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Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
  

Texto 1 
 

A história do servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 

Na Roma Antiga, os Servidores do Estado, os que fundamentalmente, pelas qualidades 
morais, representavam a Polis (cidade), eram investidos de certa autoridade. Tal condição, 
compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo reconhecimento 
social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes. No Brasil, o funcionário 
público fez-se presente desde seu descobrimento. Pero Vaz de Caminha, os Governadores 
Gerais e os juízes são exemplos de funcionários públicos. 

O serviço público no Brasil expandiu-se em 1808, com a chegada de D. João VI e sua 
família real, além das centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte 
portuguesa que vieram com ele e se instalaram no Rio de Janeiro. A partir daí é que se iniciou 
o processo de tomada de consciência da importância do trabalho administrativo, diante da 
necessidade de promover o desenvolvimento da então colônia, de acordo com a diplomacia 
real. 

Proclamada a independência, o Brasil virou império, depois república e, ao longo da 
história política do país, sempre estavam presentes os funcionários públicos, ajudando a 
administrar a máquina que impulsiona o desenvolvimento da nação brasileira. É ao trabalhador 
da administração pública que compete executar as ações que movimentam os serviços básicos 
e essenciais de que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. O 
Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador ou o 
senador; não pode recolher o lixo da rua, para isso precisa do lixeiro; não pode dar aulas, para 
isso precisa do professor e assim por diante. Em termos gerais, portanto, o funcionário público 
é aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 

Um dos primeiros documentos consolidando as normas referentes aos funcionários 
públicos foi o Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939. Por esse motivo, no ano de 1943, o 
Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Em 
11 de dezembro de 1990, veio a Lei 8.112, que alterou grande parte das disposições do 
Decreto-Lei 1.713/39, substituiu o termo funcionário público por servidor público e passou a ser 
considerado o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Esta lei inovou por 
englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações públicas 
federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam atividades 
típicas da administração, prestando serviços públicos. 

Apesar das inovações trazidas pela Lei 8.112/90, os direitos e deveres dos servidores 
públicos estão definidos e estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 39. 
Constam, ainda, nos estatutos das entidades para as quais trabalham. 

A partir de 1990 o país começou a implementar políticas de ajuste e reestruturação do 
setor público. Esta reestruturação resultou em medidas restritivas sobre o emprego público, 
especialmente em nível federal, com as demissões de funcionários públicos não estáveis, a 
limitação de novas contratações, o incentivo à aposentadoria, a terceirização de serviços, o 
plano de demissão voluntária. Todas essas medidas, aparentemente, tinham como objetivo a 
contenção de despesas e a "moralização" do setor público, mas vale observar que os cortes 
indiscriminados de pessoal resultaram em prejuízo para a execução de atividades-fim como 
educação e saúde, o que consequentemente interferiu na qualidade dos serviços públicos 
essenciais prestados à população. 
 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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01) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.  
 
(   ) A reestruturação do setor público a partir de 1990 afetou o desenvolvimento das atividades 

relacionadas à saúde e à educação. 
(   ) Os funcionários que serviam o Estado na época da Roma Antiga não possuíam poder frente à 

população local. 
(   ) O Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público 

porque foi pressionado pelos trabalhadores administrativos. 
(   ) Nos estatutos das entidades para as quais os funcionários públicos trabalham também estão 

garantidos os seus direitos e definidos os seus deveres. 
(   ) O plano de demissão voluntária veio como uma das estratégias de reorganização do setor 

público no país. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) F – F – F – V – F 
B. (   ) F – V – F – V – V    
C. (   ) V – V – V – F – V    
D. (   ) V – F – F – V – V    
E. (   ) V – F – V – F – F   
 
02) De acordo com o texto 1, é possível afirmar, em relação ao Brasil, que: 
 

I. a consciência da importância do trabalho administrativo na esfera pública inicia a partir do 
Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

II. com o governo do Presidente Getúlio Vargas, o emprego público passa a ter medidas 
restritivas.  

III. o Estado depende do servidor público para qualquer tipo de trabalho administrativo.  
IV. todas as centenas de funcionários, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa 

influenciaram na conscientização da importância do serviço público.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
 

A. (   ) o cargo de funcionário público está restrito ao governo federal. 
B. (   ) as medidas restritivas no setor público, implementadas a partir de 1990, não foram 

positivas para algumas áreas essenciais dos serviços públicos. 
C. (   ) a implementação das políticas de ajuste e reestruturação do setor público foi de encontro à 

contenção de despesas e à "moralização" deste setor. 
D. (   ) a Lei 8.112 alterou todas as disposições do Decreto-Lei 1.713/39 e, por isso, foi criado o 

novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. 
E. (   ) a necessidade de promover o desenvolvimento da colônia não influenciou a expansão do 

funcionalismo público. 
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04) Observe os fragmentos abaixo, adaptados do texto 1. 
 
 

(   ) Assim sendo, é sua a função de executar as ações que movimentam os serviços fundamentais de 
que necessitam os cidadãos em suas relações com o Estado Brasileiro. 

(   ) É aquele profissional que trabalha diretamente para o governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Dessa forma, não há como negar a importância do serviço público no desenvolvimento do país. 
(   ) Ele é o responsável pelo trabalho administrativo do Estado.   
(   ) Atividades como a criação de leis, o recolhimento do lixo nas ruas, a ministração de aulas não 

dependem do Estado, mas sim do servidor público. 
 

Numere as frases acima de modo a criar um parágrafo coeso e coerente. Assinale a alternativa 
que representa essa numeração. 

 

A. (   ) 1, 2, 4, 3, 5 
B. (   ) 1, 2, 5, 4, 3 
C. (   ) 4, 5, 2, 1, 3 
D. (   ) 4, 5, 1, 3, 2 
E. (   ) 4, 2, 5, 3, 1 
 
05) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) O uso do acento indicativo de crase em “entes pertencentes à administração pública indireta” é 
facultativo. 

B. (   ) Na frase “Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos [...]” o 
elemento que aparece entre vírgulas é classificado como adjetivo. 

C. (   ) Na frase “No Brasil o funcionário público fez-se presente desde seu descobrimento.” se é 
classificado como pronome reflexivo. 

D. (   ) Na frase “O Estado não pode, por exemplo, criar uma lei, quem o faz é o deputado, o vereador 
ou o senador;” o pronome destacado retoma o sujeito O Estado. 

E. (   ) De acordo com a norma padrão escrita, na frase “A partir daí é que se iniciou o processo de 
tomada de consciência da importância do trabalho administrativo [...]” o pronome se pode 
aparecer depois do verbo. 

 
06) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao excerto do texto 1.  

 “Esta lei inovou por englobar os também Servidores Públicos Civis das autarquias e das fundações 
públicas federais, entes pertencentes à administração pública indireta, mas que realizam 
atividades típicas da administração, prestando serviços públicos.” 

 

(   ) O nome entes pode ser substituído por indivíduos sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A conjunção mas pode ser substituída pela conjunção por isso sem prejuízo do sentido do texto. 
(   ) A expressão esta lei retoma a Lei 8.112. 
(   ) Em que realizam atividades típicas da administração o pronome relativo que introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A. (   ) V – F – F – F 
B. (   ) F – F – V – V 
C. (   ) F – F – V – F 
D. (   ) F – V – F – F 
E. (   ) V – V – V – V 
 
 
07) Leia a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

“Tal condição, compreensivelmente, produzia a cobiça e a inveja dos não eleitos, quer pelo 
reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes privilégios dela decorrentes.” 
O par quer ... quer expressa uma relação de: 

 

A. (   ) conclusão. 
B. (   ) alternância. 
C. (   ) explicação. 
D. (   ) adversidade. 
E. (   ) comparação. 
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Texto 2 

 

A mídia e o servidor público 
 

Eliane de F. Boscardin 
 
Talvez o maior ícone da mídia, tratando-se de serviço público, seja hoje A Grande 

Família. O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o senso comum da 
população brasileira. Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. Muito pelo 
contrário: vive o seu trabalho diariamente e, quem sabe, todas as horas do dia. De outro lado, o 
seu chefe é o "modelo comumente apresentado" de servidor público. É o próprio armador das 
"maracutaias"; o exemplo de como se utilizar do Estado para lucrar e tirar algum; o 
estereotipado "esperto" que mora em um luxuoso apartamento com banheira de 
hidromassagem. Lima Barreto não poupou o servidor público de suas radicais e irreverentes 
crônicas. Em “O Trem de Subúrbios”, de 1921, Lima escreve: 

O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 
quase um analfabeto. O que fez ele? Arranjou servir adido à repartição que cobiçava, deixando 
o lugar obscuro que ocupava, numa repartição obscura do mesmo ministério. Tinha fortes 
pistolões e obteve. O diretor, que possuía também um candidato, para a mesma causa, 
aproveitou a vaza e colocou de igual forma o seu. Há um fim de ano de complacências 
parlamentares e todos eles arrancam do Congresso uma autorização, na cauda do orçamento, 
aumentando os lugares, na tal repartição cobiçada, e mandando também aproveitar os 'adidos'. 
Está aí a importância do homenzinho que não cessa de falar como um orador. 

Lima parece nos falar de hoje. A imponência do cidadão, um burocrata que não respeita 
os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que possui em repartições públicas para "se 
dar bem". Não precisa ser corrupto; contudo, se for, tem de fazer algo para equivaler à 
corrupção herdada pela própria sociedade. 

Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. É apenas um 
"burocrata", que beira a imbecilidade que, não por meio do mérito, mas sim por meio das 
relações pessoais (amizade, família ou sexo) ou do "jogo sujo da politicagem", conseguiu galgar 
um espaço no serviço público. 

Foi em 1951/52 que Armando Cavalcanti e Klécios Caldas escreveram Maria 
Candelária, que obteve um sucesso notável graças ao embalo desse "hit carnavalesco" e por 
sua letra que atingia, em cheio, o imaginário do povo da capital: 

Maria Candelária / É alta funcionária, 
Saltou de pára-quedas, / Caiu na letra O, oh, oh, oh, oh, 
Começa ao meio-dia, / Coitada da Maria, 
Trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó, oh, oh, oh, oh, 
À uma vai ao dentista, /Às duas vai ao café, /Às três vai ao modista, 
Às quatro assina o ponto e dá no pé, / Que grande vigarista que ela é. 
Crítica, "zombeteira", "malandra". Irônica, a letra mostra a funcionária pública "padrão". 

Uma funcionária que nunca trabalha, vigarista, que está sempre nos "trinques" da moda para, 
provavelmente, manter seu trabalho que não exige competência. Isso acaba passando uma 
ideia de que servidor não é trabalhador. 

Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da mídia, de um 
processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua imagem no 
estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é 
invariavelmente malandro e corrupto. Por isso é que ainda existe o preconceito em relação ao 
servidor público. 

Ao longo desses vinte e sete anos conheci muitos servidores. Admito que alguns 
realmente representam a figura do cidadão que trabalha pouco, porém estes fazem parte de 
uma minoria. A maioria dos servidores que conheço exerce com zelo as atribuições do cargo, 
bem como, observam as normas legais e regulamentares, cumprem a carga horária e as ordens 
de seus superiores. Para os servidores que não cumprem seus deveres, a Lei 8.112/90 prevê 
as devidas punições e até demissão. 

Após a Constituição de 1988 nasceu um "novo servidor", que convive, em muitos casos, 
com o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. O novo servidor é aquele conectado com o ideal público presente 
no texto constitucional atual e tem a sua escolha determinada exclusivamente pelo mérito que 
demonstrou em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

 

Disponível em http://www.artigonal.com/carreira-artigos/servidor-publico-um-enfoque-para-a-atualidade-
3900940.html. Acesso em 29 de fevereiro de 2012. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa CORRETA que melhor resume o texto 2. 
 
A. (   ) O texto traz alguns exemplos de manifestações artísticas para ilustrar a imagem que o senso 

comum possui do servidor público. Ao final, a autora defende seu posicionamento que é 
contrário ao estereótipo construído socialmente. 

B. (   ) O texto mostra o quanto a televisão tem favorecido a imagem do servidor público honesto e 
isso é fortemente criticado pela autora. 

C. (   ) O texto retrata a imagem do servidor público da década de 50 que é diferente da imagem que 
se tem atualmente. 

D. (   ) A autora faz uma narrativa que conta sua trajetória no serviço público, para mostrar o quanto a 
mídia está equivocada em relação à imagem do servidor público. 

E. (   ) O texto defende a imagem do servidor público do século passado e o do século atual veiculada 
pela mídia. 

 
09) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) após a Constituição de 1988, a imagem do servidor público passou a ser revista pela mídia. 
B. (   ) os exemplos de manifestações artísticas trazidos pela autora – o seriado A Grande Família, a 

crônica de Lima Barreto e a marchinha de Armando Cavalcanti e Klécios Caldas – servem para 
mostrar o respeito da sociedade para com o servidor público. 

C. (   ) a autora, em seus vinte e sete anos de carreira pública, revela que a maioria dos servidores 
públicos são tais quais os descritos pela crônica e pela marchinha de carnaval citadas. 

D. (   ) o preconceito que ainda existe em relação ao servidor público é devido ao processo de 
formação de uma caricatura pela mídia, durante as últimas décadas. 

E. (   ) a autora mostra-se pessimista em relação ao caráter de “novos” servidores públicos, que ao 
conviverem com os “velhos”, podem acabar cedendo ao assédio e ao poder. 

 
10) Considere as proposições abaixo. 
 
I. O tema central do texto é mostrar como a imagem do servidor público tem mudado ao longo dos 

anos. 
II. A autora do texto não se posiciona criticamente a respeito da imagem que a mídia tem do servidor 

público. 
III. A autora defende o fim do preconceito contra os servidores públicos. 
 

De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) todas as proposições estão corretas. 
B. (   ) somente a proposição II está correta. 
C. (   ) somente a proposição III está correta. 
D. (   ) somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
11) De acordo com o texto 2 e com as regras de pontuação, indique se as frases abaixo são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) As aspas utilizadas em o estereotipado “esperto” (linha 07), “O Trem de Subúrbios” (linha 09) e 

funcionária pública “padrão” (linha 35) têm a mesma função. 
(   ) As vírgulas utilizadas em que transformou sua imagem no estereótipo do cidadão que trabalha 

pouco, ganha muito, não pode ser demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. (linhas 40 – 
42) têm como função separar uma sequência de orações que compartilham o mesmo sujeito. 

(   ) Os parênteses utilizados em mas sim por meio das relações pessoais (amizade, família ou sexo) 
(linhas 23 – 24) poderiam ser substituídos por travessões, já que estão relacionados a uma 
explicação do que a autora quer dizer por relações pessoais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. (   ) F – F – V 
B. (   ) V – F – F 
C. (   ) V – V – V 
D. (   ) F – V – F 
E. (   ) F – V – V 
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12) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto 2. 
 
A. (   ) O sujeito da oração O protagonista, Lineu, é um servidor público "exemplar", segundo o 

senso comum da população brasileira. (linhas 02 – 03) é somente Lineu. 
B. (   ) Em um burocrata que não respeita os outros trabalhadores e se aproveita do cargo que 

possui em repartições públicas para "se dar bem" (linhas 18 – 20), que se refere, 
respectivamente, a burocrata e trabalhadores. 

C. (   ) A elipse do sujeito em É apenas um "burocrata", que beira a imbecilidade (linhas 22 – 23) 
não causa prejuízo à coesão do texto. 

D. (   ) No período Durante as últimas décadas, o Servidor Público tem sido alvo, por parte da 
mídia, de um processo deliberado de formação de uma caricatura, que transformou sua 
imagem no estereótipo do cidadão que trabalha pouco (linhas 39 – 41), que se refere a 
caricatura. 

E. (   ) Em o "velho servidor", aquele que não tem consciência da dimensão pública que sua tarefa 
possui, qualquer que seja ela. (linhas 51 – 52), os pronomes sua e ela possuem o mesmo 
referente. 

 
13) Considere as proposições abaixo. 
 

I. O sufixo –mente utilizado em palavras como diariamente e imponentemente une-se ao 
radical para transformar um advérbio em adjetivo. 

II. O sufixo –inho utilizado na palavra homenzinho, embora tenha função de criar um 
diminutivo, no texto é utilizado para criar um efeito de ironia. 

III. Os prefixos –an e –in, utilizados em palavras como analfabeto e invariavelmente, 
significam negação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B. (   ) Somente a proposição III está correta. 
C. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
D. (   ) Somente as proposições I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
14) Assinale a alternativa na qual a palavra da direita substitui a da esquerda, no texto 2, sem 

prejuízo do sentido.  
 

A. (   )  Propinas (linha 3)  Favores  

B. (   )  Mídia (linha 1) Meios de comunicação 

C. (   )  Notável (linha 27) Desprezível 

D. (   )  Trabalhador (linha 38) Assalariado 

E. (   )  Tarefa (linha 51) Dever de casa 

 
15) Assinale a alternativa em que há a presença de um período composto, formado por uma 

oração principal e uma oração subordinada. 
 
A. (   ) Os servidores cumprem sua carga horária e trabalham seriamente. 
B. (   ) Talvez o maior ícone da mídia seja hoje A Grande Família. 
C. (   ) Porém, esse não é nem o caso do "homenzinho" de Lima Barreto. 
D. (   ) Não aceita propinas; não chega atrasado; não falta ao trabalho. 
E. (   ) O tal cidadão, que fala tão imponentemente de importantes questões administrativas, é 

quase um analfabeto. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Assinale a alternativa que complementa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 

Além de atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento do 
exercício profissional, o CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – tem como 
principal atribuição: 

 

A. (   ) a associação dos profissionais e sociedade.  
B. (   ) a melhoria da segurança e da qualidade de vida dos associados.  
C. (   ) a melhoria da segurança e da qualidade de vida da sociedade.  
D. (   ) a regulamentação das profissões. 
E. (   ) a melhoria da sociedade e a punição dos profissionais da área que não têm atribuição 

para exercer a profissão.  
 
17) Em relação ao PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) o PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do CREA.  
B. (   ) o PCMAT pode ser elaborado por qualquer profissional que tenha registro junto ao CREA. 
C. (   ) não é necessário constar no PCMAT a especificação técnica das proteções coletivas e 

individuais a serem utilizadas. 
D. (   ) deve constar no PCMAT o programa educativo contemplando a temática de prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho, sem sua carga horária.  
E. (   ) são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais. 
 
18) Sobre as áreas de vivência em um canteiro de obra, de acordo com a NR 18 – Condições e 

meio ambiente de trabalho na indústria da construção, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) os canteiros de obras devem dispor de lavanderia. 
B. (   ) os canteiros de obras devem dispor de ambulatório quando se tratar de frentes de trabalho 

com 20 (vinte) ou mais trabalhadores.  
C. (   ) as instalações sanitárias devem ser constituídas de lavatório, vaso sanitário e mictório, na 

proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração.  
D. (   ) as instalações sanitárias devem dispor de chuveiros, na proporção de 1 (uma) unidade 

para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração.  
E. (   ) as instalações sanitárias não podem ter paredes em madeira. 
 
19) Sobre escadas, rampas e passarelas, de acordo com a NR 18 – Condições e meio ambiente 

de trabalho na indústria da construção, é CORRETO afirmar que: 
 

A. (   ) as escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de 
trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 1,00 m (um metro). 

B. (   ) a transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40 m (quarenta centímetros) 
deve ser feita por meio de escadas ou rampas. 

C. (   ) a escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com 
abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 4,00 m (quatro metros), quando 
fechada. 

D. (   ) nas rampas provisórias, com inclinação superior a 15º (quinze graus), devem ser fixadas 
peças transversais, espaçadas em 0,40 m (quarenta centímetros), no máximo, para apoio 
dos pés.  

E. (   ) a escada fixa, tipo marinheiro, com 4,00 m (quatro metros) ou mais de altura, deve ser 
provida de gaiola protetora a partir de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) acima 
da base até 1,00 m (um metro) acima da última superfície de trabalho. 
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20) Considere as proposições abaixo, relacionadas às normas de segurança contra incêndio, 
Decreto Estadual n. 4.909, de 18 de outubro de 1994. 

 

I. Nas edificações públicas, independente do número de pavimentos ou da área total construída, 
será exigido Sistema Preventivo por Extintores.  

II. Nas edificações públicas com quatro ou mais pavimentos, ou área total construída igual ou 
superior a 650 m2, será exigido Sistema Hidráulico Preventivo.  

III. As edificações escolares que façam uso de aparelhos técnicos de queima deverão dispor de 
gás centralizado.  

IV. Nas edificações escolares e edificações públicas serão exigidas Saídas de Emergência. 
V. Nas edificações públicas com área total construída igual ou superior a 850 m2, serão exigidos 

Sistema de Alarme, Iluminação de Emergência e Sinalização para Abandono do Local. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Estão corretas somente as proposições I e IV. 
B. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
C. (   ) Estão corretas somente as proposições II, III e V. 
D. (   ) Estão corretas somente as proposições I, III e IV. 
E. (   ) Estão corretas somente as proposições I, IV e V. 
´ 
 
21) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 
 No preparo do concreto usando a betoneira como misturador o tempo mínimo indicado para a 

correta mistura dos componentes, embora não imposto pela norma de execução, é de: 
 

A. (   ) 2 minutos. 
B. (   ) 1 minuto. 
C. (   ) 3 minutos. 
D. (   ) 4 minutos. 
E. (   ) 3,5 minutos. 
 
 
22) De acordo com as Normas de segurança contra incêndio, Decreto Estadual n. 4.909, de 18 de 

outubro de 1994, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) cada Capacidade Extintora protege uma área máxima de:  

Risco Leve – 500 m2 
Risco Médio – 250 m2 
Risco Elevado – 250 m2 

B. (   ) a canalização do Sistema Hidráulico Preventivo poderá ser feita somente com tubo de 
ferro fundido ou galvanizado, e as redes subterrâneas exteriores à edificação somente 
poderão ser feitas com tubos de cloreto de polivinila rígido.  

C. (   ) o hidrante deverá ser instalado, obrigatoriamente, dentro do abrigo de mangueiras, de 
modo que seja permitida a manobra e a substituição de qualquer peça. 

D. (   ) as linhas de mangueiras, dotadas de juntas de união, tipo Storz, não poderão ultrapassar o 
comprimento máximo de 30 m. Quando o caminhamento máximo for de 40 m, as 
mangueiras deverão ser em dois lances de tamanhos iguais. 

E. (   ) a reserva técnica de incêndio será dimensionada de tal forma que forneça ao sistema uma 
autonomia mínima de 45 minutos. 
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23) Na elaboração de projetos devem ser considerados: o conforto nas edificações, a 
acessibilidade, o atendimento à necessidade do cliente, dentre outros fatores. Em relação a 
estes itens, considere as proposições abaixo. 

 
I. Para a iluminância em salas de aula, de acordo com a NBR 5.413, deve ser adotado o valor 

de 300 lux, quando não houver outras restrições. Como o trabalho visual é crítico, refletância 
ou contrastes são relativamente altos. 

II. O Programa de Necessidades é a etapa destinada à determinação das exigências de caráter 
prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas 
pela edificação a ser concebida. 

III. Os sanitários e vestiários devem localizar-se em rotas acessíveis, próximos à circulação 
principal, preferencialmente próximos ou integrados às demais instalações sanitárias, e serem 
devidamente sinalizados.  

IV. Em sanitários acessíveis isolados é necessária a instalação de dispositivo de sinalização de 
emergência ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma altura de 400 mm do piso 
acabado, para acionamento em caso de queda. 

V. Uma edificação depois de concluída deve atender às exigências dos usuários em vários itens, 
dentre eles: segurança estrutural, segurança contra fogo, conforto acústico, conforto visual, 
ergonomia e pureza do ar. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente estão corretas as proposições I e II. 
B. (   ) Somente estão corretas as proposições I, II e IV. 
C. (   ) Somente estão corretas as proposições III e IV. 
D. (   ) Somente estão corretas as proposições I, III e V. 
E. (   ) Todas as proposições estão corretas. 
 
 
24) As armaduras usadas em concreto armado necessitam de uma camada de concreto chamada 

de cobrimento c para sua proteção contra a corrosão. Segundo a Norma NBR 6.118, estes 
valores, prescritos na Tabela 7.2 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental 
e cobrimento nominal para ∆c=10 mm, para as lajes e vigas/pilares, em mm, variam entre lajes 
20 ≤ c ≤ 45 e vigas/pilares 25 ≤ c ≤ 50.  

 
Assinale a alternativa CORRETA quanto aos valores. 

 
A. (   ) Podem, sob certas condições, ser reduzidos em 10 mm. 
B. (   ) Podem, sob certas condições, ser reduzidos em 5 mm. 
C. (   ) Dependem do valor nominal do cobrimento mínimo.  
D. (   ) Dependem do valor mínimo do cobrimento real.  
E. (   ) Nunca podem ser menores que os valores da tabela citada.  
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25) Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 
A resistência do concreto a ser usado em estrutura de edificações precisa considerar o: 

 
A. (   ) fck, que é especificado pelo projeto a partir de condições mínimas estabelecidas pela 

Norma e fcj, que é o valor obtido pelo controle, na idade j em dias, e comparado a fck. 
B. (   ) fck, que é especificado pelo projeto a partir de condições mínimas estabelecidas pela 

Norma e fcd, que é o valor de cálculo obtido pelo controle e comparado a fck. 
C. (   ) fck, que é especificado pelo projeto a partir de condições mínimas estabelecidas pela 

Norma e fc,médio, que é o valor obtido pelo controle e comparado a fck. 
D. (   ) fck, que é especificado pelo projeto a partir de condições mínimas estabelecidas pela 

Norma e fckest, que é o valor obtido pelo controle e comparado a fck. 
E. (   ) fck, que é especificado pelo projeto a partir de condições mínimas estabelecidas pela 

Norma e fck,est, que é o valor obtido pelo cálculo da estrutura e comparado a fck. 
 

26) Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 

Segundo a Norma NBR 6.118, em vigor, de acordo com a Tabela 7.1 (baseada na tabela 6.1), 
que classifica as diferentes classes de agressividade ambiental, são os seguintes valores a 
serem obrigatoriamente adotados pelo projeto estrutural: 

 

A. (   ) fator água/cimento e resistência característica à compressão. 

B. (   ) fator água/cimento e resistência efetiva à compressão. 

C. (   ) consistência e fator água/cimento. 

D. (   ) resistência característica à compressão e cobrimento nominal. 

E. (   ) cobrimento nominal e fator água/cimento. 
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27) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
A análise do diagrama de esforço cortante da viga, mostrado na figura a seguir,  

 
indica que os valores das reações em A e B e das cargas aplicadas P1 e P2 são, 
respectivamente, em kN, de: 

 
A. (   ) RA = 19,0; RB = 20,0; P1 = 6,0 e P2 = 9,0 
B. (   ) RA = 20,0; RB = 19,0; P1 = 16,0 e P2 = 11,0 
C. (   ) RA = 19,0; RB = 20,0; P1 = 16,0 e P2 = 11,0 
D. (   ) RA = 19,0; RB = 20,0; P1 = 11,0 e P2 = 16,0 
E. (   ) RA = 20,0; RB = 19,0; P1 = 6,0 e P2 = 9,0 
 
 
28) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

A análise do diagrama da questão 27 (acima) permite obter o momento máximo atuante na 
viga e seu ponto de aplicação a partir do ponto A que resultam, respectivamente, em: 

 
A. (   ) 30,50 kN.metros e 2,50 metros. 
B. (   ) 55,00 kN.metros e 3,50 metros. 
C. (   ) 55,00 kN.metros e 2,50 metros. 
D. (   ) 30,50 kN.metros e 3,50 metros. 
E. (   ) 55,00 kN.metros e 2,75 metros. 
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29) Uma viga de concreto armado, usando concreto de 20 MPa de resistência característica e aço 
CA 50, tem seção transversal de 20 cm x 60 cm e armadura de 4 φ (barras) de 12,5 mm (5 
cm2); a altura da linha neutra x resulta em 11,18 cm e a altura útil é de 36 cm. 

 

fyd = fyk/γs = 500/1,15 = 434,8 MPa = 43,48 kN/cm2 
 

fcd = fck/γc = 20/1,4 = 14,285 MPa = 1,4285 kN/cm2 

 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

 
O momento resistente pode ser obtido pelo produto da parte comprimida 0,85.fcd.bw.0,8.x pela 
distância do centro da área da armadura ao centro de gravidade da parte comprimida de 
altura 0,8.x. Neste caso a altura relativa da linha neutra e o momento resistente (em kN.cm) 
resultam, respectivamente, em:  

 
A. (   ) 0,43 e 4279. 
B. (   ) 0,41 e 4679. 
C. (   ) 0,41 e 4556. 
D. (   ) 0,38 e 4556. 
E. (   ) 0,38 e 4655. 
 
30) Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 

As principais funções dos estribos nas vigas de concreto armado sujeitas a tensões de 
cisalhamento devidas à torção são mais bem descritas pelas seguintes afirmações: 

 
A. (   ) manter as armaduras longitudinais na devida posição e resistir aos esforços normais ao 

eixo longitudinal.  
B. (   ) manter as armaduras longitudinais na devida posição e resistir ao cisalhamento devido ao 

empenamento.  
C. (   ) manter as armaduras longitudinais na devida posição e resistir às tensões de cisalhamento.  
D. (   ) manter as armaduras transversais na devida posição e resistir aos esforços cortante e 

fletor.  
E. (   ) manter as armaduras transversais na devida posição e resistir ao cisalhamento.  
 
31) Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 

No dimensionamento à flexão de peças de concreto armado no ELU é importante considerar o 
domínio de deformação para evitar:  

 
A. (   ) a ruptura frágil e proporcionar economia dos materiais empregados. 
B. (   ) a ruptura dúctil e proporcionar economia de aço. 
C. (   ) a ruptura e proporcionar economia dos materiais empregados. 
D. (   ) as deformações excessivas da viga e a ruptura sem aviso. 
E. (   ) as fissuras causadas pelo excesso de deformação e a ruptura sem aviso. 
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32) Um arquiteto propôs a utilização de vidro em diversos ambientes de um edifício residencial. 
Considere os ambientes descritos a seguir. 

 

1. Sacadas com parapeitos de vidro em painéis de 1,10 m de altura por 2,00 m de 
comprimento, instalados com auxílio de caixilhos de alumínio. 

2. Amplas vedações de vidro instaladas na sauna seca do edifício, localizada no complexo 
esportivo do empreendimento, próximo à piscina coberta, no piso térreo do local. 

3. Janelas de iluminação natural posicionadas nas paredes de fachada da escada de 
incêndio. 

4. Pisos de vidro no hall de entrada do edifício, sob os quais há um raso lago iluminado. 
5. Vedações de vidro na entrada do salão de festas, localizado no térreo, de frente para o 

jardim. 
 

Como engenheiro responsável pela descrição dos serviços, você deve especificar no caderno 
de encargos os vidros adequados a serem utilizados em cada ambiente.  
Considerando o enunciado, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase 
abaixo. 
Nos cinco ambientes descritos acima devem ser instalados, respectivamente, vidros do tipo: 

 

A. (   ) temperado, temperado, temperado, temperado, temperado. 
B. (   ) temperado, laminado, comum, aramado, laminado. 
C. (   ) laminado, temperado, aramado, laminado, temperado. 
D. (   ) laminado, laminado, temperado, temperado, temperado. 
E. (   ) temperado, temperado, comum, temperado, laminado. 
 
 
33) Considere a situação descrita abaixo. 

O ângulo ABC é reto com vértice na estaca B; o rumo da estaca A para a estaca B é 60º30’ 
NE.  
Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 
O contra-azimute da estaca A para a estaca B e o rumo da estaca B para a estaca A valem, 
respectivamente:  

 

A. (   ) 240º 30’ e 60º 30’ SE.  
B. (   ) 300º 30’ e 30º 30’ SE.  
C. (   ) 190º 30’ e 30º 30’ SO. 
D. (   ) 330º 30’ e 60º 30’ NE. 
E. (   ) 240º 30’ e 60º 30’ SO. 
 
34) Sobre o cronograma físico-financeiro de uma obra, qual das assertivas a seguir NÃO É 

PROCEDENTE? 
 

A. (   ) É possível identificar as equipes que eventualmente estejam mais atrasadas em relação 
às demais, sem que se consiga alterar esta condição, em razão de o cronograma não 
permitir ajustes ou alterações no processo produtivo da obra.  

B. (   ) Se este não for respeitado é possível perder materiais no estoque ou pagar mão de obra e 
equipamentos que acabam ficando parados. 

C. (   ) A elaboração de um cronograma físico-financeiro realista exige a participação de várias 
pessoas diretamente envolvidas com a obra, como proprietário ou incorporador, 
engenheiro, mestre de obras, orçamentistas e compradores, entre outros gestores.  

D. (   ) Ajuda a planejar as compras de produtos e materiais de construção, reduzindo estoques 
desnecessários no canteiro de obra. 

E. (   ) Em conjunto com os projetos, a planilha orçamentária e o memorial descritivo da obra, 
serve como garantia de que o dinheiro emprestado pelo agente financiador será 
efetivamente usado na construção ou reforma de um imóvel. 
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35) O eixo longitudinal de uma rodovia está orientado segundo um azimute de 42°30' e definido 
entre a estaca inicial A de coordenadas XA = 24 m e YA = 250 m, e a estaca final B com 
abscissa XB = 800 m.  
Informações adicionais: Sen(42º 30’) = 0,676; Cos(42º 30’) = 0,737; Tg(42º 30’) = 0,916 

 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o comprimento da avenida, em 
metros: 

 

A. (   ) 1555 
B. (   ) 1000 
C. (   ) 370 
D. (   ) 155 
E. (   ) 100 
 
36) Somente após a verificação das condições técnicas e econômicas da obra dever-se-á partir 

para a escolha da fundação a ser concebida. Imagine as seguintes situações: terreno com 
presença de matacões ou camadas de pedregulhos, ou casos em que a previsão da cota de 
apoio da fundação seja muito variável. Nessas situações NÃO É RECOMENDADO o uso de 
estaca do tipo: 

 

A. (   ) Franki. 
B. (   ) hélice contínua. 
C. (   ) escavada. 
D. (   ) pré-moldada de concreto. 
E. (   ) Strauss. 
 
37) Em relação à NBR 6.492/94, relativa a representação de projetos de arquitetura, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) O plano secante vertical, que divide a edificação em duas ou mais partes seja no sentido 

longitudinal seja no transversal, não se caracteriza como um corte. 
B. (   ) Os formatos de papel a serem utilizados da série A, conforme NBR 10068, têm formato A0 

como máximo e A3 como mínimo para evitar problemas de manuseio e arquivamento. 
C. (   ) A planta baixa é uma vista superior do plano secante horizontal localizado a, 

aproximadamente, 1,50 m do piso em referência.  
D. (   ) A representação gráfica de planos externos da edificação se caracteriza como fachada e 

os cortes transversais e longitudinais não podem ser marcados nas mesmas. 
E. (   ) Na representação da edificação, o anteprojeto deve ser desenhado em escala igual ou 

inferior a 1/100.  
 
38) Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a afirmativa abaixo. 

Um engenheiro precisa da área de uma figura irregular que não pode ser dividida em 
triângulos e retângulos. Usando o programa AutoCad, é possível obter a área dessa figura 
usando o comando “área” e ... 

 

A. (   ) percorrendo a área da figura. 
B. (   ) selecionado a área da figura. 
C. (   ) clicando no primeiro e no último vértice da figura. 
D. (   ) hachurando a figura (comando hatch). 
E. (   ) percorrendo os vértices da figura. 
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39) Leia as afirmativas abaixo. 
 

I. O cimento é um produto perecível que precisa ser usado no menor tempo possível, 
exigindo um planejamento de seu uso. 

II. O cimento é um aglomerante hidráulico que deve ser armazenado com cuidado em pilhas 
de 10 (dez) sacas no máximo. 

III. O cimento pode ser armazenado por até um ano sobre estrados de madeira. 
IV. Os aglomerantes hidráulicos usam a água para a hidratação e necessitam da presença de 

ar para a secagem. 
V. Os cimentos brancos são os que recebem a adição de gesso para obter sua cor e têm alta 

resistência inicial. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
40) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O centro de gravidade do pilar desenhado acima está situado nas seguintes coordenadas em 
relação ao vértice A (na figura as medidas são dadas em centímetros): 

 

A. (   ) x = 94,3 mm e y = 141,3 mm. 
B. (   ) x = 96,3 mm e y = 144,3 mm. 
C. (   ) x = 91,3 mm e y = 144,3 mm. 
D. (   ) x = 91,3 mm e y = 141,3 mm. 
E. (   ) x = 94,3 mm e y = 144,3 mm. 
 

 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
 

12 

12 

34 

24 
A 
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