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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

Diretora de escola cria almoço sem telefone para alunos se 

conhecerem 

 

A diretora Janet Behrens criou no início deste ano o que 

agora virou uma tradição na Iowa Valley Junior-Senior High 

School, nos Estados Unidos. No almoço de sexta-feira, os alunos 

participam de rodas de conversa onde é proibido usar o celular. O 

objetivo é fazer novas amizades. A informação é da emissora 

KCRG. Janet teve a ideia após reparar que os estudantes andavam 

de cabeça baixa, olhando para seus telefones. 

Às sextas, os alunos recebem cartões coloridos que 

definem em qual mesa eles devem se sentar. É proibido usar o 

celular durante a atividade na hora do almoço.  

Os estudantes dizem que uma hora sem telefone, 

conversando com novas pessoas, está ajudando a escola a se tornar 

um lugar mais agradável. 

 
(https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-

sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm) 

 

01- O assunto central do texto é: 

 

A. A ideia da diretora em fazer com que os alunos dialo-

guem entre si durante o horário do almoço sem o uso do 

celular para melhorar o rendimento escolar. 

B. O projeto da gestora ao limitar o uso do celular no ambi-

ente escolar durante as refeições diárias a fim de aumen-

tar a concentração dos alunos. 

C. A estratégia utilizada pela diretora ao inibir o uso do apa-

relho celular durante uma refeição escolar  para  promo-

ver a construção de novas amizades reais entre os alunos.  

D. A iniciativa da gestora de uma escola americana ao pro-

mover o almoço sem celular com o intuito de diminuir a 

circulação de informações falsas. 

E. A preocupação da diretora em estimular o almoço sem 

celular para que os jovens alunos interajam em equipe 

nas práticas esportivas da escola. 

 

02- No trecho: “... os alunos recebem cartões coloridos que 

definem em qual mesa eles devem se sentar.”, o termo sublinhado 

estabelece, no contexto, um sentido. Assinale a alternativa cuja 

palavra alteraria esse sentido:  

 

A. deliberam 

B. marcam 

C. indeterminam 

D. estabelecem 

E. indicam 

 

03- Indique a alternativa cujo termo em destaque sofre alteração 

gramatical, de nome para verbo, desde que o acento gráfico seja 

excluído. 

 

A. “... está ajudando a escola a se tornar um lugar...” 

B. “O objetivo é fazer novas amizades.” 

C. A diretora resolveu pôr em prática uma estratégia para 

criar novas amizades. 

D. “A diretora Janet Behrens criou no início deste ano...” 

E. Essa ideia dá aos alunos a oportunidade de se conhece-

rem melhor. 

04- No fragmento: “Às sextas,  os alunos recebem cartões 

coloridos...”, o  emprego da crase está de acordo com a norma 

culta. Marque a alternativa em que não houve obediência à regra 

da crase. 

 

A. À medida que os alunos participavam do projeto, sentiam 

o ambiente mais agradável. 

B. A diretora estava à espera de bons resultados com a ini-

ciativa proposta de não usarem o celular. 

C. À frente da ideia, estava a preocupação da direção em 

melhorar a convivência dos alunos. 

D. Os alunos fizeram adesão à ideia sem resistência e cons-

truíram novas amizades na escola. 

E. Nas rodas de conversa, os alunos falam à respeito de as-

suntos diversos para melhor se conhecerem. 

 

05- Indique a alternativa cujo verbo sublinhado deve ser 

denominado de irregular. 

 

A. “Os estudantes dizem que uma hora sem telefone...” 

B. “A diretora Janet Behrens criou no início deste ano...” 

C. “No almoço de sexta-feira, os alunos participam de rodas 

de conversa...” 

D. “...olhando  para seus telefones.” 

E. “...os alunos recebem cartões coloridos...” 

 

06- Há vocábulos escritos de forma incorreta no seguinte 

enunciado: 

 

A. A discussão realizada nas rodas de conversa enriquece o 

conhecimento e o convívio escolar. 

B. Muitos adolescentes analisam a sugestão do almoço sem 

celular como momento de interação. 

C. Os diálogos constantes desencadeiam a expansão do res-

peito à diversidade de opiniões e cultura. 

D. Na hora da conversa, os alunos interajem com todo o 

grupo, almentando o ciclo de amizade. 

E. Os alunos traçam o percurso da amizade no ambiente es-

colar de forma diversa e extensa. 

 

                 Brasileira que criou esponja capaz de sugar petróleo 

lamenta nova tragédia 

 

Dos Estados Unidos, a gaúcha Raíssa Müller, de 23 anos, 

acompanha o noticiário brasileiro como quem assiste a um filme 

conhecido. O desastre ambiental que atinge a região Nordeste, a 

partir do derramamento de óleo cru no litoral em setembro, a fez 

se recordar, mais uma vez, de um caso ocorrido no Rio Grande do 

Sul, em 2006.                                                                                                                        

Apesar de a estudante ter só 11 anos naquela época, o 

efeito da catástrofe no Rio dos Sinos, que resultou em 86 toneladas 

de peixes mortos após o despejo de resíduos poluentes, foi tão 

marcante na vida da então menina que a levou a desenvolver, anos 

mais tarde, um projeto premiado. 

Em 2014, no ensino médio, Raíssa criou uma esponja 

capaz de sugar óleos como o petróleo. O projeto ganhou vários 

prêmios, porém não chegou à indústria. "É muito triste ver isso 

acontecendo. Me sinto num ciclo infinito", comenta a jovem. 

[...] 

A pesquisa desenvolvida pela gaúcha foi levada para 

feiras nacionais e internacionais, incluindo o congresso de 

inovação da Harvard, a Feira Internacional de Ciência e 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm
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Engenharia (ISEF, na sigla em inglês) e a Feira de Ciências do 

Google (GSF, na sigla em inglês), em 2014. O protótipo foi o 

primeiro projeto brasileiro a receber a premiação da GSF.  

Foi nessa época que a estudante percebeu que poderia 

traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até então. 

Conseguiu ser aprovada para estudar Psicologia e Neurociência 

em Yale, no estado americano de Connecticut, onde vive há três 

anos. "Foi todo um processo de perseverança. A pesquisa, com 

certeza, ajudou com que eu fosse aceita na universidade", explica.  
(https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-

esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm Adaptado. Acesso 
em 19/10/2019) 

 

07- Segundo o texto, 

 

A. a pesquisa desenvolvida pela jovem Raíssa ganhou reco-

nhecimento e o interesse da indústria brasileira. 

B. um fato ocorrido ainda na pré-adolescência da pesquisa-

dora brasileira virou estímulo para elaborar projeto de or-

dem ambiental. 

C. a pesquisa teve destaque em eventos dentro e fora do Bra-

sil, e foi mais um projeto ambiental brasileiro  premiado 

pela GSF. 

D. o reconhecimento da pesquisa em evento internacional 

veio, mas a falta de recursos e  de incentivo paralisaram 

a pesquisa. 

E. a  pesquisadora lembra de outro dano ambiental já ocor-

rido, sem lastimar o vazamento de óleo no litoral nordes-

tino.  

 

08- No período: “Apesar de a estudante ter só 11 anos naquela 

época,...”, a conjunção destacada estabelece uma relação de: 

 

A. condição 

B. causalidade 

C. concessão 

D. proporção 

E. comparação 

 

09- No período: “Dos Estados Unidos, a gaúcha Raíssa Müller, de 

23 anos, acompanha o noticiário brasileiro como quem assiste a 

um filme conhecido.”, o verbo grifado cumpriu corretamente a 

regra da regência.  Marque a alternativa em que o verbo em 

destaque exige a mesma regência. 

 

A. “O desastre ambiental que atinge a região Nordeste” 

B. “... levou a desenvolver, anos mais tarde, um projeto pre-

miado.” 

C. “...poderia traçar uma trajetória diferente da imagi-

nada...” 

D. “...onde vive há três anos.” 

E. “... a fez se recordar, mais uma vez, de um caso ocorrido 

no Rio Grande do Sul...” 

 

10- No fragmento: “Foi nessa época que a estudante percebeu que 

poderia traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até 

então.”, a palavra destacada refere-se: 

 

A. ao termo ‘época’ 

B. ao termo ‘trajetória’ 

C. à expressão ‘nessa época’ 

D. à expressão ‘da imaginada’ 

E. ao  termo ‘estudante’ 

11- Ao substituir a expressão destacada em “O projeto ganhou 

vários prêmios...”, por uma construção pronominal, está adequada 

a alternativa: 

A. O projeto ganhou-os... 

B. O projeto ganhou-lhes... 

C. O projeto ganhou-nos... 

D. O projeto ganhou-los... 

E. O projeto ganhou-as... 

 

12- Analise os enunciados a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

A. Em: “A pesquisa, com certeza, ajudou...” a expressão 

destacada estabelece um sentido de afirmação e é intro-

duzida por uma preposição.   

B. Em:  ‘ “...ajudou com que eu fosse aceita na universi-

dade” ’,  o termo destacado é um   pronome pessoal do 

caso oblíquo da primeira pessoa do singular. 

C. Em: “... porém não chegou à indústria.”, a palavra grifada 

é classificada como uma conjunção que indica um sen-

tido de adição. 

D. Em: “... acompanha o noticiário brasileiro...”, o termo 

grifado é um verbo flexionado no pretérito perfeito do 

modo  indicativo. 

E. Em: “... Raíssa criou uma esponja...”, a palavra destacada 

é um adjetivo feminino, cuja função é de nomear. 

 

13- No trecho: “Foi nessa época que a estudante percebeu que 

poderia traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até 

então. Conseguiu ser aprovada para estudar Psicologia e 

Neurociência em Yale...”, os verbos sublinhados foram 

conjugados na 3ª pessoa do singular. Ao serem reescritos, 

respectivamente, na 2ª pessoa do singular, as formas verbais 

deverão ser: 

 

A. percebes – poderias – conseguiste 

B. percebeste – poderias – conseguiste 

C. percebestes – podereis – conseguistes 

D. percebestes – poderias – conseguistes 

E. percebias – poderíeis – conseguias  

 

14- Analise os enunciados apresentados nas alternativas a seguir e 

indique a correta: 

 

A. Em: “... derramamento de óleo cru...”, a palavra grifada 

é acentuada por ser proparoxítona, cuja tonicidade recai 

na antepenúltima silaba. 

B. Em: “O desastre ambiental que atinge  ...”, o termo em 

destaque é um adjetivo uniforme  que concorda em gê-

nero e número com o substantivo ‘desastre’. 

C. Em: “... que atinge a região Nordeste...”, o vocábulo gri-

fado é um substantivo cuja flexão no plural é ‘regiões’, 

como também ocorre com o termo ‘cidadões’. 

D. Em: ‘"É muito triste ver isso acontecendo.” ‘, o termo 

destacado é categorizado como um adjetivo no grau su-

perlativo absoluto sintético, intensificado pela palavra 

‘muito’. 

E. Em: “Raíssa criou uma esponja capaz...”, o vocábulo 

sublinhado denomina-se como um substantivo concreto 

e acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada 

em ‘a’. 

 

 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm
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15- Está plenamente adequada a concordância do seguinte 

enunciado: 

 

A. Ocorrerá danos irreparáveis ao meio ambiente devido ao 

derramamento de óleo nas praias nordestinas. 

B. As ações do governo e da sociedade precisam ser vigi-

lante e  efetiva. 

C. A investigação sobre a origem do óleo derramado devem 

ser intensificadas. 

D. Pesquisas universitárias encontram óleo em aparelhos di-

gestivos de peixes e mariscos. 

E. Os pescadores da região reclama aflito da queda nas ven-

das de peixes e crustáceos. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
 

16- Com relação aos impermeabilização, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Os impermeabilizantes rígidos funcionam em conjunto 

com elementos estruturais, por esse motivo suportam 

grande variação de temperatura.  

B. A classificação das impermeabilizações é feita levando 

em consideração a possibilidade da estrutura em questão 

sofrer ou não fissura. 

C. Os materiais para impermeabilização flexível podem ser 

pré-fabricados ou moldados no local.  

D. A impermeabilização rígida é ideal para locais que não 

estão sujeitos a fissuras. 

E. A impermeabilização flexível é ideal para locais sujeitos 

à variação de temperatura. 

 

17- Com relação aos materiais de construção, são materiais 

obtidos por meio de processo industrial físico e/ou químico, 

EXCETO: 

 

A. Tábuas de madeira. 

B. Tubos hidráulicos. 

C. Cimento. 

D. Areia. 

E. Pisos. 

 

18- Com relação à impermeabilização, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Contribui com o tempo de durabilidade da edificação. 

B. Boa parte dos problemas em edificações está ligado a va-

zamentos e infiltrações, o que torna a impermeabilização 

desnecessária. 

C. Protege o imóvel de mofo, umidade e fungos. 

D. Evita a ocorrência de infiltrações que geram danos à apa-

rência das estruturas por atingir a alvenaria, o revesti-

mento e, em alguns casos, a ferragem da armação. 

E. A impermeabilização preserva a edificação, mantendo, 

consequentemente, a conservação e a salubridade. 

 

 

 

 

19- São exemplos de fundações superficiais, EXCETO: 

 

A. Radier. 

B. Viga de fundação. 

C. Caixões. 

D. Sapata. 

E. Bloco de fundação.  

 

20- Com relação à alvenaria de vedação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Esse tipo de construção exige mão de obra altamente es-

pecializada, embora a execução por pessoa não especiali-

zada não gere qualquer problema à obra, não correndo as-

sim risco de necessidade de refazer em parte ou na totali-

dade a obra. 

B. As edificações com esse tipo de alvenaria são formadas 

por pilares, vigas e lajes de concreto armado. 

C. Tem as vantagens de grande oferta de material e mão de 

obra, assim como a facilidade de reformas futuras ou mu-

danças no projeto sem prejuízo estrutural. 

D. Os elementos de concreto armado são responsáveis pela 

estrutura das edificações com esse tipo de alvenaria, en-

quanto a alvenaria propriamente dita é responsável apenas 

pela vedação. 

E. Esse é um tipo de obra com custo elevado, que tem a ten-

dência a levar mais tempo para a execução e a deixar mui-

tos resíduos, quando comparado com outros tipos de cons-

trução. 

 

21- Os escoramentos podem ser de diversos materiais, EXCETO: 

 

A. Madeira industrializada. 

B. Alumínio ou aço forjado. 

C. Madeira em bruto. 

D. Alumínio ou aço laminado. 

E. Apenas madeira e metais podem ser utilizados. 

 

22- Com relação às fundações, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Estaca é um tipo de fundação superficial. 

B. Tubulões é um tipo de fundação profunda. 

C. Radier é um tipo de fundação profunda. 

D. Caixão é um tipo de fundação superficial. 

E. Sapata associada é um tipo de fundação profunda. 

 
23- Com relação à alvenaria estrutural, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A. Já que em edificações deste tipo as paredes são as respon-

sáveis pela sustentação, a mão de obra deve ser especiali-

zada. 

B. Unem as funções estrutural e de vedação, realizada por 

meio de blocos de concreto ou cerâmicos específicos para 

este fim. 

C. Neste tipo de obra paredes podem ser removidas, mesmo 

que não seja coloca outra estrutura para sustentar a carga 

anteriormente suportada pela parede. 

D. O projeto para edificações com este tipo de alvenaria deve 

conter o projeto elétrico e hidrossanitário. 

E. É um tipo de obra cuja execução é mais rápida e dela re-

sultam menos desperdício de materiais. 
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24- Em relação à impermeabilização, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Pode ser feita pelo uso de mantas. 

B. Pode ser feita por meio de uso de aditivos. 

C. Pode ser feita por meio de emulsão asfáltica. 

D. Pode ser feita utilizando alguns tipos de soluções. 

E. Pode ser feita de todas a maneiras acima, menos com o 

uso de mantas. 

 

25- Com relação às instalações elétricas e seus elementos, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. As tubulações são conduções que protegem os condutores 

de choques mecânicos, umidade e elementos químicos 

agressivos. 

B. As caixas de distribuição são as caixas utilizadas para ins-

talação de tomadas, interruptores ou para facilitar o ma-

nuseio dos fios. 

C. A fiação são os fios responsáveis pela condução da cor-

rente elétrica.  

D. As caixas de distribuição são onde estão localizados os 

disjuntores. 

E. As caixas de passagem são as caixas utilizadas para insta-

lação de tomadas, interruptores ou para facilitar o manu-

seio dos fios. 

 

26- São exemplos de materiais de construção estruturais, 

EXCETO: 

 

A. Pisos. 

B. Blocos. 

C. Concreto. 

D. Armação de aço. 

E. Estruturas metálicas. 

 

27- Com relação às fundações, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Bloco de fundação é um elemento com base quadrada ou 

retangular que exige armadura para receber as cargas. 

B. Radier é semelhante a uma placa que ocupa toda a área do 

terreno, absorve toda a carga da construção e a distribui 

no solo. 

C. Sapatas são estruturas de concreto armado, com formato 

quadrado, retangular ou trapezoide, cujas cargas devem 

ser resistidas pelas armaduras, não pelo concreto.  

D. Caixões são elementos em forma de prisma que são con-

cretados na superfície e instalados por escavação interna. 

E. A sapata corrida recebe a carga de forma linear. 

 

28- Com relação à impermeabilização, aos sistemas utilizados e às 

suas aplicações, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A emulsão asfáltica pode ser aplicada a frio, ou não, não 

sendo necessária proteção mecânica. 

B. A argamassa polimérica contém cimento, aditivos, agre-

gados e polímeros. 

C. Hidrofugante pode ser aplicado em superfícies minerais, 

como fachadas de pedras, por exemplo.  

D. O hidrorrepelente não altera as características do subs-

trato. 

E. A manta asfáltica contém asfalto modificado com políme-

ros. 

 

29- Com relação aos reescoramentos e escoramentos 

remanescentes, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. As dimensões dos panos de lajes que compõem o pavi-

mento podem estar entre os fatores que influenciam as 

condições explicitadas no enunciado. 

B. A sobrecarga de utilização dos pavimentos e outros fato-

res da execução da obra influenciam o reescoramento ou 

escoramento remanescente. 

C. O ciclo de concretagem de pavimentos posteriores não é 

um fato que possa influenciar nessa questão. 

D. O peso da laje e outros componentes do pavimento podem 

influenciar o reescoramento ou escoramento remanes-

cente. 

E. A resistência e módulo de elasticidade nos prazos de reti-

rada dos reescoramentos e/ou escoramentos remanescen-

tes e das concretagens de novas lajes é um dos fatores a 

serem considerados. 

 

30- Com relação às fundações, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Fundações profundas são usadas em edifícios muito altos. 

B. A viga de fundação é um elemento das fundações profun-

das, tem grande comprimento e pequenas seções transver-

sais. 

C. Os tipos mais comuns de fundações profundas são cai-

xões, estacas e tubulões. 

D. As fundações são estruturas responsáveis por absorver as 

cargas provenientes da edificação e transferi-las para o 

solo.  

E. Para escolher o tipo de fundação é necessário reconhecer 

quais os esforços que serão aplicados sobre a estrutura do 

edifício, as características dos elementos da fundação e do 

solo. 

 

31- Com relação ao armazenamento de materiais de construção, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Quando não houver disponibilidade para armazenamento 

em local coberto, cobrir o material com lona plástica, a 

fim de isolá-lo da umidade. 

B. Seguir as recomendações dadas pelo fabricante. 

C. Após aberto, retirar o produto da embalagem original para 

armazenamento do que restou. 

D. Observar a validade dos produtos que as possuírem, assim 

como utilizar apenas aqueles que estiverem dentro do 

prazo. 

E. Evitar exposição dos materiais à umidade, mantendo-os 

em local preferencialmente coberto. 

 

32- Com relação às redes de abastecimento, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A. Os barriletes se derivam das colunas d’água e abastecem 

os ramais. 

B. As colunas d’água recebem a água dos ramais e distri-

buem para o barriletes. 
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C. Os barriletes derivam dos ramais e alimentam os sub-ra-

mais. 

D. Os sub-ramais são as tubulações que alimentam direta-

mente os pontos de utilização. 

E. Os ramais são um conjunto de tubulações que têm origem 

no reservatório e abastecem as colunas de distribuição. 

 

33- Com relação ao sistema de construção still frame, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. É sistema de construção cujos perfis são feitos de aço gal-

vanizado e o fechamento é de drywall, madeira ou placas 

cimentícias. 

B. Tem vantagem de agilidade na construção e de uma redu-

ção no peso da estrutura. 

C. É um tipo de obra com produção mínima de resíduos e 

sem a necessidade de utilização de água. 

D. Este tipo de obra oferece melhor isolamento acústico e tér-

mico. 

E. É um tipo de obra que não tem limitação quanto ao nú-

mero de pavimentos ou para encontrar mão de obra espe-

cializada. 

 

34- Os projetos de escoramentos devem, EXCETO: 

 

A. Ser detalhado por meio de plantas e outras especificações, 

que não deixem dúvidas em relação à execução correta da 

montagem. 

B. Definir de forma clara e exata o posicionamento de todos 

os elementos utilizados. 

C. Especificar quais são as cargas admitidas pelos equipa-

mentos. 

D. Definir as cargas nas bases de apoio. 

E. Definir cargas e posições dos elementos de escoramento, 

sendo desnecessário plantas. 

 

35- Com relação aos impermeabilizantes, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Manta asfáltica é ideal para lajes planas ou inclinadas, pis-

cinas, floreiras, reservatórios de água e áreas frias. 

B. A emulsão asfáltica é ideal para terraços, áreas frias e la-

jes. 

C. O hidrorrepelente é ideal para tijolo e concreto aparen-

tes,fachadas de pedra, telha cerâmica e cerâmica porosa. 

D. Calafetador é ideal para lajes planas ou inclinadas, pisci-

nas, floreiras, reservatórios de água e áreas frias. 

E. A emulsão acrílica é ideal para lajes, coberturas, paredes 

e marquises. 

 

36- Com relação aos reservatórios de água fria nas instalações 

hidráulicas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O reservatório superior auxilia a manutenção da pressão 

da água na rede. 

B. Os reservatórios de água podem ser superior ou inferior. 

C. Para definir o tamanho do reservatório a NBR 5626 deter-

mina que os reservatórios devem garantir o abastecimento 

durante pelo menos 24h. 

D. A pressão da água tem relação direta com a altura do re-

servatório, nos reservatórios superiores, não da vasão. 

E. Os reservatórios inferiores, em geral, são utilizados 

quando a pressão da rede de abastecimento pública não é 

suficiente para subir a água, não sendo necessário utiliza-

ção de bombas para que esta chegue aos pontos de uso. 

 

37- Com relação ao sistema construtivo wood frame, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Existe limitação quanto ao número de pavimentos e maior 

exigência quanto à impermeabilização. 

B. É um tipo de baixo custo e que necessita de períodos mais 

curtos para a execução. 

C. É um tipo de edificação cujos perfis são feitos de madeira. 

D. Embora este tipo de estrutura seja construída de madeira 

maciça, não há necessidade de tratamento desta madeira 

para prevenir problemas com cupins, por exemplo. 

E. Possui a desvantagem da dificuldade de conseguir mão de 

obra especializada, por outro lado apresenta bons resulta-

dos de isolamento acústico e térmico. 

 

38- Com relação aos materiais de construção, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Os materiais de vedação têm entre suas funções principais 

a função estrutural, assim como a de isolar/fechar ambi-

entes, de modo a impedir a passagem de líquidos, sólidos 

ou gases. 

B. Os materiais artificiais são aqueles obtidos por processos 

industriais e processos de transformação de matéria-

prima. 

C. Tintas e impermeabilizantes são materiais de proteção e 

têm função de prolongar a durabilidade das edificações. 

D. Os materiais combinados são aqueles obtidos a partir da 

combinação entre materiais naturais e artificiais. Concreto 

e argamassa são exemplos disso. 

E. Os elementos estruturais são aqueles que vão suportar as 

cargas sobre a estrutura da edificação. 

 

39- Com relação à classificação dos sistemas hidráulicos de água 

fria, assinala a alternativa INCORRETA: 

 

A. No sistema misto há uso da água que chega direto do abas-

tecimento público e da água presente em reservatórios. 

B. O sistema direto é aquele que a água vai diretamente da 

caixa d’água para os pontos de uso. 

C. Tem três tipos de classificação, são elas: direta, indireta e 

mista. 

D. No sistema indireto há a garantia da manutenção do abas-

tecimento de água nos pontos de uso, ainda que o abaste-

cimento público tenha cessado. 

E. No sistema direto é utilizada a água do abastecimento pú-

blico, sem que esta passe por reservatório. 
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40- Com relação às paredes de concreto, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Neste tipo de construção as instalações elétricas e hidráu-

licas estão embutidas no concreto que forma a parede. 

B. Isso significa que a parede em questão é estrutural e ma-

ciça de concreto armado. 

C. Para que seja possível concretar são utilizadas formas com 

a forma necessária segundo o projeto e que são montadas 

no próprio local onde a parede será concretada. 

D. Possui altas produtividade e resistência à fogo, ao mesmo 

tempo que oferece pouco desperdício de materiais. 

E. Possui bom isolamento acústico e térmico além do baixo 

custo para produção em baixa escala. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


