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Informações gerais: 

1. Teste seletivo para ingresso ao quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, que atuará junto 

à DIVISÃO DE OBRAS E ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

2. Data do teste: dia 01/08/2019, tendo início às 14h00 e encerramento às 17h00. 

3. Os candidatos que não comparecerem ou atingirem a média inferior a 7,0 pontos serão desclassificados da 

seleção. 

4. Na hipótese de igualdade de nota final, para fins de desempate serão utilizados os critérios descritos no Edital. 

5. Marque suas respostas na TABELA DE RESPOSTAS abaixo. O candidato deve assinalar com um “X” SOMENTE na 

alternativa escolhida, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. Todas as respostas devem 

ser assinaladas a caneta preta ou azul. Anotações a lápis ou rasuras na tabela não serão validadas como resposta. 

Qualquer anotação no caderno de questões será desconsiderada. 

6. O caderno de provas deve ser devolvido juntamente com a tabela de resposta. 

7. O gabarito, resultado e a classificação: serão publicados na página eletrônica do MPPR, no prazo de até 10 (dez) 

dias após a prova. 

8. É proibido uso de CALCULADORA E APARELHOS CELULARES, ou qualquer comunicação ou consulta durante a 

aplicação do teste seletivo.  

9. A interpretação das questões faz parte da prova. 
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1) O ensaio de abatimento do tronco de cone ou 

slump test, realizado frequentemente com o 

concreto fresco, possui a finalidade de determinar: 

a) O índice de vazios do concreto 

b) A consistência do concreto fresco 

c) O grau de impermeabilidade do 

concreto 

d) A resistência característica à 

compressão do concreto 

e) O fator água/cimento 

 

2) Assinale a alternativa correta: Para se obter 

somente a pasta, no preparo do concreto, é 

necessário: 

a) Cimento, agregado miúdo e água 

b) Cimento, agregado graúdo e água 

c) Cimento e água 

d) Cimento e agregado miúdo 

e) Cimento, agregado miúdo e agregado 

graúdo 

 

3) O ensaio denominado Índice de Suporte 

Califórnia (ISC ou CBR - California Bearing Ratio) 

consiste na determinação: 

a) da relação entre a pressão necessária 

para produzir a penetração de um 

pistão em um corpo de prova de solo e 

a pressão necessária para produzir a 

mesma penetração em uma brita 

padronizada 

b) da diferença entre a penetração de um 

pistão em um corpo de prova de brita e 

a penetração do mesmo pistão em um 

corpo de prova de areia lavada 

padronizada 

c) do valor numérico, variando de 0 a 20, 

que retrata características de 

plasticidade e graduação das partículas 

do solo 

d) da expansão de corpos de prova de 

solo compactados próximos do teor de 

umidade ótima quando imersos em 

água por 24 horas 

e) do valor numérico, variando de 0 a 

100%, que retrata características físicas 

do solo, como o teor de umidade e a 

massa específica seca do solo 

 

4) Em um sistema de recalque e bombeamento de 

água de um edifício comercial de múltiplos andares 

foi prevista a utilização de uma bomba com 80% de 

rendimento que deve recalcar 12 litros por 

segundo. Considerando a altura manométrica de 

50,0 m, a potência calculada da bomba é, em CV: 

a) 15,0 

b) 10,0  

c) 7,5 

d) 12,5 

e) 5,0 

 

5) Considere a representação gráfica das peças 

hidráulicas abaixo e escolha a alternativa que indica 

suas respectivas nomenclaturas: 

 
a) (1) Flexível, (2) Joelho 90° água, (3) 

Válvula de lavatório, (4) Tubo água, (5) 

Caixa sifonada 

b) (1) Válvula de lavatório, (2) Sifão, (3) 

Joelho 90° esgoto, (4) Tubo esgoto, (5) 

Caixa sifonada 

c) (1) Flange, (2) Flexível, (3) Joelho 90° 

água, (4) Tubo esgoto, (5) Ralo 

sifonado 

d) (1) Sifão, (2) Válvula de lavatório, (3) 

Joelho 90° esgoto, (4) Tubo esgoto, (5) 

Ralo cego 

e) (1) Válvula de retenção, (2) Flexível, (3) 

Joelho 90° água, (4) Tubo água, (5) 

Caixa de gordura 
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6)Observe as imagens a seguir: 

 
 

I. A imagem 1 é a representação de 

uma Elevação 

II. O “x” da imagem 1 representa o 

Cume 

III. A imagem 2 é a representação de 

um Vale 

IV. A linha da imagem 2 é denominada 

divisor de águas. 

 

Estão corretas as afirmações 

a) I e II 

b) I, II e IV  

c) I, III e IV 

d) II, III e IV 

e) II e IV 

 

7) Um engenheiro quer estimar o número de 

viagens que caminhões de 20 m³ devem realizar 

para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que 

o volume total da base é de 18.000 m³, o 

percentual de empolamento é de 25% e o Grau de 

Compactabilidade é de 0,90 (entre material na 

jazida e material compactado). Com base nas 

informações acima, assinale a opção que indica o 

número de viagens utilizado para executar a base 

de uma rodovia. 

a) 900 

b) 1.000 

c) 800 

d) 1.300 

e) 1.250  

 

 

8) Relativamente ao traçado de curvas de nível e 

seus métodos e conceitos, é correto afirmar que: 

I. Uma curva de nível tem sua origem e fim 

no mesmo ponto, é uma linha fechada que 

representa todos os pontos de um terreno 

que estão em uma mesma altitude 

II. Quadriculação é o método mais preciso 

de obtenção das curvas de nível de um 

terreno a partir do levantamento 

planimétrico do mesmo 

III. Cumeada é a interseção entre as linhas 

que unem os pontos mais baixos e os 

pontos mais altos de um terreno 

IV. Duas ou mais linhas podem convergir e 

formar uma curva única, quando um 

terreno apresenta uma parede vertical 

rochosa 

 

a) I e III 

b) I, II e III 

c) II e III 

d) I, III e IV 

e) Todas as alternativas 

 

9) O AutoCAD é uma importante ferramenta 

utilizada para o desenvolvimento de projetos e 

possui diversos comandos que servem para agilizar 

a utilização desta ferramenta. Relacione 

adequadamente os comandos com as suas 

respectivas funções: 

 

1. Offset 

2. Trim 

3. Array 

4. Pedit 

5. Fillet 

6. Dimension 

 

A. Tem a função de cortar linhas que 

cruzam 

B. Ativa o modo para criação de cotas 

lineares 

C. Edita polylines existentes no modelo 

D. Arredonda os cantos entre duas linhas 

(ou polylinhas) e/ou une linhas que em 

projeção se encontram 
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E. Serve para criar cópias múltiplas de 

objetos de maneira ordenada, tanto 

em forma ortogonal como circular 

F. Cria círculos concêntricos, linhas e 

curvas paralelas 

 

a) 1F  2A  3E  4C  5D  6B  

b) 1F  2E  3A  4D  5C  6B 

c) 1A  2F  3E  4C  5B  6D 

d) 1A  2C  3A  4F  5B  6D 

e) 1F  2A  3E  4D  5C  6B 

 

10) Para fins de representação, duas paredes 

deverão ser demonstradas em planta baixa, de 

maneira correta. O desenho deve retratar a 

seguinte situação: Parede 1 – tem altura do pé-

direito; Parede 2 – tem altura de 1,00 m. O trecho 

da planta que representa exatamente essa situação 

do encontro entre elas é: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Foi criada uma peça onde subtraiu-se um 

cilindro que estava contido em um cubo. De acordo 

com a vista de topo da peça, pode ser observada a 

seguinte situação: 

 
a) 

 
 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
e) 

 

 
 

 

 
 

 

12) Se em uma célula qualquer de uma planilha 

(Planilha1), deseja-se referenciar o valor da célula 

(B2) que está em outra planilha (Planilha2), na 

mesma pasta de trabalho sendo utilizada, no 

Microsoft Excel 2013, deve se digitar a seguinte 

fórmula: 

a) =Planilha2!B2  

b) =Planilha2#B2 

c) =Planilha2&B2 

d) =Planilha2%B2 

e) =Planilha2’B2’ 
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13) A planilha mostra o custo de cada etapa de uma 

obra, onde o custo total aparece na célula C12. Os 

valores que aparecem na coluna B são resultado de 

cálculos que utilizam os valores da coluna C para 

obter o percentual de cada serviço, relativamente 

ao custo total da obra. 

 

 
 

 

 

Na célula B2 foi digitada uma fórmula e depois 

arrastada até a célula B12, realizando 

automaticamente todos os cálculos dessa coluna. A 

fórmula digitada foi: 

a) =(C2*100)/C12 

b) =(C$2*100)/(C$12) 

c) =(C2*100)/(C$12)  

d) =(%C2/C12) 

e) =(%C2/C$12) 

 

14) A tabela apresentada indica a composição de 

insumos por m² de alvenaria estrutural para 

determinada obra. 

 
 

Considerando-se 20% de perdas e admitindo-se a 
utilização de sacos de cimento de 50 kg, quantos 
sacos de cimento serão necessários para executar 
75 m² de alvenaria estrutural? 

a) 11 

b) 7 

c) 5 

d) 10  

e) 8 

 

15) Considere o cronograma abaixo de uma obra 

composta de seis serviços, prevista para a duração 

de quatro meses.  

 
Considerando que no primeiro mês somente os 
serviços A e B foram concluídos, enquanto os 
serviços C e D foram parcialmente realizados, e no 
segundo mês foi concluído o serviço C e iniciado o 
E, quanto representará o pagamento acumulado da 
primeira e da segunda medição sobre o percentual 
total do custo da obra: 

a) 28% 

b) 60% 

c) 32% 

d) 50% 

e) 78%  

 

16) Com relação a orçamentação de obras, assinale 

a opção correta: 

a) Para compensar os encargos sociais, o 

custo-horário de mão-de-obra 

considera 24 horas de trabalho diário 

b) O Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) é considerado um 

encargo social tanto sobre o salário-

hora quanto sobre o salário mensal 

c) Na composição de custos, o consumo 

de material desconsidera as perdas, se 
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são computadas em bonificações e 

despesas indiretas (BDI) 

d) Os salários dos funcionários da sede 

são considerados custos diretos 

e) Os encargos sociais da parcela de mão-

de-obra dos serviços previstos na 

planilha de orçamento são 

considerados custos indiretos 

 

 

17) Na elaboração de um orçamento de obra 

devem ser considerados dois tipos de custos, os 

diretos e indiretos. Os itens apresentados são 

considerados no cálculo dos custos diretos EXCETO: 

a) O salário da mão de obra produtiva 

b) O aluguel do escritório administrativo 

c) Os encargos sociais da mão de obra 

produtiva 

d) Os equipamentos de obra 

e) Os materiais de obra 

 

 

18) Para o orçamentista e para quem vai gerir a 

obra, é de suma importância saber quais são os 

principais insumos, o total de cada insumo na obra 

e qual a sua representatividade. Isso serve para 

priorizar as cotações de preços, definir as 

negociações mais criteriosas, canalizar a energia 

dos responsáveis por compras etc. No processo 

orçamentário. a relação de insumos, em ordem 

decrescente de custos, denomina-se: 

a) Linha de prioridades 

b) CUB 

c) Balanceamento em ordem 

d) Listagem em Kapa – k 

e) Curva ABC 

 

 

19) Com base na figura 6A1AAA, que ilustra uma 

planta baixa de um trecho de residência com a 

respectiva instalação elétrica, assinale a opção 

correta. 

 
a) O quadro de distribuição é alimentado 

por rede trifásica e a fiação que chega 

é de 10 mm² 

b) Todas as tomadas são do tipo 2P+T e 

estão ligadas no circuito 2 

c) As lâmpadas são alimentadas pelo 

circuito 2 

d) Todos os eletrodutos estão embutidos 

na laje 

e) No cômodo onde está o QD, há dois 

interruptores de duas seções 

 

20) Considere as afirmações seguintes: 

I. Uma lâmpada incandescente com especificação 

de 220 V-200 W ligada a uma rede de 127 V 

certamente queimará. 

II. Uma lâmpada incandescente comespecificação 

de 127 V-200 W ligada a uma rede de 220 V 

certamente acionará o disjuntor de proteção da 

instalação. 

III. Uma lâmpada incandescente com especificação 

de 127 V-100 W ligada a uma rede de 220 V 

funcionará com potência de 200 W. 

Está INCORRETO o que se afirma em: 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) II e III, apenas 
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d) I e III, apenas 

e) I, II e III  

 

21) Considerando a viga com carregamento e 

dimensões apresentados abaixo, assinale a 

alterativa correta: 

 
a) A carga pontual de 12 kN será resistido 

pelos apoios A e D (de maneira 

proporcional à sua distância de 

aplicação), enquanto o carregamento 

distribuído será resistido pelo trecho da 

viga AB, somente 

b) A viga tem comportamento 

equivalente a uma viga bi-apoiada, de 

tal forma que não faria efeito nos 

esforços internos da peça, 

desconsiderando imposições 

arquitetônicas, subtrair-se o trecho DE 

c) Para que a viga se encontre em 

equilíbrio estático, é necessário que a 

somatória dos vetores de reação seja 

igual ou maior à somatória dos vetores 

de cargas atuantes 

d) A porção vertical da reação no ponto A 

é de 93,5 kN 

e) O momento fletor no apoio D é de -9 

kN (negativo) 

 

22) Dada a seção abaixo, composta por aço (1) e 

alumínio (2) com pesos específicos de 7800 kg/m³ e 

2600 kg/m³, respectivamente. Tendo como 

referência os eixos cartesianos indicados, a altura Y 

do centro geométrico e de centro de massa da peça 

(em metros) são, respectivamente: 

 
 

a) 1,94 e 1,90 

b) 1,94 e 2,00 

c) 1,90 e 2,00 

d) 1,90 e 1,94 

e) 2,00 e 1,75 

 

23) Uma viga de concreto de seção (30x60) cm e fck 

= 35 Mpa é submetida a uma força de protensão P 

= 180 kN, de forma que o diagrama de tensões 

normais na peça é dado conforme a figura abaixo. 

Desconsiderando-se carregamentos externos, o 

valor da altura H, na qual a força de protensão é 

aplicada, é: 

 

 
a) 10 cm 

b) 15 cm 

c) 20 cm  

d) 25 cm 

e) 40 cm 
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24) Na execução de fundação profunda, o preparo 

da cabeça de estacas deve seguir critérios técnicos, 

de acordo com a NBR6122/2010. Em relação ao 

assunto, marque a alternativa incorreta: 

a) Deve-se garantir a integridade da 

cabeça da estaca 

b) A recomposição das estacas até a cota 

de arrasamento deve garantir a sua 

continuidade estrutural 

c) A seção resultante do preparo da 

cabeça da estaca deve ser plana e 

perpendicular ao seu eixo 

d) A ligação estaca-bloco de coroamento 

deve ser especificada em projeto, de 

modo a assegurar a transferência dos 

esforços 

e) No bloco de coroamento, o lastro de 

concreto deve ficar no mesmo nível da 

cabeça da estaca 

 

25) Em relação aos procedimentos normativos para 

execução de fundação superficial (rasa ou direta), 

marque a alternativa incorreta: 

a) Para escavação em solo, caso se 

utilizem equipamentos mecânicos, a 

profundidade de escavação com esses 

equipamentos deve ser paralisada a no 

mínimo 30 cm acima da cota de 

assentamento prevista, sendo a parcela 

final removida manualmente 

b) Antes da concretagem, o solo ou rocha 

de apoio das sapatas, isento de 

material solto, deve ser vistoriado por 

engenheiro, que confirmará in loco a 

capacidade de suporte do material 

c) Caso haja necessidade de aprofundar a 

cava da sapata, a diferença entre cota 

de assentamento prevista e cota “de 

obra” pode ser eliminada com 

preenchimento de concreto até a cota 

prevista 

d) O fundo da cava deve ser regularizado 

com concreto não estrutural, em 

espessura mínima de 5cm. A superfície 

final deve resultar plana e horizontal 

e) Para sapatas assentes em rocha, não há 

necessidade de camada de 

regularização, independente da 

planicidade e inclinação da superfície 

final 

 

26) Em relação a execução de estacas pré-moldadas 

de concreto, marque a alternativa incorreta: 

a) A nega deve ser medida em no mínimo 

50% das estacas 

b) Deve-se elaborar o diagrama de 

cravação em 100% das estacas 

c) Repique é a parcela elástica do 

deslocamento máximo de uma estaca 

decorrente da aplicação de um golpe 

do martelo ou pilão 

d) Há terrenos que têm comportamento 

de relaxação e outros de cicatrização. 

Para sua identificação é recomendada 

a determinação de nega descansada 

(alguns dias após o término da 

cravação). Quando a nova nega for 

superior à obtida no final da cravação, 

as estacas devem ser recravadas 

e) As estacas pré-moldadas podem ser de 

concreto armado ou protendido, 

vibrado ou centrifugado, com qualquer 

forma geométrica da seção transversal, 

devendo apresentar resistência 

compatível com os esforços de projeto 

e decorrentes do transporte, manuseio, 

cravação e eventuais solos agressivos 

 
 

27) Durante o projeto de um canteiro de obra, 

devem ser levados em consideração diversos 

fatores. Em especial, deve-se garantir que o projeto 

esteja de acordo com as normas vigentes. A Norma 

Regulamentadora no 18 (NR-18) – Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção apresenta, entre outras orientações, 

requisitos no que diz respeito às áreas de vivência. 

Nesse contexto, é correto afirmar que: 
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a) não é obrigatória a disposição de área 

de lazer nos casos em que houver 

trabalhadores alojados 

b) o local destinado ao vaso sanitário 

deve ter divisórias com altura mínima 

de 1,90 m 

c) o pé-direito mínimo das instalações 

sanitárias deve ser de 2,50 m, ou 

respeitando-se o que determina o 

Código de Obras do município da obra 

d) a altura livre entre uma cama e outra 

de um beliche para alojamentos em 

contêineres é, no mínimo, de 1,00m 

e) a instalação sanitária deve ser 

constituída de lavatório, vaso sanitário 

e mictório, na proporção de um 

conjunto para cada grupo de 15 

trabalhadores ou fração, bem como de 

chuveiro, na proporção de uma 

unidade para cada grupo de 10 

trabalhadores ou fração 

 

28) Sobre o estabelecido na NR 18 para o uso de 

EPI, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) 

para a falsa: 
 

(  ) EPI adequados ao risco da atividade que 

será executada devem ser fornecidos 

gratuitamente pela empresa aos 

trabalhadores. 

( ) O cinto de segurança do tipo 

paraquedista deve ser utilizado em 

atividades a mais de 4,0 metros de altura 

do piso nas quais haja risco de queda do 

trabalhador. 

( ) O cinto de segurança abdominal 

somente deve ser utilizado em serviços de 

eletricidade e em condições que funcione 

como limitador de movimentação. 
 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V-V-F 

b) V-F-V 

c) V-F-F 

d) F-V-V 

e) F-F-F 

29) No canteiro de obras de um edifício de quinze 

pavimentos com vigas inteiras e lajes de concreto 

armado pré-fabricadas, o sistema de transporte 

vertical que deverá ser incluído, obrigatoriamente, 

para viabilizar a construção da estrutura é: 

a) O elevador de carga 

b) O balancim 

c) O andaime 

d) A grua 

e) O guincho de coluna 

 

 
30) A tabela seguinte mostra a composição de 

benefícios e despesas indiretas (BDI) utilizada para 

compor o preço global de referência da construção 

de um prédio público. Nessa tabela, COFINS refere-

se à contribuição para o financiamento da 

seguridade social; PIS é a contribuição para o 

programa de integração social; CPRB é a 

contribuição previdenciária sobre a receita bruta; e 

ISS refere-se ao imposto sobre serviço de qualquer 

natureza. 
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Considerando essas informações, julgue os 

itens subsequentes. 

I - A composição do BDI apresentada está 

incompleta: falta computar o imposto de 

renda (IR) e a contribuição social sobre o 

lucro líquido (CSLL) na categoria impostos 

(I). 

II – O ISS é variável de acordo com o 

Município onde a obra ocorrerá. 

III - O orçamento vinculado a essa 

composição de BDI pode utilizar também 

outro percentual de BDI para itens de mero 

fornecimento de equipamentos. 

IV - O percentual relativo à administração 

central pode ser majorado para incluir 

também a administração local. 

 

As afirmativas são, respectivamente: 

a) F – V – V – F  

b) V – V – V – F  

c) F – F – V – V  

d) V – V – F – V  

e) F – F – F – V  

 

31) Segundo a NBR6118/2014, são critérios de 

projeto que visam a durabilidade da estrutura em 

concreto armado, exceto: 

 

a) Drenagem 

b) Formas arquitetônicas e estruturais 

c) Qualidade do concreto de cobrimento 

d) Controle de fissuração 

e) Todas alternativas estão corretas 

 

32) De acordo com a NBR6118/2014, deve ser 

respeitado o limite mínimo de espessura para lajes 

maciças em balanço no valor de: 

a) 6 cm 

b) 8 cm 

c) 10 cm 

d) 12 cm 

e) Nenhumas das alternativas estão 

corretas 
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1. Durante o projeto de um canteiro de obra, 

devem ser levados em consideração 

diversos fatores. Em especial, deve-se 

garantir que o projeto esteja de acordo 

com as normas vigentes. A Norma 

Regulamentadora no 18 (NR-18) – 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção apresenta, entre 

outras orientações, requisitos no que diz 

respeito às áreas de vivência. Nesse 

contexto, é correto afirmar que: 

a) a altura livre entre uma cama e outra 

de um beliche para alojamentos em 

contêineres é, no mínimo, de 1,00m 

b) não é obrigatória a disposição de área 

de lazer nos casos em que houver 

trabalhadores alojados 

c) o local destinado ao vaso sanitário 

deve ter divisórias com altura mínima 

de 1,90 m 

d) a instalação sanitária deve ser 

constituída de lavatório, vaso sanitário 

e mictório, na proporção de um 

conjunto para cada grupo de 15 

trabalhadores ou fração, bem como de 

chuveiro, na proporção de uma 

unidade para cada grupo de 10 

trabalhadores ou fração 

e) o pé-direito mínimo das instalações 

sanitárias deve ser de 2,50 m, ou 

respeitando-se o que determina o 

Código de Obras do município da obra 

 
2. Sobre o estabelecido na NR 18 para o uso 

de EPI, assinale (V) para a afirmativa 

verdadeira e (F) para a falsa: 

 

( ) EPI adequados ao risco da atividade que 

será executada devem ser fornecidos 

gratuitamente pela empresa aos 

trabalhadores 

( ) O cinto de segurança do tipo 

paraquedista deve ser utilizado em 

atividades a mais de 4,0 metros de altura 

do piso nas quais haja risco de queda do 

trabalhador 

( ) O cinto de segurança abdominal 

somente deve ser utilizado em serviços de 

eletricidade e em condições que funcione 

como limitador de movimentação 

 

As afirmativas são, respectivamente: 

a) V-V-F 

b) F-V-V 

c) V-F-V 

d) V-F-F 

e) F-F-F 

 
3. O ensaio denominado Índice de Suporte 

Califórnia (ISC ou CBR - California Bearing 

Ratio) consiste na determinação: 

a) da diferença entre a penetração de um 

pistão em um corpo de prova de brita e 

a penetração do mesmo pistão em um 

corpo de prova de areia lavada 

padronizada 

b) do valor numérico, variando de 0 a 

100%, que retrata características físicas  

do solo, como o teor de umidade e a 

massa específica seca do solo 

c) da relação entre a pressão necessária 

para produzir a penetração de um 

pistão em um corpo de prova de solo e 

a pressão necessária para produzir a 

mesma penetração em uma brita 

padronizada 

d) da expansão de corpos de prova de 

solo compactados próximos do teor de 

umidade ótima quando imersos em 

água por 24 horas 

e) do valor numérico, variando de 0 a 20, 

que retrata características de 

plasticidade e graduação das partículas 

do solo 

 

4. O AutoCAD é uma importante ferramenta 

utilizada para o desenvolvimento de 

projetos e possui diversos comandos que 

servem para agilizar a utilização desta 
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ferramenta. Relacione adequadamente os 

comandos com as suas respectivas funções: 

 

1. Offset 

2. Trim 

3. Array 

4. Pedit 

5. Fillet 

6. Dimension 

 

A. Tem a função de cortar linhas que 

cruzam. 

B. Ativa o modo para criação de cotas 

lineares. 

C. Edita polylines existentes no modelo. 

D. Arredonda os cantos entre duas linhas 

(ou polylinhas) e/ou une linhas que em 

projeção se encontram. 

E. Serve para criar cópias múltiplas de 

objetos de maneira ordenada, tanto 

em forma ortogonal como circular. 

F. Cria círculos concêntricos, linhas e 

curvas paralelas. 

 

a) 1F  2E  3A  4D  5C  6B 

b) 1A  2C  3A  4F  5B  6D 

c) 1F  2A  3E  4D  5C  6B 

d) 1F  2A  3E  4C  5D  6B  

e) 1A  2F  3E  4C  5B  6D 

 
5.  Para fins de representação, duas paredes 

deverão ser demonstradas em planta baixa, 

de maneira correta. O desenho deve 

retratar a seguinte situação: Parede 1 – 

tem altura do pé-direito; Parede 2 – tem 

altura de 1,00 m. O trecho da planta que 

representa exatamente essa situação do 

encontro entre elas é: 

  

 

  

 

 

  

 
6. Foi criada uma peça onde subtraiu-se um 

cilindro que estava contido em um cubo. 

De acordo com a vista de topo da peça, 

pode ser observada a seguinte situação: 

a) 
 

 

b) 
 

 

 

 

 

c) 
 
 

 

 d)  
 

 
 

 

e) 

 

  

   

 
7. Em um sistema de recalque e 

bombeamento de água de um edifício 

comercial de múltiplos andares foi prevista 

a utilização de uma bomba com 80% de 

rendimento que deve recalcar 12 litros por 

segundo. Considerando a altura 

manométrica de 50,0 m, a potência 

calculada da bomba é, em CV: 
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a) 10,0 

b) 15,0 

c) 12,5 

d) 7,5 

e) 5,0 

 
8. Considere a representação gráfica das 

peças hidráulicas abaixo e escolha a 

alternativa que indica suas respectivas 

nomenclaturas: 

 
a) (1) Flexível, (2) Joelho 90° água, (3) 

Válvula de lavatório, (4) Tubo água, (5) 

Caixa sifonada 

b) (1) Sifão, (2) Válvula de lavatório, (3) 

Joelho 90° esgoto, (4) Tubo esgoto, (5) 

Ralo cego 

c) (1) Válvula de retenção, (2) Flexível, (3) 

Joelho 90° água, (4) Tubo água, (5) 

Caixa de gordura 

d) (1) Válvula de lavatório, (2) Sifão, (3) 

Joelho 90° esgoto, (4) Tubo esgoto, (5) 

Caixa sifonada 

e) (1) Flange, (2) Flexível, (3) Joelho 90° 

água, (4) Tubo esgoto, (5) Ralo 

sifonado 

 

 

 

 

 

 

9. Observe as imagens a seguir: 

 
I. A imagem 1 é a representação de 

uma Elevação 

II. O “x” da imagem 1 representa o 

Cume 

III. A imagem 2 é a representação de 

um Vale 

IV. A linha da imagem 2 é denominada 

divisor de águas 

 

Estão corretas as afirmações 

a) I e II 

b) II, III e IV 

c) I, III e IV 

d) I, II e IV 

e) II e IV 

 
10. Um engenheiro quer estimar o número de 

viagens que caminhões de 20 m³ devem 

realizar para executar a base de uma 

rodovia. Sabe-se que o volume total da 

base é de 18.000 m³, o percentual de 

empolamento é de 25% e o Grau de 

Compactabilidade é de 0,90 (entre material 

na jazida e material compactado). Com 

base nas informações acima, assinale a 

opção que indica o número de viagens 

utilizado para executar a base de uma 

rodovia. 

a) 1.250 

b) 1.000 

c) 800 

d) 1.300 

e) 900 
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11. A planilha mostra o custo de cada etapa de 

uma obra, onde o custo total aparece na 

célula C12. Os valores que aparecem na 

coluna B são resultado de cálculos que 

utilizam os valores da coluna C para obter o 

percentual de cada serviço, relativamente 

ao custo total da obra. 

 
Na célula B2 foi digitada uma fórmula e 

depois arrastada até a célula B12, 

realizando automaticamente todos os 

cálculos dessa coluna. A fórmula digitada 

foi: 

a) =(C2*100)/C12 

b) =(C2*100)/(C$12)  

c) =(C$2*100)/(C$12) 

d) =(%C2/C$12) 

e) =(%C2/C12) 

 
12. Se em uma célula qualquer de uma planilha 

(Planilha1), deseja-se referenciar o valor da 

célula (B2) que está em outra planilha 

(Planilha2), na mesma pasta de trabalho 

sendo utilizada, no Microsoft Excel 2013, 

deve se digitar a seguinte fórmula: 

a) =Planilha2!B2  

b) =Planilha2#B2 

c) =Planilha2&B2 

d) =Planilha2%B2 

e) =Planilha2’B2’ 

 

13. A tabela apresentada indica a composição 

de insumos por m² de alvenaria estrutural 

para determinada obra. 

 
Considerando-se 20% de perdas e 

admitindo-se a utilização de sacos de 

cimento de 50 kg, quantos sacos de 

cimento serão necessários para executar 

75 m² de alvenaria estrutural? 
a) 7 

b) 11 

c) 5 

d) 8 

e) 10  

 
14. Relativamente ao traçado de curvas de 

nível e seus métodos e conceitos, é correto 

afirmar que: 

I. Uma curva de nível tem sua origem e fim 

no mesmo ponto, é uma linha fechada que 

representa todos os pontos de um terreno 

que estão em uma mesma altitude. 

II. Quadriculação é o método mais preciso 

de obtenção das curvas de nível de um 

terreno a partir do levantamento 

planimétrico do mesmo. 

III. Cumeada é a interseção entre as linhas 

que unem os pontos mais baixos e os 

pontos mais altos de um terreno. 

IV. Duas ou mais linhas podem convergir e 

formar uma curva única, quando um 

terreno apresenta uma parede vertical 

rochosa. 

a) I e III 

b) I, II e III 

c) II e III 

d) I, III e IV 

e) Todas as alternativas 
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15. O ensaio de abatimento do tronco de cone 

ou slump test, realizado frequentemente 

com o concreto fresco, possui a finalidade 

de determinar: 

a) A consistência do concreto fresco 

b) O índice de vazios do concreto 

c) A resistência característica à 

compressão do concreto 

d) O grau de impermeabilidade do 

concreto 

e) O fator água/cimento 

 
16. Assinale a alternativa correta: Para se obter 

somente a pasta, no preparo do concreto, 

é necessário: 

a) Cimento, agregado graúdo e água 

b) Cimento, agregado miúdo e água 

c) Cimento e agregado miúdo 

d) Cimento e água 

e) Cimento, agregado miúdo e agregado 

graúdo 

 

17. Considere o cronograma abaixo de uma 

obra composta de seis serviços, prevista 

para a duração de quatro meses.  

 
Considerando que no primeiro mês 
somente os serviços A e B foram 
concluídos, enquanto os serviços C e D 
foram parcialmente realizados, e no 
segundo mês foi concluído o serviço C e 
iniciado o E, quanto representará o 
pagamento acumulado da primeira e da 
segunda medição sobre o percentual total 
do custo da obra: 
a) 60% 

b) 28% 

c) 78%  

d) 50% 

e) 32% 

 
18. Com relação a orçamentação de obras, 

assinale a opção correta: 

a) Para compensar os encargos sociais, o 

custo-horário de mão-de-obra 

considera 24 horas de trabalho diário 

b) Os encargos sociais da parcela de mão-

de-obra dos serviços previstos na 

planilha de orçamento são 

considerados custos indiretos 

c) Na composição de custos, o consumo 

de material desconsidera as perdas, se 

são computadas em bonificações e 

despesas indiretas (BDI) 

d) Os salários dos funcionários da sede 

são considerados custos diretos 

e) O Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) é considerado um 

encargo social tanto sobre o salário-

hora quanto sobre o salário mensal 

 
19. Na elaboração de um orçamento de obra 

devem ser considerados dois tipos de 

custos, os diretos e indiretos. Os itens 

apresentados são considerados no cálculo 

dos custos diretos EXCETO: 

a) O salário da mão de obra produtiva 

b) Os encargos sociais da mão de obra 

produtiva 

c) Os equipamentos de obra 

d) Os materiais de obra 

e) O aluguel do escritório administrativo 

 
20. Para o orçamentista e para quem vai gerir a 

obra, é de suma importância saber quais 

são os principais insumos, o total de cada 

insumo na obra e qual a sua 

representatividade. Isso serve para 

priorizar as cotações de preços, definir as 

negociações mais criteriosas, canalizar a 

energia dos responsáveis por compras etc. 

No processo orçamentário, a relação de 
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insumos, em ordem decrescente de custos, 

denomina-se: 

a) CUB 

b) Linha de prioridades 

c) Listagem em Kapa – k 

d) Balanceamento em ordem 

e) Curva ABC 

 
21. Com base na figura 6A1AAA, que ilustra 

uma planta baixa de um trecho de 

residência com a respectiva instalação 

elétrica, assinale a opção correta. 

 
a) O quadro de distribuição é alimentado 

por rede trifásica e a fiação que chega 

é de 10 mm² 

b) Todos os eletrodutos estão embutidos 

na laje 

c) As lâmpadas são alimentadas pelo 

circuito 2 

d) Todas as tomadas são do tipo 2P+T e 

estão ligadas no circuito 2 

e) No cômodo onde está o QD, há dois 

interruptores de duas seções 

 
22. Dada a seção abaixo, composta por aço (1) 

e alumínio (2) com pesos específicos de 

7800 kg/m³ e 2600 kg/m³, 

respectivamente. Tendo como referência 

os eixos cartesianos indicados, a altura Y do 

centro geométrico e de centro de massa da 

peça (em metros) são, respectivamente: 

 
 

a) 1,94 e 1,90 

b) 1,94 e 2,00 

c) 1,90 e 2,00 

d) 1,90 e 1,94 

e) 2,00 e 1,75 

 

23. Uma viga de concreto de seção (30x60) cm 

e fck = 35 Mpa é submetida a uma força de 

protensão P = 180 kN, de forma que o 

diagrama de tensões normais na peça é 

dado conforme a figura abaixo. 

Desconsiderando-se carregamentos 

externos, o valor da altura H, na qual a 

força de protensão é aplicada, é: 

 
a) 40 cm 

b) 25 cm 

c) 20 cm 

d) 15 cm 

e) 10 cm 
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24. Na execução de fundação profunda, o 

preparo da cabeça de estacas deve seguir 

critérios técnicos, de acordo com a 

NBR6122/2010. Em relação ao assunto, 

marque a alternativa incorreta: 

a) Deve-se garantir a integridade da 

cabeça da estaca 

b) No bloco de coroamento, o lastro de 

concreto deve ficar no mesmo nível da 

cabeça da estaca 

c) A recomposição das estacas até a cota 

de arrasamento deve garantir a sua 

continuidade estrutural 

d) A ligação estaca-bloco de coroamento 

deve ser especificada em projeto, de 

modo a assegurar a transferência dos 

esforços 

e) A seção resultante do preparo da 

cabeça da estaca deve ser plana e 

perpendicular ao seu eixo 

 

25. Em relação a execução de estacas pré-

moldadas de concreto, marque a 

alternativa incorreta: 

a) A nega deve ser medida em no mínimo 

50% das estacas 

b) Deve-se elaborar o diagrama de 

cravação em 100% das estacas 

c) Repique é a parcela elástica do 

deslocamento máximo de uma estaca 

decorrente da aplicação de um golpe 

do martelo ou pilão 

d) Há terrenos que têm comportamento 

de relaxação e outros de cicatrização. 

Para sua identificação é recomendada 

a determinação de nega descansada 

(alguns dias após o término da 

cravação). Quando a nova nega for 

superior à obtida no final da cravação, 

as estacas devem ser recravadas 

e) As estacas pré-moldadas podem ser de 

concreto armado ou protendido, 

vibrado ou centrifugado, com qualquer 

forma geométrica da seção transversal, 

devendo apresentar resistência 

compatível com os esforços de projeto 

e decorrentes do transporte, manuseio, 

cravação e eventuais solos agressivos 

 
26. No canteiro de obras de um edifício de 

quinze pavimentos com vigas inteiras e 

lajes de concreto armado pré-fabricadas, o 

sistema de transporte vertical que deverá 

ser incluído, obrigatoriamente, para 

viabilizar a construção da estrutura é: 

a) O elevador de carga 

b) A grua 

c) O balancim 

d) O andaime 

e) O guincho de coluna 

 
27. Considere as afirmações seguintes: 

I. Uma lâmpada incandescente com 

especificação de 220 V-200 W ligada a uma 

rede de 127 V certamente queimará. 

II. Uma lâmpada incandescente com 

especificação de 127 V-200 W ligada a uma 

rede de 220 V certamente acionará o 

disjuntor de proteção da instalação. 

III. Uma lâmpada incandescente com 

especificação de 127 V-100 W ligada a uma 

rede de 220 V funcionará com potência de 

200 W. 

Está INCORRETO o que se afirma em 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) II e III, apenas 

d) I e III, apenas 

e) I, II e III 

 
28. Considerando a viga com carregamento e 

dimensões apresentados abaixo, assinale a 

alterativa correta. 
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a) A carga pontual de 12 kN será resistido 

pelos apoios A e D (de maneira 

proporcional à sua distância de 

aplicação), enquanto o carregamento 

distribuído será resistido pelo trecho da 

viga AB, somente 

b) A viga tem comportamento 

equivalente a uma viga bi-apoiada, de 

tal forma que não faria efeito nos 

esforços internos da peça, 

desconsiderando imposições 

arquitetônicas, subtrair-se o trecho DE 

c) Para que a viga se encontre em 

equilíbrio estático, é necessário que a 

somatória dos vetores de reação seja 

igual ou maior à somatória dos vetores 

de cargas atuantes 

d) A porção vertical da reação no ponto A 

é de 93,5 kN 

e) O momento fletor no apoio D é de -9 

kN (negativo) 

 
29. Segundo a NBR6118/2014, são critérios de 

projeto que visam a durabilidade da 

estrutura em concreto armado, exceto: 

a) Drenagem 

b) Formas arquitetônicas e estruturais 

c) Qualidade do concreto de cobrimento 

d) Controle de fissuração 

e) Todas alternativas estão corretas 

 
30. De acordo com a NBR6118/2014, deve ser 

respeitado o limite mínimo de espessura 

para lajes maciças em balanço no valor de: 

a) 12 cm 

b) 10 cm 

c) 8 cm 

d) 6 cm 

e) Nenhumas das alternativas estão 

corretas 

 

 

 

31. A tabela seguinte mostra a composição de 

benefícios e despesas indiretas (BDI) 

utilizada para compor o preço global de 

referência da construção de um prédio 

público. Nessa tabela, COFINS refere-se à 

contribuição para o financiamento da 

seguridade social; PIS é a contribuição para 

o programa de integração social; CPRB é a 

contribuição previdenciária sobre a receita 

bruta; e ISS refere-se ao imposto sobre 

serviço de qualquer natureza. 

 

 
Considerando essas informações, julgue os 

itens subsequentes. 

I - A composição do BDI apresentada está 

incompleta: falta computar o imposto de 

renda (IR) e a contribuição social sobre o 

lucro líquido (CSLL) na categoria impostos 

(I). 

II – O ISS é variável de acordo com o 

Município onde a obra ocorrerá. 

III - O orçamento vinculado a essa 

composição de BDI pode utilizar também 
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outro percentual de BDI para itens de mero 

fornecimento de equipamentos. 

IV - O percentual relativo à administração 

central pode ser majorado para incluir 

também a administração local. 

 

As afirmativas são, respectivamente: 

a) F – V – V – F 

b) V – V – V – F  

c) F – F – V – V  

d) V – V – F – V  

e) F – F – F – V  

 
32. Em relação aos procedimentos normativos 

para execução de fundação superficial (rasa 

ou direta), marque a alternativa incorreta: 

a) Para sapatas assentes em rocha, não há 

necessidade de camada de 

regularização, independente da 

planicidade e inclinação da superfície 

final 

b) O fundo da cava deve ser regularizado 

com concreto não estrutural, em 

espessura mínima de 5cm. A superfície 

final deve resultar plana e horizontal 

c) Para escavação em solo, caso se 

utilizem equipamentos mecânicos, a 

profundidade de escavação com esses 

equipamentos deve ser paralisada a no 

mínimo 30 cm acima da cota de 

assentamento prevista, sendo a parcela 

final removida manualmente 

d) Antes da concretagem, o solo ou rocha 

de apoio das sapatas, isento de 

material solto, deve ser vistoriado por 

engenheiro, que confirmará in loco a 

capacidade de suporte do material 

e) Caso haja necessidade de aprofundar a 

cava da sapata, a diferença entre cota 

de assentamento prevista e cota “de 

obra” pode ser eliminada com 

preenchimento de concreto até a cota 

prevista 


