservação de nosso meio ambiente. Nesse contexto, 

os resíduos são distribuídos em 4 classes: A< B< C< D. De acordo com essa classificação , os 

restos de madeira pertencem à 

A) classe D. 

B) classe C. 

C) classe B. 

D) classe A. 
 
48. Atualmente, as diferentes formas de gerenciar resíduos podem ser sintetizadas no que se 

convencionou chamar de “os 5 Rs”: reduzir, reusar, recuperar, reciclar e reprojetar. Por atuar 

diretamente na fonte de geração de resíduos, o método mais eficiente dentre esses é  

A) reduzir. 

B) reusar. 

C) recuperar. 

D) reciclar. 



Concurso Público UFRN  Seleção 2017.2  Mestre de Edificações e Infraestrutura          15 

49. Segundo a NBR 6118, o termo durabilidade “consiste na capacidade de a estrutura resistir às 

influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o 

contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto”. Dentre as patologias que 

afetam a estruturas, temos as fissuras, trincas e rachaduras. As rachaduras d iferem das 

demais por apresentarem abertura acentuada e profunda, com dimensão superior a  

A) 1 mm. 

B) 0,5 mm. 

C) 0,4 mm. 

D) 0,3 mm. 
 
50. Considere a seguinte tabela: 

          Causas de patologias (%) 

País Projeto Materiais Execução Utilização 

Inglaterra 49 11 29 10 

Alemanha 40 14 29 9 

Bélgica 46 15 22 8 

França 37 5 51 7 

Espanha 32 16 39 13 

Brasil 18 7 51 13 
                  Causas de patologias por país. Fonte: JONOV (2016)  

Ao interpretar os dados dessa tabela, constata-se que, em países mais desenvolvidos 

econômica e tecnologicamente, as causas de patologias se dão, em sua maior parte, na 

etapa de projeto, enquanto, no Brasil, os problemas ocorrem, em sua maioria, na etapa d e 

A) Materiais. 

B) Projeto. 

C) Execução. 

D) Utilização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


