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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR 1)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. A elaboração dos projetos, além de observar as
características e condições do local de execução dos
serviços ou obra e seu impacto ambiental, tem de
considerar também a possibilidade de emprego de mão de
obra, de materiais, de tecnologia e de matérias-primas
existentes no local para execução, de modo a diminuir os
custos de transporte. É relevante considerar, ainda, a
facilidade e a economia na execução, na conservação e na
operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço.
II. A importância da obtenção da licença prévia após a
licitação reside na certeza de que, ainda que o projeto
básico seja concluído com a devida licença, o órgão
ambiental, quando finalmente consultado, irá manifestar-se
pela inviabilidade ambiental da obra.
III. A contratação de um fornecedor para a execução de
uma obra pública é um processo que deve possuir os
requisitos estabelecidos pela Lei das Licitações, sendo
dispensáveis quaisquer estudos técnicos preliminares que
assegurem a viabilidade técnica ou o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. Concreto estrutural é o termo que se refere ao espectro
completo das aplicações do concreto como material
estrutural. Por exemplo, o concreto utilizado para a
confecção de peças artísticas, de decoração, de revestimento
e até mesmo aquele utilizado em pisos de estacionamentos.

I. O desempenho em serviço consiste na capacidade de a
estrutura manter-se em condições plenas de utilização,
apresentando danos que comprometam em parte ou
totalmente o uso para o qual foi projetada. Esse conceito é
fundamental para a avaliação das condições estruturais de
um empreendimento concluído há mais de dez anos.
II. A lixiviação é um dos mecanismos preponderantes de
deterioração relativos ao concreto. Esse mecanismo atua por
ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas que
reforçam e reconstituem os compostos hidratados da pasta
de cimento.
III. O termo “projeto” designa o conjunto de cálculos, de
desenhos, de especificações de fabricação e de montagem de
uma estrutura de alvenaria, não sendo utilizado esse termo
para outros tipos de estruturas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. A carga adicional total representa a diferença entre as
cargas acidentais e permanentes adicionais de uma laje.
Inclui-se neste valor, para efeito de especificação, o peso
próprio da laje e a expectativa de novas cargas adicionais.
II. A laje pré-fabricada unidirecional é a laje de seção final
maciça ou nervurada, constituída por nervuras principais
longitudinais dispostas em uma única direção. Podem ser
empregadas algumas nervuras transversais perpendiculares
às nervuras principais.
III. Nos desenhos de projeto, nos casos em que os
comprimentos das peças da estrutura possam ser
influenciados por variações de temperatura durante a
montagem, devem ser mascaradas as faixas de variação
consideradas ou, ainda, indicados valores diferentes dos
reais.

II. A 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.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Um dos mecanismos preponderantes de deterioração
relativos ao concreto são as reações deletérias superficiais de
certos agregados decorrentes de transformações de produtos
ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. A junta de dilatação é qualquer interrupção do concreto
com a finalidade de reduzir tensões internas que possam
resultar em impedimentos a qualquer tipo de movimentação
da estrutura, principalmente em decorrência de retração ou
abaixamento da temperatura.
II. Nos desenhos de projeto, as ligações soldadas devem ser
caracterizadas por simbologia adequada que contenha
informações completas para sua execução por profissionais
qualificados ou não. Assim, é possível garantir uma redução
expressiva de custo em qualquer projeto.
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III. Os elementos de concreto simples estrutural são
elementos estruturais elaborados com concreto e que não
possuem qualquer tipo de armadura, ou que a possui em
quantidade inferior ao mínimo exigido para o concreto
armado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. As cargas são ações especificadas por sua intensidade,
natureza e localização sob uma laje. Por exemplo, a força do
vento e a ação de intempéries, como o sol e a chuva que, ao
longo do tempo, contribuem para a deterioração da laje.
II. Os elementos de concreto armado são aqueles cujo
comportamento estrutural depende da aderência entre
concreto e armadura, e nos quais não se aplicam
alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização
dessa aderência.
III. Um dos mecanismos preponderantes de deterioração do
concreto é a expansão por ação de águas e solos que
contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando
origem às reações expansivas e deletérias com a pasta de
cimento hidratado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. A contra-flecha designa o deslocamento horizontal nãointencional aplicado nas lajes durante a sua montagem, por
meio do escoramento e do peso do concreto, e que possui
sentido contrário ao da flecha, na estrutura.
II. Os desenhos de projeto devem indicar quais as normas que
foram usadas, evitando dar as especificações dos materiais
estruturais empregados ou mesmo das medidas específicas
de estruturas metálicas ou de outro tipo.
III. A expansão por ação das reações entre os álcalis do
cimento e certos agregados reativos é um dos principais
mecanismos empregados na conservação das estruturas de
concreto. Um exemplo claro, é a adição de cloreto de sódio à
água utilizada na fabricação do concreto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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8 Analise as afirmativas a seguir:
I. As obras executadas total ou parcialmente com estrutura
de aço ou com estrutura mista de aço e concreto devem
obedecer a projeto elaborado de acordo com as normas
técnicas aplicáveis, sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado, com experiência em projeto e
construção dessas estruturas. A fabricação e a construção
devem ser feitas por empresas capacitadas e que
mantenham a execução sob competente supervisão.
II. Nos desenhos de projeto, quando o método construtivo for
condicionante, tendo feito parte dos procedimentos do
cálculo estrutural, devem ser indicados os pontos de
içamento previstos e os pesos das peças da estrutura, além
de outras informações similares relevantes. Também devem
ser levados em conta os coeficientes de impacto adequados
ao tipo de equipamento que será utilizado na montagem.
III. A armadura complementar superior de tração é a
armadura disposta sobre os apoios nas extremidades das
pré-lajes, no mesmo alinhamento das nervuras longitudinais e
posicionada na capa. Ela proporciona a continuidade das
nervuras longitudinais e destas com o restante da estrutura, o
combate à fissuração e a resistência ao momento fletor
negativo, de acordo com o projeto da laje.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No plano epistemológico, a ética é apenas o estudo dos
juízos de apreciação referentes à conduta humana
susceptível de qualificação do ponto de vista do mal, seja
relativamente à determinada sociedade, em função dos seus
objetivos e metas, seja de modo obsoleto, quando se busca
distorcer o princípio da legalidade.
b) A ética profissional caracteriza-se como um conjunto de
normas e princípios que tem por fim orientar a relação dos
profissionais com sua equipe de trabalho, apenas. Em outras
palavras, os princípios éticos que devem ser seguidos por um
profissional não abordam o relacionamento com usuários
dos serviços, por exemplo.
c) A ética profissional abriga-se na ideia do conjunto de
regras de comportamento e formas de vida através das quais
tende o indivíduo a realizar o valor do bem. Em outras
palavras, a ética é o conjunto de procedimentos de caráter
técnico que determinam como os processos cotidianos de
trabalho devem ser realizados, em detalhes.
d) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu
próprio bem-estar, visto que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.
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10 Analise as afirmativas a seguir:
I. A armadura complementar é a armadura adicionada na
obra, quando dimensionada e disposta de acordo com o
projeto da laje. Nesse contexto, a armadura longitudinal é
aquela utilizada quando da impossibilidade de integrar na
pré-laje toda a armadura passiva inferior de tração
necessária.
II. Em geral, os requisitos de qualidade de uma estrutura de
concreto são classificados em três grupos distintos,
denominados: consistência térmica, elasticidade paramétrica
e distonia.
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II. A armadura complementar é a armadura adicionada na
obra, quando dimensionada e disposta de acordo com o
projeto da laje. Nesse contexto, a armadura de distribuição é
aquela posicionada na capa nas direções transversal e
longitudinal, quando necessário, para a distribuição das
tensões oriundas de cargas concentradas e para o controle
da fissuração.
III. No contexto do concreto estrutural, a armadura ativa (de
protensão) é constituída por barra, fios isolados ou
cordoalhas, e destinada à produção de forças de protensão,
isto é, na qual se aplica um pré-alongamento inicial.
Marque a alternativa CORRETA:

III. A carga de trabalho determina o conjunto de cargas
incidentes sob a laje após a fase de montagem, antes que o
concreto complementar alcance a resistência definida pelo
projeto estrutural.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

13 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. A fase interna da licitação é a fase em que se especifica
detalhadamente o objeto a ser contratado – por meio da
elaboração do projeto básico – e se definem os requisitos
para o recebimento de propostas dos interessados em
contratar com a Administração, observadas regras que
possibilitem a máxima competitividade entre os
participantes, com o fim de obter a proposta mais vantajosa
para a Administração. A fase interna da licitação é uma etapa
de fundamental importância para o sucesso do
empreendimento.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. A carga acidental é a carga distribuída ou concentrada sob
a laje, conforme definido na NBR 1620, ou outras normas
específicas aplicáveis à utilização da estrutura. Os valores de
carga acidental devem ser conhecidos para que o
dimensionamento das colunas protetivas seja adequado às
necessidades da estrutura.
II. O concreto com armadura ativa pós-tracionada (protensão
com aderência posterior) é o concreto protendido em que o
pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o
endurecimento do concreto, sendo utilizadas, como apoios,
partes do próprio elemento estrutural, criando posteriormente
aderência com o concreto de modo permanente, através da
injeção das bainhas.
III. No projeto de edifícios industriais, devem ser apresentados
nos desenhos de projeto ou memorial de cálculo o esquema
de localização das ações decorrentes dos equipamentos mais
importantes que serão suportados pela estrutura, os valores
dessas ações e, eventualmente, os dados para a
consideração de efeitos dinâmicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nos desenhos de projeto, além dos materiais, devem ser
indicados dados relativos às ações adotadas e aos esforços
solicitantes de cálculo a serem resistidos por barras e
ligações, quando necessários para a preparação adequada
dos desenhos de fabricação.
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II. Os projetos básico e executivo devem contemplar todas as
medidas mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental, quando
do fornecimento das licenças prévia e de instalação. Esse é
um importante requisito, já que a implementação de medidas
mitigadores influencia diretamente a definição precisa do
custo do empreendimento.
III. Após o empreendimento ser definido, é necessário iniciar
os preparativos para a contratação, que deve ocorrer,
usualmente, por meio de licitação. As etapas preparatórias
para a publicação do edital de licitação constituem a fase
externa do certame.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na elaboração dos projetos, deve-se considerar a adoção
das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho
adequadas; a infraestrutura de acesso; e os aspectos
relativos à insolação, à iluminação e à ventilação.
II. O edital de licitação de um projeto público deve abranger
toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos pela Lei das
Licitações, além de possuir os elementos necessários e
suficientes para descaracterizar o objeto a ser contratado,
independentemente do nível de precisão exigido para o tipo de
empreendimento em questão.
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III. Os estudos de viabilidade objetivam eleger o
empreendimento que melhor responda ao programa de
necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e
socioeconômico. No aspecto técnico, devem ser avaliadas as
alternativas para a implantação do projeto. A avaliação
ambiental envolve o exame preliminar do impacto ambiental
do empreendimento, de forma a promover a perfeita
adequação da obra com o meio ambiente. A análise
socioeconômica, por sua vez, inclui o exame das melhorias e
possíveis malefícios advindos da implantação da obra.

III. O projeto básico é o elemento mais importante na
execução de obra pública. As falhas em sua definição ou
constituição podem dificultar a obtenção do resultado
almejado pela Administração. O projeto básico deve ser
elaborado anteriormente à licitação e receber a aprovação
formal da autoridade competente.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

17 Analise as afirmativas a seguir:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. A armadura complementar é aquela adicionada na obra,
quando dimensionada e disposta de acordo com o projeto da
laje. A armadura transversal, nesse contexto, é aquela que
compõe a armadura inferior das nervuras transversais de
travamento (quando houver necessidade).

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. Após a escolha do empreendimento a ser realizado, pode
ser necessária a elaboração de anteprojeto, que não se
confunde com o projeto básico da licitação. O anteprojeto
deve ser elaborado no caso de obras de maior porte e
consiste na representação técnica da opção aprovada na
etapa anterior, devendo apresentar os principais elementos –
plantas baixas, cortes e fachadas – de arquitetura, da
estrutura e das instalações em geral do empreendimento,
além de determinar o padrão de acabamento e o custo
médio.
II. Segundo determina a lei nº 8.666, de 1993, o procedimento
da licitação inicia-se com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, o qual contenha a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e a origem do recurso próprio
para a despesa. A esse processo devem ser juntados todos
os documentos gerados ao longo do procedimento licitatório.
A documentação, as memórias de cálculo e as justificativas
produzidas durante a elaboração dos projetos básico e
executivo também devem constar desse processo.
III. O edital de licitação de um empreendimento público deve
abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos
pela Lei das Licitações, além de impossibilitar a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos executivos e do
prazo de execução.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 Analise as afirmativas a seguir:
I. No caso de o órgão público não dispor de corpo técnico
especializado, ele deverá fazer uma licitação específica para
contratar uma empresa para elaborar o projeto básico. O
edital para contratação desse projeto deverá conter, entre
outros requisitos, o orçamento estimado dos custos dos
projetos e o seu cronograma de elaboração.
II. A elaboração dos projetos de empreendimentos públicos,
além de observar as características e condições do local de
execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, tem
de violar os requisitos de segurança, de funcionalidade e de
adequação ao interesse público.
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II. No contexto do concreto estrutural, uma junta de dilatação
parcial designa uma redução de espessura igual ou maior a
5% da seção de concreto.
III. O estado limite último é o estado limite relacionado ao
colapso, ou a qualquer outra forma de ruína estrutural, que
viabiliza o uso da estrutura para fins diversos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. A capacidade resistente consiste basicamente na
segurança contra infiltrações e contra a ação de sais em uma
estrutura metálica. Esse conceito é determinante para a
escolha dos vernizes e tintas utilizados na proteção dessas
estruturas, a fim de reduzir a corrosão.
II. As pré-lajes, denominadas pela sigla PLT (pré-laje treliçada)
e PLP (pré-laje protendida), são placas com espessura de 3,0
cm a 5,0 cm e larguras padronizadas. São constituídas por
concreto estrutural, executadas industrialmente fora do local
de utilização definitivo da estrutura, ou mesmo em canteiros
de obra, sob rigorosas condições de controle de qualidade.
Elas englobam total ou parcialmente a armadura inferior de
tração, integrando a seção de concreto da nervura.
III. No concreto estrutural, a armadura passiva é aquela usada
para produzir forças de protensão, isto é, que não seja
previamente alongada. Em geral, as armaduras passivas são
empregadas em projetos de colunas definitivas, lajes
parametrizadas e paredes de convecção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 Analise as afirmativas a seguir:
I. O concreto com armadura ativa pré-tracionada (protensão
com aderência inicial) é o concreto protendido em que o préalongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios
independentes do elemento estrutural, antes do lançamento
do concreto, sendo a ligação da armadura de protensão com
os referidos apoios desfeita após o endurecimento do
concreto. Nesse contexto, a ancoragem no concreto realizase só por aderência.
II. O concreto com armadura ativa pós-tracionada sem
aderência (protensão sem aderência) é o concreto protendido
em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado
após o endurecimento do concreto, sendo utilizados, como
apoios, partes do próprio elemento estrutural, mas não sendo
criada aderência com o concreto, ficando a armadura ligada
ao concreto apenas em pontos localizados.
III. O escoramento (cimbramento) é a estrutura provisória
(quando houver necessidade), destinada a auxiliar as pré-lajes
a suportar a carga de trabalho durante a montagem da laje e
durante o período de cura do concreto complementar lançado
na obra.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas ligações com parafusos de alta resistência, os
desenhos de projeto devem indicar se o aperto será normal
ou com protensão inicial, e neste último caso, se os
parafusos trabalharem a cisalhamento, se a ligação é por
atrito ou por contato.
II. A carga permanente de peso próprio é dada pela diferença
do peso dos componentes pré-fabricados (pré-lajes e
elementos de enchimento) e dos materiais complementares
(armaduras adicionais e concreto complementar) em uma
laje.
III. A armadura complementar é adicionada a uma obra após
ser dimensionada e disposta de acordo com o projeto da laje.
Ela pode ser especificada caso a caso e utilizada para atender
às necessidades particulares de cada projeto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. As cargas permanentes adicionais são decorrentes de
alvenarias, revestimentos, contrapisos, colunas, estruturas
metálicas, armaduras de aço, equipamentos temporários,
concreto de enchimento e outras que serão parte integrante
da carga e da estrutura da laje em si.
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II. Os elementos de concreto protendido são aqueles nos
quais parte das armaduras é previamente alongada por
equipamentos especiais de protensão com a finalidade de,
em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os
deslocamentos da estrutura e propiciar o melhor
aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite
último.
III. As estruturas de concreto devem atender aos requisitos
mínimos de qualidade previstos nas normas técnicas
aplicáveis, durante sua construção e serviço, e aos requisitos
adicionais estabelecidos em conjunto entre o autor do projeto
estrutural e o contratante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. A altura total é a distância entre o plano inferior e o plano
superior da laje em construção, sem contemplar o concreto
complementar lançado, adensado e regularizado (nervuras e
capa).
II. Os desenhos de projeto devem ser executados em escala
adequada para o nível das informações desejadas. Devem
conter todos os dados necessários para o detalhamento da
estrutura, para a execução dos desenhos de montagem e
para o projeto das fundações.
III. Os estados limites de serviço são aqueles relacionados à
durabilidade das estruturas, à aparência, ao conforto do
usuário e à boa utilização funcional das mesmas, seja em
relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos
equipamentos utilizados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 23 a 26
DRENAGEM

As medidas de controle de inundações podem ser
classificadas em:
• Estruturais, quando modificam o sistema, buscando reduzir
o risco de enchentes, pela implantação de obras para conter,
reter ou melhorar a condução dos escoamentos. Estas
medidas envolvem construção de barragens, diques,
canalizações, reflorestamento, entre outros;
• Não estruturais, quando são propostas ações de
convivência com as enchentes ou são estabelecidas
diretrizes para reversão ou minimização do problema. Estas
medidas envolvem o zoneamento de áreas de inundações
associado ao Plano Diretor Urbano, à previsão de cheia, ao
seguro de inundação, às legislações diversas, entre outros.
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As medidas estruturais são obras de engenharia
implementadas para reduzir o risco das enchentes. Estas
medidas podem ser extensivas ou intensivas. As medidas
extensivas são aquelas que agem no contexto global da
bacia hidrográfica, procurando modificar as relações entre
precipitação e vazão, como a alteração da cobertura vegetal
do solo, que reduz e retarda os picos de enchentes e controla
a erosão da bacia.
As medidas intensivas são aquelas que agem numa escala
menor, nos cursos d’água e superfícies, e podem ser obras
de contenção como diques e polderes, de aumento da
capacidade de descarga como retificações, ampliações de
seção e corte de meandros de cursos d’água, de desvio do
escoamento por canais e de retardamento e infiltração,
como reservatórios, bacias de amortecimento e dispositivos
de infiltração no solo.
As medidas estruturais não são projetadas para dar uma
proteção completa ao sistema pois isto exigiria um
dimensionamento contra a maior enchente possível, o que é
física e economicamente inviável na maioria das situações.
A medida estrutural pode em alguns casos, como o de um
reservatório de amortecimento a montante, criar uma falsa
sensação de segurança, permitindo a ampliação da
ocupação das áreas inundáveis, que futuramente podem
resultar em danos significativos.
As medidas não estruturais, em contraponto, procuram
reduzir impactos sem modificar o risco das enchentes
naturais e, em alguns casos, estipular princípios que
revertam os riscos artificialmente majorados por ações
antrópicas às condições naturais. As ações não estruturais
em drenagem urbana abrangem os mecanismos de
estipulação dos princípios básicos (filosofia), de
estabelecimento de como estes princípios devem ser
respeitados (legislação, normas e manuais técnicos) e de
preparação da sociedade para que eles venham a ser
implantados e obedecidos na atualidade e no futuro. O custo
de proteção de uma área inundável por medidas estruturais
é em geral superior ao de medidas não estruturais.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3aNBNXC.

23 Leia o texto 'DRENAGEM' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Nas medidas estruturais de controle de inundações são
propostas ações de convivência com as enchentes ou são
estabelecidas diretrizes para reversão ou minimização do
problema, de acordo com o texto.
II. As medidas estruturais de controle de inundações
envolvem a construção de barragens, de diques, de
canalizações, o reflorestamento, o monitoramento por radar e
a conscientização da população sobre a poluição ambiental,
de acordo com o texto.
III. As medidas estruturais intensivas são aquelas que agem
numa escala menor, nos cursos d’água e superfícies, e podem
ser obras de contenção como diques e polderes, de aumento
da capacidade de descarga como retificações, ampliações de
seção e corte de meandros de cursos d’água, de desvio do
escoamento por canais e de retardamento e infiltração, como
reservatórios, bacias de amortecimento e dispositivos de
infiltração no solo, de acordo com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Leia o texto 'DRENAGEM' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, as medidas estruturais não são
projetadas para dar uma proteção completa ao sistema, pois
isso exigiria um dimensionamento contra a maior enchente
possível, o que é física e economicamente inviável na maioria
das situações.
II. As medidas não estruturais de controle de inundações
envolvem o zoneamento de áreas de inundações associado
ao Plano Diretor Urbano, a previsão de cheia, o seguro de
inundação, as legislações diversas, entre outros, de acordo
com o texto.
III. Segundo o texto, a medida estrutural pode, em alguns
casos, como o de um reservatório de amortecimento a
montante, criar uma falsa sensação de segurança, permitindo
a ampliação da ocupação das áreas inundáveis, que
futuramente podem resultar em danos significativos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Leia o texto 'DRENAGEM' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. As ações não estruturais em drenagem urbana abrangem
os mecanismos de estipulação dos princípios básicos, de
estabelecimento de como estes princípios devem ser
respeitados (legislação, normas e manuais técnicos) e de
preparação da sociedade para que eles venham a ser
implantados e obedecidos na atualidade e no futuro, de
acordo com o texto.
II. As medidas não estruturais procuram reduzir impactos
sem modificar o risco das enchentes naturais e, em alguns
casos, estipular princípios que revertam os riscos
artificialmente majorados por ações antrópicas às condições
naturais, de acordo com o texto.
III. Segundo as afirmações trazidas pelo texto, as medidas de
controle de inundações podem ser classificadas em
estruturais, quando compreendem a realização de ações
diretas para deslocar a população da área de risco para outra
região; e não estruturais, quando buscam reduzir o consumo
de água em regiões com risco de inundação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 Leia o texto 'DRENAGEM' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que o custo de proteção e a eficácia de
utilizar medidas não estruturais em uma área inundável
(como a bacia de um rio ou uma região próxima a um
mangue ou a um pântano) é em geral superior ao de utilizar
medidas estruturais.
II. O texto afirma que as medidas estruturais de controle de
inundações, que podem ser extensivas ou intensivas, são
obras de engenharia implementadas para avolumar o risco
das enchentes.
III. As medidas estruturais extensivas são aquelas que agem
no contexto global da bacia hidrográfica, procurando
modificar as relações entre precipitação e vazão, como a
alteração da cobertura vegetal do solo, que reduz e retarda os
picos de enchentes e controla a erosão da bacia, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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O solo siltoso é considerado um tipo ruim de solo. Os piores
tipos de estrada são aqueles que estão em solo siltoso:
formam grandes atoleiros quando chove e, na época das
secas, fazem muita poeira. Além disso, é comum a erosão e
desagregação natural neste tipo de solo, portanto demanda
maiores cuidados e manutenção.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3ldFDOu.

27 Leia o texto 'SOLO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, o solo argiloso possui uma imensa
importância econômica na construção civil, já que com ele se
fabricam tijolos, telhas, azulejos e pisos cerâmicos.
II. O solo arenoso, ao contrário do argiloso, possui grande
capacidade de aglutinação devido à elevada concentração de
matéria orgânica e partículas de poeira, formando lama
facilmente em períodos de chuva, de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, o solo siltoso é considerado um
tipo bom de solo, pois suas propriedades físicas e químicas
favorecem a realização de obras. Por esse motivo, o uso
desse tipo de solo é frequente na indústria de concreto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Texto para as questões de 27 a 30

b) Apenas uma afirmativa está correta.

SOLO

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

SOLO ARENOSO

d) Todas as afirmativas estão corretas.

O solo arenoso é o tipo de solo composto
predominantemente por areia. Ele se movimenta facilmente
e é altamente permeável, e isso para qualquer construção é
um grande desafio. O solo arenoso requer fundações
profundas com estacas, geralmente de aço ou concreto
armado, para garantir a segurança da estrutura. As
construções erguidas na beira da praia costumam utilizar
essas estacas preenchidas com betão, o que aumenta a
resistência da fundação. As estradas construídas em solo
arenoso apresentam a vantagem de não se tornarem um
lamaçal na época das chuvas e não levantam poeira nos
períodos de seca.
SOLO ARGILOSO

28 Leia o texto 'SOLO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, os piores tipos de estrada são aqueles
que estão em solo siltoso, que formam grandes atoleiros
quando chove e, na época das secas, fazem muita poeira.
II. O solo arenoso é o tipo de solo composto
predominantemente por matéria orgânica em decomposição,
detritos carregados pela chuva e sedimentos de rocha
calcária, de acordo com o texto.
III. O solo arenoso requer fundações profundas com estacas,
geralmente de aço ou concreto armado, para garantir a
segurança da estrutura, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

O solo argiloso é o tipo mais comum de solo encontrado no
Brasil e sua importância econômica na construção civil é
imensa, já que com ele se fabricam tijolos, telhas, azulejos e
pisos cerâmicos. O solo argiloso, ao contrário do arenoso,
possui grande capacidade de aglutinação, formando lama
facilmente. É também altamente denso quando não há
umidade ou presença de água. Neste tipo de solo, as
fundações rasas são as mais utilizadas, sendo que, caso
seja necessário reforçar as sapatas, o uso dos radiers é
recomendado. No entanto, para atingir mais segurança, o
uso de estacas também é recomendado.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

SOLO SILTOSO

II. Segundo as afirmações trazidas pelo texto, o solo argiloso
é altamente denso quando há umidade ou presença de água.
Em períodos de seca, no entanto, ele se torna maleável,
poroso e rico em minerais e possui elevadíssima taxa de
drenagem de água (superior à do solo arenoso).
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Leia o texto 'SOLO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. As construções erguidas na beira da praia costumam
utilizar estacas preenchidas com betão, o que aumenta a
resistência da fundação, de acordo com o texto.
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III. O solo argiloso é o tipo mais comum de solo encontrado
no Brasil, estando presente em faixas litorâneas, à beira-mar,
no alto de morros e serras e em matas ciliares, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30 Leia o texto 'SOLO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. São comuns a erosão e a desagregação natural no solo
siltoso devido à elevada concentração de partículas minerais
nesse solo, portanto, esse tipo de solo demanda menores
cuidados com a manutenção, de acordo com o texto.
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32 Analise as afirmativas a seguir:
I. A remuneração de um vendedor em uma loja é composta
de uma parte fixa, no valor de R$ 1.000,00, mais uma parte
variável, correspondente a 10% do valor de suas vendas no
mês. Sabe-se que, no último mês, esse vendedor realizou
vendas da ordem de R$ 250.000,00. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que,
no período informado, a remuneração desse vendedor foi
maior que R$ 27.200,00 e menor que R$ 29,350,00.
II. Uma jovem destinou 1/5 de sua mesada que é de R$
125,00 para comprar um caderno escolar. Logo após a
compra, ela gastou 1/2 do que tinha sobrado com a compra
de outros itens diversos. Assim, com base nos dados
apresentados, é correto afirmar que, após realizar as
compras, o valor total que lhe restou é superior a R$ 44 e
inferior a R$ 62.
Marque a alternativa CORRETA:

II. As estradas construídas em solo arenoso apresentam a
vantagem de não se tornarem um lamaçal na época das
chuvas e não levantam poeira nos períodos de seca, de
acordo com o texto.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

III. O texto afirma que, no solo argiloso, as fundações rasas
são as mais utilizadas, e que, caso seja necessário reforçar as
sapatas, o uso dos radiers é recomendado. No entanto, para
atingir mais segurança, o uso de estacas também é
recomendado.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma corrida de rua teve início às 6 horas da manhã. O
primeiro atleta cruzou a linha de chegada às 10 horas e 15
minutos. Sabe-se que ele perdeu 37 segundos para ajustar
seu tênis durante o percurso. Se esse atleta não tivesse
perdido tempo, podemos afirmar que ele teria cruzado a
linha de chegada em 4 horas 14 minutos e 23 segundos.
II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 58m
de base e 120m de altura. Outro terreno possui o formato
de um retângulo com 139m de largura e 216m de
comprimento. Ambos os terrenos possuem 43% da sua
área ocupada por florestas e o restante da área é ocupado
por gramado. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a soma
da área do gramado de ambos os terrenos é superior a
18.291 m² e inferior a 18.712 m².
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços do produto X nos últimos 5 meses foram os
seguintes: R$ 3,89 (1º mês), R$ 3,76 (2º mês), R$ 4,05 (3º
mês), R$ 3,88 (4º mês) e R$ 3,96 (5º mês). Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que o preço desse produto no 5º mês
apresentou um aumento de mais de 1,88% sobre a média
dos preços nos quatro meses anteriores.
II. Eliana viajou para São Paulo e gastou R$ 1.200,00 no
primeiro dia de viagem. No segundo dia, ela gastou o
equivalente à metade do primeiro dia. Já no terceiro dia,
Eliana despendeu o equivalente à soma dos gastos nos dois
primeiros dias. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que, no total, as
despesas de Eliana foram superiores a R$ 3.688,00 e
inferiores a R$ 3.921,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um processo é formado por 4 atividades sequenciais que
duram, respectivamente: 128 minutos, 60 minutos, 108
minutos, 25. Assim, o tempo total desse processo é superior
a 5,81 horas.
II. Uma enfermeira recebeu um lote de 2,5 litros de um
medicamento que deve ser administrado nos pacientes em
doses únicas de 0,005 litro. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o número máximo
de pacientes que poderão ser contemplados com a
medicação superior a 488 e inferior a 517.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um corpo percorre 2.600 metros em 39 segundos. Em
seguida, esse corpo percorre 1.660 metros em 20 segundos.
Assim, é correto afirmar que ele manteve uma velocidade
média inferior a 69 metros por segundo.

v.Audit.: 33B355771

II. Na eleição para presidente de um clube, votaram 943
associados. O candidato 1 obteve 7 votos a mais que o
candidato 2. O candidato 3 teve 5 votos a mais que o
candidato 1. Não houve voto nulo ou em branco. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que o número de votos do candidato vencedor foi
superior a 305 e inferior a 330.
III. Uma parede com 8 metros de comprimento e 4 metros de
largura será revestida com azulejos em formato de quadrado
cujo lado mede 0,2 metro. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o total de
azulejos necessários para esse projeto é maior que 790 e
menor que 815.

II. Uma mulher, ao comprar um carro, pagou R$ 10.000,00 de
entrada e parcelou o saldo restante em 12 prestações no
valor de R$ 855,00, cada. Assim, é correto afirmar que o valor
cobrado pelo carro é uma quantia superior a R$ 19.600,00 e
inferior a R$ 20.875,00.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

38 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. Um veículo percorreu 49 km em 21 horas e, em seguida,
percorreu mais 105 km em 39 hora. Assim, é correto afirmar
que a velocidade média em todo o percurso foi inferior a 2,01
km/h.

d) As duas afirmativas são falsas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor inicial de um imóvel era de R$ 388.925. Sobre esse
preço foi aplicado um desconto de 11%. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que o valor final desse imóvel, após o desconto, é superior a
R$ 345.935 e inferior a R$ 346.415.
II. Um terreno em formato de triângulo possui as seguintes
dimensões: 100m de base e 98m de altura. Esse terreno foi
vendido a um preço equivalente a R$ 237 por metro quadrado.
No entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu
obter um desconto de 12% sobre o preço total do terreno.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago pelo
comprador foi superior a R$ 915 mil e inferior a R$ 989 mil.
III. Um salão retangular, de lados iguais a X e 2X, foi
totalmente recoberto por 1.250 placas quadradas iguais de
cerâmica, medindo, cada uma, 0,4 metro de lado. Sabe-se que
todas as placas foram colocadas inteiras, sem espaço entre
elas. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o perímetro desse salão é
superior a 49 metros e inferior a 56 metros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 57% por 62% é maior que
42%.
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II. Um vendedor vendeu três motocicletas do mesmo modelo
por R$ 18.000,00. Sabendo que em cada motocicleta ele deu
um desconto de R$ 300,00, é correto afirmar que o preço de
cada motocicleta, sem desconto, seria um valor superior a R$
6.100,00 e inferior a R$ 6.450,00.
III. Ao comprar uma geladeira nova, a cliente pagou uma
entrada R$ 250,00 e parcelou o saldo restante em 10
prestações de R$ 150,00. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o valor total pago
pela geladeira é superior a R$ 1.685,00 e inferior a R$ 1.905.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma chefe de cozinha dispunha de um pacote com 2 quilos
de farinha de trigo, dos quais 4/10 foram utilizados para fazer
uma torta. Assim, considerando os dados apresentados, é
correto afirmar que a quantidade de farinha de trigo que
sobrou, após a elaboração da torta, foi superior a 1,1 quilo e
inferior a 1,35 quilo.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 13 kg, 22
kg, 26 kg e 41 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 27,1 kg e menor que 28,8 kg.
III. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 90X + 116 = 2.006, o valor da incógnita “X” deve ser
maior que 13 e menor que 19.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma casa moram 5 crianças, duas das quais são
irmãos gêmeos. Sabe-se que a média das idades dessas
crianças é igual a 8,6 anos. Porém, se não forem contadas as
idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser de 9
anos. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a idade dos gêmeos é
igual a 10 anos.
II. Atualmente, as idades de um homem e a de uma mulher, se
somadas, correspondem ao total de 45 anos. Há 6 anos, a
idade do homem era o dobro da idade da mulher. Com isso,
podemos afirmar que, atualmente, a idade da mulher é maior
que 18 anos e menor que 26 anos.
III. Em um hospital, a razão entre o número de médicos e o
número de enfermeiros é de 5 para 4. Sabe-se que nessa
instituição trabalham 20 enfermeiros. Assim, considerando os
dados apresentados, é correto afirmar que a soma entre o
total de médicos e enfermeiros é um número maior que 41 e
menor que 57.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Hoje em dia, sabe-se que a prática de regimes e exercícios
pode ser benéfica ou maléfica, isso dependendo da forma de
sua realização. Qualquer atividade deve ser realizada com
acompanhamento especializado de nutricionistas,
fisioterapeutas, educadores físicos e médico clínico, pois
sem o acompanhamento desses profissionais a prática
esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma
série de problemas.
Por Aline da Silva de Lara, Leonardo Vilela e Thainá Moraes
dos Santos, em 2020 (disponível em: https://bit.ly/2B1Wjqd).
Com adaptações.

41 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Nos homens, a taxa de distúrbios alimentares é maior do
que nas mulheres, sendo uma equivalência de uma mulher
para cada 10 homens, de acordo com o texto.
II. Todos os meios citados no texto de alcançar a satisfação
do corpo body perfect (corpo perfeito, em tradução livre do
inglês) causam sérios problemas à estrutura física e psíquica
das pessoas.
III. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 46%
acredita que mulheres magras são mais felizes, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 45
O Eu Ideal

Os cuidados exagerados com o corpo e os distúrbios
alimentares têm tomado cada vez mais espaço no nosso
cotidiano. Como mostra o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo, 77% dos jovens entre 10 e 24
anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar. Dos jovens que foram entrevistados, 39% estavam
acima do peso. Desses 39%, 85% acreditavam que existe um
padrão de beleza ditado pela mídia, 46% acreditavam que
mulheres magras são mais felizes e 55% queriam
simplesmente acordar magros. Nos homens, a taxa de
distúrbios alimentares é menor, sendo uma equivalência de
um homem para cada 10 mulheres.
As mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão
de beleza, por vezes considerado inalcançável, e para isso
acabam submetendo-se a regimes, práticas exageradas de
exercício, uso de medicamentos, diversas cirurgias e outras
práticas. Mesmo que em homens haja menor incidência, a
insatisfação é recorrente, o que os leva ao uso de hormônios,
à prática de exercícios em excesso, regimes e eventualmente
cirurgias, dentre outras práticas utilizadas. Todos esses
meios de alcançar a satisfação do corpo body perfect (corpo
perfeito, em tradução livre do inglês), causam sérios
problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas.
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42 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Sem os acompanhamentos de profissionais, as práticas
que visam a alcançar um padrão de beleza podem vir a
causar uma série de problemas, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
II. É comum, entre as mulheres, utilizar-se de cirurgias como
um meio para tentar negar um padrão de beleza, de acordo
com as informações apresentadas no texto.
III. Segundo o texto, nos homens, há maior incidência de
insatisfação com a própria imagem, especialmente em
relação aos cabelos grisalhos ou à forma de se vestir.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo mostra que 77% dos jovens entre
10 e 24 anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar.
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II. Após a análise minuciosa do texto, o leitor pode inferir que
a ideia central dos dois primeiros parágrafos é a de que as
mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão de
beleza imposto pela mídia, nunca obtendo qualquer êxito ou
progresso nessa busca, pois trata-se de uma busca platônica.
III. Também é dito que o uso de hormônios, associado a
amplos procedimentos cirúrgicos, é a forma mais comum dos
homens buscarem alcançar padrões de beleza socialmente
impostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

44 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A realização de cirurgias e o uso de cosméticos são
procedimentos usados exclusivamente por mulheres para
alcançarem certos padrões de beleza, nunca por homens, de
acordo com o texto.
II. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 85%
acreditavam que existe um padrão de beleza ditado pela
mídia, de acordo com as informações apresentadas no texto.
III. O texto afirma que, hoje em dia, sabe-se que a prática de
regimes e exercícios pode ser benéfica ou maléfica, a
depender da forma que é realizada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, dos indivíduos que estavam acima
do peso no estudo realizado pela Casa do Adolescente em
São Paulo, 46% acreditam que mulheres magras são mais
felizes.
II. Qualquer uma das práticas que visam a alcançar um
padrão de beleza deve ser realizada com acompanhamento
especializado de nutricionistas, fisioterapeutas, educadores
físicos e médico clínico, de acordo com o texto.
III. O uso de medicamentos e de cosméticos são técnicas
pouco conhecidas entre as mulheres que tentam de diversas
formas alcançar um padrão de beleza, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Texto para as questões de 46 a 50
Uma Mente Brilhante

O filme “Uma Mente Brilhante” retrata a vida de John Nash,
desde sua juventude até sua idade avançada, quando recebe
o prêmio Nobel. John, uma mente brilhante na matemática,
inicia seus estudos na universidade de Princeton. Tímido,
introspectivo e solitário, quer descobrir uma teoria original, o
que o torna arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.
Logo no início de seus estudos, ele divide o quarto com um
amigo, Charles Herman, com quem vai manter amizade até
depois de casar-se. Durante a faculdade, realiza uma
descoberta que o destaca no universo acadêmico,
posteriormente batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash.
Após a faculdade, trabalha como professor e conhece sua
futura esposa, Alicia Nash. Ele acredita ter sido convidado a
participar de uma missão secreta, pela inteligência dos
Estados Unidos, para desvendar códigos secretos enviados
pelos russos a espiões nos EUA. Assim, conhece William
Parcher, um espião que o acoberta e o socorre quando John
corre perigo. Sua esposa começa a desconfiar de suas
atitudes e pede ajuda médica. John é então internado,
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra. Após vários anos de altos e baixos no tratamento,
ele consegue retornar à universidade e lecionar. É
mundialmente reconhecido pelas suas descobertas na
matemática com o prêmio Nobel.
John provavelmente começou com os sinais e sintomas
após a grande carga de stress ocasionada pela mudança
para a universidade e a sua cobrança para descobrir uma
teoria original. O indivíduo que desenvolve a esquizofrenia
apresenta alucinações e delírios, como no caso de John
Nash. Seu melhor amigo, e depois uma sobrinha dele, e o
espião americano William, eram alucinações. Sobre os
delírios, John criou uma realidade para seu psíquico em que
ele era a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e
de um ataque com bomba russa.
Como John era introspectivo, levou-se muito tempo para
descobrir a doença, e ele já estava em estado crepuscular
quando sua esposa suspeitou que havia algo estranho em
seu comportamento. Neste caso, o tratamento com
psicotrópicos e acompanhamento do psiquiatra é
fundamental. Infelizmente, como o caso ocorreu na década
de sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
e ficou em hospital psiquiátrico por várias semanas.
Por Flávia Cristina Martins de Oliveira, em fevereiro de 2020
(disponível em: https://bit.ly/3eAYH4S). Com adaptações.

46 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a faculdade, John Nash trabalhou como bibliotecário
e professor de educação física, o que lhe permitiu conhecer
sua futura esposa, Alicia Nash, de acordo com o texto.
II. Logo no início de seus estudos, John Nash dividiu o quarto
com um amigo, Charles Herman, com quem manteve
amizade até depois de casar-se, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
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III. John Nash era extrovertido e, por isso, levou-se muito
tempo para descobrir a esquizofrenia nele, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

I. John Nash era tímido, introspectivo e solitário, afirma o
texto. Ele queria descobrir uma teoria original, o que o tornou
arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.

I. No psicótico que desenvolve a esquizofrenia, não há
alucinações ou delírios, exceto no caso de John Nash, de
acordo com o texto.
II. John Nash, ao conhecer William Parcher, passa a descobrir
sobre o significado da esquizofrenia e decide consultar-se
com um médico especializado, de acordo com o texto.

II. Como o caso de John Nash ocorreu na década de
sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
para esquizofrenia e ficou em um hospital psiquiátrico por
várias semanas, de acordo com as informações apresentadas
no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

47 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

III. Segundo o texto, John Nash provavelmente começou com
os sinais e sintomas de esquizofrenia após a grande carga de
estresse ocasionada pela mudança para a universidade e a
sua cobrança para descobrir uma teoria original.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Durante a faculdade, John Nash realizou uma descoberta
que o destacou no universo acadêmico, posteriormente
batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash, de acordo com
as informações apresentadas no texto.
II. Ao final do filme, descobre-se que a esposa de John Nash e
vários outros personagens são, na verdade, alucinações, fruto
da sua mente, de acordo com as informações apresentadas
no texto.
III. De acordo com o texto, no filme, John Nash é internado
devido a um câncer e, nesse momento, é também
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra.

ENGENHEIRO (A) CIVIL - Página 13 de 14

III. Em casos como o de John Nash, o tratamento com
psicotrópicos e o acompanhamento do psiquiatra devem ser
evitados, pois agravam as alucinações, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. John criou uma realidade para seu psíquico em que ele era
a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e de um
ataque com bomba russa, de acordo com o texto.
II. John Nash é mundialmente reconhecido pelas suas
descobertas com o prêmio Nobel de biologia e química, de
acordo com o texto.
III. Por ser uma mente brilhante na matemática, John Nash
realizou seus estudos na universidade de Harvard, em uma
idade bastante inferior à dos demais alunos, de acordo com
as informações apresentadas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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