CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBEMA – EDITAL DE ABERTURA
Nº01.01/2017
RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
NOME: ROBSON RIBEIRO DE LIMA
INSCRIÇÃO:31994
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: RECURSO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
NOME: DANIELA
INSCRIÇÃO: 32315
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 17 - O erro de grafia “marrão” por “marrom”, bem como a falta do
“traçinho” nas alternativas “A” e “B”. Não influenciam no entendimento da mesma.

NOME: LARISSA DALLELASTE BORILLI
INSCRIÇÃO: 31915
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SITUAÇÃO: DEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 20- Alterar o gabarito de “C” para “D”.
NOME: MAISA PHILIPPSEN
INSCRIÇÃO:32130
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
INDEFERIDO – QUESTÃO 21
DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 21 - O Traço é definido pela dosagem de seus componentes, sendo a
resistência diretamente proporcional a diluição do aglomerante (cimento), portanto quanto
menor a quantidade de agregado maior a resistência.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais

empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a)

F, V, F, F.

b)

V, V, F, F.

c)

V, F, F, F.

d)

F, V, F, V.

NOME: VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO
INSCRIÇÃO: 32014
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 3
INDEFERIDO – QUESTÃO 4
DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO – QUESTÃO 31
RESPOSTA: QUESTÃO 3 - A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem
sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Na
sentença “Fale baixo para que ninguém acorde “ o adjetivo “baixo” foi usado como advérbio.
Portanto a alternativa correta é a letra A.O termo destacado na alternativa B, o substantivo
beijo é um caso de derivação regressiva, pois deriva por redução a partir do verbo beijar. O
termo destacado na alternativa C, o substantivo passatempo é um caso de Composição por
Justaposição, quando junta-se duas ou mais palavras ou radicais, sem que ocorra alteração

fonética.Na alternativa D ocorreu um caso de hibridismo na palavra em cuja formação entram
elementos de línguas diferentes: auto (grego) + móvel (latim).

QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa no que se
refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier seguido do
infinitivo.
O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C,
ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da
alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto
segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações
desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:
As paredes parece que têm ouvidos.
Analise: Parece que as paredes têm ouvidos.
QUESTÃO 31 - A ABNT NBR 6118:2003 – Tabele 7.2, nesta tabela da norma representa o
cobrimento de cada elemento, unidade de medida padrão milímetros.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.

b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.

NOME: MATHEUS LUIZ DA SILVA
INSCRIÇÃO: 31960
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.

NOME: BERNARDO LOPES PONCETTI
INSCRIÇÃO:32273

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO- QUESTÃO 27
RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração,
insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através
de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão
público.
A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa
contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo
contratante, a contratação deve se adequar.

NOME: JEFFERSON RODRIGO BONADEU
INSCRIÇÃO: 32285
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
INDEFERIDO – QUESTÃO 24
INDEFERIDO – QUESTÃO 27
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO – QUESTÃO 37
INDEFERIDO – QUESTÃO 39
RESPOSTA: QUESTÃO 24- A responsabilidade técnica da execução dos elementos
estruturais compete ao engenheiro da contratada, no entanto a execução de serviços que
ficarão ocultos a fiscalização deverá vistoriar e liberar a execução. Sendo que a empresa
contratada só poderá solicitar o pagamento após aprovação do fiscal.
QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração,
insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através
de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão
público.
A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa
contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo
contratante, a contratação deve se adequar.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.

RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
QUESTÃO 37 - A cobrança de ISSQN incide apenas sobre prestação de serviços. Quanto o
órgão público adquiri equipamento, não há incidência de ISSQN.
QUESTÃO 39 - O único sintoma da calcinação é o desbotamento da tinta, a característica da
eflorescência é definida como depósitos cristalinos de cor branca que surgem na superfície do
revestimento, como piso, paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de
soluções aquosas salinizadas principalmente ocorre com o acumulo é a formação de um filme
sobre a superfície.

NOME: WELINGTON DA SILVA DESTEFANI
INSCRIÇÃO: 32306
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 4
DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa
no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier
seguido do infinitivo.
O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C,
ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da
alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto
segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações
desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:
As paredes parece que têm ouvidos.
Analise: Parece que as paredes têm ouvidos.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a

armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.

NOME: BRUNO HENRIQUE TONÁ JULIANI
INSCRIÇÃO: 32124
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 4
DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 23
INDEFERIDO – QUESTÃO 27
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO – QUESTÃO 37
RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua Portuguesa
no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando este vier
seguido do infinitivo.
O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C,
ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da
alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto
segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações
desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:
As paredes parece que têm ouvidos.
Analise: Parece que as paredes têm ouvidos.
QUESTÃO 23- Alternativa correta é a I e III. Sedo que esta opção não foi indicada na resposta

está questão deve ser ANULADA.
QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração,
insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através
de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão
público.
A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa
contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo
contratante, a contratação deve se adequar.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
QUESTÃO 37 - A cobrança de ISSQN incide apenas sobre prestação de serviços. Quanto o
órgão público adquiri equipamento, não há incidência de ISSQN.

NOME: WILLIAN CITELLI CONTI
INSCRIÇÃO: 32231

CARGO: ENEGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO – QUESTÃO 36
RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
QUESTÃO 36 - A norma citada NBR 5681:1980 a mesma corrigida em 2015, no entanto a
aplicação da norma continua em vigência, sendo as exigências acima mencionadas mantidas
nesta correção.

NOME: WILLY WEIBER
INSCRIÇÃO: 32001
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 8

NOME: DANIEL LUZ DOS REIS
INSCRIÇÃO: 31867
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO - QUESTÃO 4
DEFERIDO – QUESTÃO 8
INDEFERIDO – QUESTÃO 27
DEFERIDO – QUESTÃO 34
INDEFERIDO – QUESTÃO 39
INDEFERIDO – QUESTÃO 40
RESPOSTA: QUESTÃO 4 - O verbo parecer é um dos casos particulares da Língua
Portuguesa no que se refere à concordância, admite duas formas de concordância, quando
este vier seguido do infinitivo.
O verbo parecer é flexionado e não flexionamos o infinitivo, como ocorreu na alternativa C,
ou a variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, como no caso da
alternativa A, que embora não seja de uso corrente, esse tipo de concordância é correto
segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
A alternativa B está incorreta, portanto deveria ser selecionada, pois com orações
desenvolvidas o verbo parecer permanece no singular. A concordância correta seria:
As paredes parece que têm ouvidos.
Analise: Parece que as paredes têm ouvidos.
QUESTÃO 27 - A CEF disponibiliza 4 tabelas SINAPI, serviços, com e sem desoneração,
insumos, com e sem desoneração. No entanto a contratação de empresa é realizado através
de processo licitatório, sendo a definição do sistema de tributação realizado pelo órgão
público.
A pergunta refere-se a, “determinação do custo de uma obra pública”, caso a empresa
contratada esteja adotando o sistema de tributação diferente da apresentada pelo
contratante, a contratação deve se adequar.
QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.

RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
QUESTÃO 39 - O único sintoma da calcinação é o desbotamento da tinta, a característica da
eflorescência é definida como depósitos cristalinos de cor branca que surgem na superfície do
revestimento, como piso, paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de
soluções aquosas salinizadas principalmente ocorre com o acumulo é a formação de um filme
sobre a superfície.
QUESTÃO 40 - 9.5.2.2 PONTOS DE TOMADA
9.5.2.2.1 NÚMERO DE PONTOS DE TOMADA
b) em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias
e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou
fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo
duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos;
d) em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5
m, ou fração, de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto
possível;
NOME: MAYKE VENSOLOSKI ZAIAS
INSCRIÇÃO: 31829
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais

empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
NOME: ADRIELLE CRISTINA OZANSKI
INSCRIÇÃO: 32189
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: DEFERIDO – QUESTÃO 34
RESPOSTA: QUESTÃO 34 - Acerca de projeto e execução de fundações, atribua V
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) Estaca é um elemento de fundação profunda, executada inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descidas de pessoas. Os materiais
empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.8 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Bloco é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que a
armadura empregada especialmente para esse fim resista às tensões de tração nele resultantes.
RESPOSTA: Conforme NBR 6122:2010, 3 Termos e Definições, 3.3 Estacas. A sentença
descreve a norma. Portanto a afirmação da questão é Verdadeira.
( ) Radier é um elemento de fundação profunda, de concreto, dimensionado de modo que esse

concreto resista às tensões de tração, com necessidade de armadura.
RESPOSTA: Radier é um elemento de fundação rasa, com finalidade de formar uma
placa, a qual irá receber a edificação e descarregar as cargas sobre uma grande área de solo.
Portanto a afirmação da questão é Falsa.
( ) Sapata é um elemento de fundação superficial, de concreto, dimensionado de modo que esse
concreto resista às tensões de tração, sem necessidade de armadura.
RESPOSTA: Sapara é um elemento de fundação que pode ser executada em concreto
armado ou sem armadura, no entanto para resistir a tensões de tração é necessária
armadura. Portanto a afirmação da questão é Falsa.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) F, V, F, F.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.

NOME: ROBSON SUSIN
INSCRIÇÃO: 31853
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO – QUESTÃO 2
RESPOSTA: Solicitação indeferida, pois não comprometeu o entendimento da questão.
NOME: FERNANDA FAGUNDES CRISPIM
INSCRIÇÃO: 31781
CARGO: MERENDEIRA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 15 - A alegação de um erro de grafia em relação ao nome do
cosmonauta soviético não anula a questão, pois não induz o candidato a um erro, visto que
não a alteração de sentido.

NOME: ARY DOMINGUES NUNES JUNIOR
INSCRIÇÃO: 32235
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
RESPOSTA: QUESTÃO 30 - Apreensão de veículos não é penalidade e sim medida
administrativa.

GOIOERÊ, 11 DE SETEMBRO DE 2017.
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PRESIDENTE DA FADCT

