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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ESCULARÁPIO MILLOR FERNANDES LIVRO 

PORTUGUES ESSENCIAL 

Escularápio 

 

Um escularápio foi chamado para tratar de uma rica senhora 

que sofria de catarata. Sendo, porém, desonesto, o nosso 

querido amigo, sempre que ia visitar a rica velha, furtava-lhe 

um objeto precioso. Quando acabaram os objetos preciosos, ele 

começou, despudoradamente, a levar-lhe também os móveis, 

um a um. 

Afinal, certo dia, não tendo mais o que roubar, deixou de visitar 

a velha. Mas, não contente com isso, sapecou-lhe em cima uma 

conta terrível, capaz de abalar mesmo a fortuna do mais rico 

catarático. 

A velha protestou, dizendo que não pagava, e a coisa foi para o 

tribunal. E foi no tribunal que a velha declarou o motivo de sua 

recusa em pagar. Disse: 

"Não posso pagar a conta do senhor escularápio, do doutor 

médico, porque eu estou com a vista pior do que quando ele 

começou a me tratar. No início do tratamento eu ainda via 

alguma coisa. Mas agora, não consigo enxergar nem os móveis 

lá da sala". 

MORAL: A EXTREMA DESONESTIDADE ACABA 

VISÍVEL MESMO PARA UM CEGO 

 

(Millôr Fernandes. Novas Fábulas e Contos Fabulosos. 

Desiderata  2007 Ilustrações de Angeli) 

 

01- O autor cria a palavra „escularápio‟ composta de dois 

elementos: „esculápio‟ (médico) e „larápio‟ (ladrão), formando 

assim um substantivo para designar: 

 

A. Um médico especialista 

B. Um médico desonesto 

C. Um médico rico 

D. Um médico afortunado 

E. Um médico a domicílio 

 

02- O vocábulo „escularápio‟ foi formado pelo processo de: 

 

A. Parassíntese  

B. Justaposição 

C. Aglutinação 

D. Prefixação 

E. Sufixação 

 

03- Podemos afirmar que é finalidade discursiva do texto: 

 

A. Limitar a transmissão da sabedoria de caráter moral ao 

homem. 

B. Caracterizar um gênero narrativo erudito e particular. 

C. Aludir a uma situação humana independentemente de 

transmitir alguma moralidade. 

D. Retratar aspectos inerentes à conduta humana. 

E. Apresentar personagens num enredo truncado. 

 

 

04- “...ele começou, despudoradamente, a levar-lhe também os 

móveis, um a um.” 

O emprego do advérbio sublinhado caracteriza: 

 

A. A cobiça excessiva do médico. 

B. A consciência crítica do médico. 

C. A pouca experiência do médico ao tratar dos pacientes. 

D. A personalidade paramentada do médico. 

E. A forma ousada com que o médico agia na casa da velha. 

 

05- Em qual das alternativas abaixo NÃO houve nenhum erro 

de grafia: 

 

A. “Os Karas. Miguel: Não tem apilido. Foi ele quem 

decidiu reunir alguns amigos e, por brincadeira, fundar 

um grupo secreto no colégio onde é presidente do 

Grêmio Estudantil.” (Pedro Bandeira) 

B. “Chumbinho: Aficcionado por videogames e 

computadores, com sua esperteza e valentia, sente de 

longe o cheiro de novas aventuras.” (Pedro Bandeira) 

C. “Magrí: Melhor atleta do Colégio Elite, é a grande 

esperança de medália olímpica para o Brasil.” (Pedro 

Bandeira) 

D. “Calú: Ator e extremamente estrovetido e brincalhão, 

está sempre de bom humor, dando ânimo aos Karas na 

hora de agir.” (Pedro Bandeira) 

E. “Crânio: É o geniozinho da turma. Calado e pensativo, é 

o campeão de xadrez e das notas da escola.” 

 

06- Em qual dos parágrafos as regras de concordância 
nominal foram inteiramente observadas: 
 

A. “Está difícil comer menos e emagrecer? Experimente 

desligar a TV ou tirar o fone do ouvido ao fazer suas 

refeições. Segundo cientistas da Universidade do Estado 

do Colorado, escutar a própria mastigação é uma forma 

de aumentar a consciência sobre o que você leva para 

dentro do estômago e diminuir a quantidade de comida 

consumidas.” 

B. “A equipe realizou três experimentos separadamente para 

chegar às conclusões. Em um dos testes, voluntários 

eram convidados a comer um salgado enquanto usavam 

fones de ouvido com ruído altos ou baixos.” 

C. “No grupo em que o ruído era suficiente para 
mascarar o som da mastigação, as pessoas comeram 
mais – em médias quatro pretzels, em comparação 
com apenas 2,75 dos participantes que lancharam em 
silêncio. ” 

D. “Em outra parte da pesquisa, a equipe descobriu que 
até mesmo fazer as pessoas imaginarem o barulho da 
comida sendo triturado na boca é capaz de influenciar 
a ingestão de comida.” 

E. “O resultado é consistente com outros estudos que 
chamam atenção para o risco de fazer as refeições na 
frente da TV ou do computador, já que, distraídas, as 
pessoas tendem a comer mais do que precisam. ” 

 
 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angeli


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

MÉDIO – 50 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  

Página 2 

A DROGA DO AMOR VEM AO BRASIL 

 

Dava orgulho: o Brasil tinha sido escolhido para sediar a parte 

final do mais importante projeto científico do mundo. 

Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas de 

descobrir a cura para a praga do século. O soro já demonstrara 

ser cem por cento eficiente nos testes in vitro e já fora testado 

em seres humanos sadios para que se verificasse se apresentava 

algum grau de intolerância no organismo humano. Tudo estava 

perfeito. O próximo passo seria o experimento com seres 

humanos infectados. Empolgado, esperançoso, ele contara aos 

alunos que muitas doenças que vitimavam os amantes no 

passado já tinham sido vencidas pela ciência e que essa também 

seria derrotada. 

Mas, ao entrar no chuveiro, o fim da praga do século não 

ocupava mais os pensamentos do ex-líder dos Karas. Como um 

pesadelo do qual o rapazinho não conseguia desfazer-se, veio-

lhe à lembrança a última reunião dos Karas e a dolorida 

lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz?  

Miguel lembrou-se de sua decisão. Não poderia ferir seus 

melhores amigos. 

Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como rivais. 

O jeito tinha sido dissolver o grupo dos Karas. E nunca mais 

ver Magrí... 

O suave cheiro do sabonete lembrou-lhe o perfume do corpinho 

da única garota do grupo dos Karas. (Pedro Bandeira. A Droga 

do Amor. Moderna, São Paulo. 2009) 

 

07- “Como um pesadelo do qual o rapazinho não conseguia 

desfazer-se, veio-lhe à lembrança a última reunião dos Karas e 

a dolorida lembrança de Magrí. 

"Ah, Magrí, Magrí, Magrí... Como eu vou conseguir viver sem 

você ao meu lado? Você está em Nova Iorque... Quando voltar, 

será que vai compreender o que eu fiz”? 

No trecho, o personagem revela-se: 
 

A. Esperançoso 

B. Revoltado  

C. Temeroso 

D. Decidido 

E. Patriota  

 

08- Em qual das alternativas a substituição do termo sublinhado 

pelo pronome está INCORRETA: 
 

A. “Conhecido laboratório multinacional estava às vésperas 

de descobrir a cura para a praga do século.” 

Conhecido laboratório multinacional estava às 

vésperas de descobri-la 

B. “Não poderia ferir seus melhores amigos.” 

Não poderia feri-los 

C. “Não poderia suportar a ideia de ver Calú e Crânio como 

rivais.” 

Não poderia suportar a ideia de vê-los como rivais 

D. “Empolgado, esperançoso, ele contara aos alunos” 

Empolgado, esperançoso, ele lhes contara 

E. “...muitas doenças que vitimavam os amantes” 

muitas doenças que vitimavam-lhes 

09- Sobre a acentuação dos vocábulos do texto: 

 

A. „Calú‟ e Magrí‟ foram acentuadas certamente por 

questões de pronúncia, pois os acentos não estão 

gramaticalmente corretos. 

B. „laboratório‟ faz parte do grupo de palavras cujo acento 

gráfico foi suprimido no novo acordo ortográfico pela 

ocorrência de ditongo em sua sílaba final. 

C. Em „decisão‟ por não ser empregado na sílaba tônica, o 

til não pode ser considerado acento gráfico. 

D. „ciência‟ por não ser oxítona, teve seu ditongo acentuado. 

E. „vésperas‟ é um caso de acentuação de vocábulo que 

ocorre apenas no plural por mudança de sílaba tônica, 

assim como acontece no par „juiz – juízes‟. 

 

10- Em “muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

já tinham sido vencidas pela ciência”, o trecho sublinhado pode 

ser substituído por qual das alternativas baixo sem que o 

entendimento e a correção gramatical originais sejam 

prejudicados: 

 

A. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

eram provavelmente  vencidas pela ciência 

B. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

seriam vencidas pela ciência 

C. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

foram vencidas pela ciência 

D. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado se 

venceram pela ciência 

E. Muitas doenças que vitimavam os amantes no passado 

nunca deviam ser vencidas pela ciência 

 

11- “O soro já demonstrara ser cem por cento eficiente nos 

testes in vitro e já fora testado em seres humanos sadios para 

que se verificasse se apresentava algum grau de intolerância no 

organismo humano.” 

Os elementos coesivos empregados entre as orações acima 

estabelecem que relações respectivamente: 

 

A. Consequência e finalidade 

B. Adição e finalidade 

C. Explicação e consequência 

D. Concessão e conclusão 

E. Afirmação e explicação 

 

12- Em qual das alternativas ocorreu crase pela mesma razão 

que em “veio-lhe à lembrança”: 

 

A. “Gabigol chega à Seleção preocupado com os trotes.” 

B. “Do campo à mesa. Aqui você descobre a verdade 
sobre os alimentos. ” 

C. “Às duas horas saímos. ” 
D. “Escreve à Alencar. ” 
E. “Caminhava às pressas. ” 

http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2016/03/gabigol-chega-selecao-preocupado-com-trote-e-descarta-substituir-neymar.html
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13- Acerca das regras de regência empregadas na tirinha 
acima: 
 

A. O verbo ‘saber’ pede complemento regido por ‘se’. 
B. O verbo ‘acreditar’ rege a preposição ‘em’, assim como 

‘confiar’ e ‘crer’. 
C. No segundo quadrinho, o verbo ‘proibir’ é 

exclusivamente transitivo direto. 
D.  O termo ‘tão’ é marca da oralidade não possui função 

sintática na frase. 
E. ‘prevenção’ rege preposição ‘a’, sempre. 

 
 

 
 
14- A charge: 
 

A. É um exemplo de comida industrializada que é 
vendida com ‘brindes’ que funcionam como 
recompensa pelo alimento consumido. 

B. Demonstra a estratégia de comunicação publicitária 
que privilegia os alimentos e seu valor nutricional em 
detrimento da imagem. 

C. Critica a imensa quantidade de produtos destinados 
aos adultos, mas que são abordados pela publicidade 
a partir da visão infantil. 

D. Apresenta-se de forma a convencer as crianças, que é 
o público alvo, a consumir a maior quantidade de 
produtos possível. 

E. Denuncia a estratégia abusiva de ver o público infantil 
como grupo consumidor principal de alimentos 
industrializados ignorando os prejuízos à saúde desse 
comportamento. 

15- Em qual das alternativas uma regra de concordância 
verbal foi desobedecida: 

 
A. “O papa chegou a dizer mesmo agora - porque isso são 

estados, são estados da alma, o inferno não é um 
lugar.” Machado de Assis 

B. "Canoas é uma cidade cortada pela BR-1 1 6 e pelo 
Trensurb (metro), ao lado da capital Porto Alegre. Isto 
tudo ajuda a deixar a cidade sem muita identidade.” 
(Jornal do Commercio) 

C. “Neste caso, ser infinito é uma das qualidades de Deus 
entre todas as demais, mas não é só isso, ou não são o 
bastante para O concebermos...” (Allan Kardec) 

D. “Houve um tempo que Stela teve mais de uma dezena 
de costureiras trabalhando com ela e sua fila de 
pedidos ultrapassava a um ano.” (Eduardo Ferrari) 

E. “Os times cariocas não têm do que reclamar, hajam 
vista as gigantescas promoções na mídia.” (Antônio 
Suárez de Abreu) 

 

 
  

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Sobre Locação de obras, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Nos cálculos dos volumes de corte e aterro, os valores 

são mais precisos se o número de seções for maior. 

B. Na execução do gabarito, as tábuas não devem ser 

pregadas em nível. 

C. Verificar o afastamento da obra, em relação às divisas 

do terreno. 

D. Constatar no terreno a existência ou não de obras 

subterrâneas (galerias de águas pluviais, ou redes de 

esgoto, elétrica) e suas implicações. 

E. Verificar se o terreno em relação às ruas está sujeito à 

inundação ou necessita de drenagem para águas 

pluviais. 

 

17- Marque V para afirmativas VERDADEIRAS e F para 

FALSA sobre as noções de segurança para movimentação de 

terra: 

 

(   )  Deve depositar os materiais de escavação a uma distância 

superior à metade da profundidade do corte. 

(   )  Os taludes instáveis com mais de 1,30m de profundidade 

devem ser estabilizados com escoramentos. 

(   )  Estudo da fundação das edificações vizinhas e 

escoramentos dos taludes. 

(   )  Somente deve ser permitido o acesso à obra de 

terraplenagem de pessoas autorizadas. 

(   )  A pressão das construções vizinhas não deve ser contida 

por meio de escoramento. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A. V – F – V – F – V 

B. F – V – F – V – F  

C. F – F – F – F – F  
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D. V – V – V – V – F   

E. V – V – F – V – F  

 

18- Referente à sondagem, marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. A sondagem é realizada contando o número de golpes 

necessários à cravação de parte de um amostrador no 

solo realizada pela queda livre de um martelo de 

massa e altura de quedas padronizadas. 

B. É sempre aconselhável a execução de sondagens, no 

sentido de reconhecer o subsolo e escolher a fundação 

adequada, fazendo com isso, o barateamento das 

fundações. 

C. A execução de uma sondagem é um processo 

repetitivo, que consiste em abertura do furo, ensaio de 

penetração e amostragem a cada metro de solo 

sondado. 

D. A resistência à penetração dinâmica no solo medida é 

denominada S.P.T. – Standart Penetration Test. 

E. Os pontos de sondagem não podem ser distribuídos na 

área em estudo, e devem ter profundidade que não 

inclua todas as camadas do subsolo para que possam 

influir, significativamente, no comportamento da 

fundação. 

 

19- Sobre topografia marque a alternativa INCORRETA: 

 

A. Planimetria é o conjunto de processos para obtenção 

da projeção vertical ou representação plana do terreno. 

B. Altimetria é o conjunto de processos para 

determinação das alturas de todos os acidentes em 

relação ao plano topográfico, ou seja, para obtenção, 

do relevo do terreno. 

C. O desenho resultante do levantamento plani-

altimétrico do terreno é a Planta Topográfica. 

D. A relação constante entre as distâncias medidas no 

terreno e na planta, chamamos Escala da Planta. 

E. Plano topográfico é o conjunto de operações realizadas 

no terreno com o objetivo de se determinar as 

distâncias horizontais e verticais entre os pontos que 

caracterizam o modelado do terreno. 

 

20- É um tipo de ponte que permite transpor um rio ou um vale 

profundo sem construir um pilar de sustentação que obstrua o 

rio ou que seja muito alto.  

 

A. Viga 

B. Arco 

C. Madeira 

D. Suspensa 

E. Cantilever 

 

21- Uma drenagem falha ou ineficiente de uma estrada pode 

causar acidentes e danos importantes à rodovia. Analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. Escorregamento e Erosão de Taludes. 

II. Rompimento de Aterros. 

III. Entupimento de bueiros. 

IV. Queda de pontes. 

V. Diminuição da estrutura do pavimento. 

VI. Variação de volumes de solos mais expansivos. 

VII. Destruição do pavimento pela pressão hidráulica. 

VIII. Oxidação e envelhecimento prematuro do asfalto. 

 

Está(estão) CORRETA(S): 

 

A. Apenas a I, II e III. 

B. Apenas III, IV, V, VI e VIII 

C. Apenas a V, VI, VII e VIII 

D. Apenas I, III, V, VI, VII 

E. Todas alternativas estão corretas.  

 

22- A normatização de desenhos técnicos de arquitetura tem 

como objetivo uniformizar o desenho por meio de um conjunto 

de regras ou recomendações que regulamentam a execução e a 

leitura de um desenho técnico, permitindo reproduzir várias 

vezes um determinado procedimento em diferentes áreas, com 

poucas possibilidades de erros. Marque a alternativa 

INCORRETA sobre os benefícios da normatização: 

 

A. A redução no tempo de projeto, no custo da produção e 

do produto final. 

B. A melhoria da qualidade do produto. 

C. A utilização adequada dos recursos (equipamentos, 

materiais e mão de obra) e a uniformização da produção. 

D. Aumento do consumo de materiais e do desperdício. 

E. Aumento de produtividade. 

 

23- A escolha da escala utilizada para representar cada desenho 

é feita de acordo com a necessidade de visualização do mesmo, 

de forma que fique clara e objetiva a sua leitura e o seu 

entendimento. Geralmente são utilizada para VISTAS escala 

de: 

 

A. 1/1 

B. 1/2 

C. 1/10 

D. 1/25 

E. 1/50 

 

24- É um dispositivo de drenagem que é construída geralmente 

em concreto e pedra de mão arrumada em uma caixa escavada 

no terreno, esse dispositivo tem a função de reduzir a 

velocidade de escoamento da água. 

 

A. Bueiro de greide 

B. Sarjeta de corte 

C. Dissipador de energia 

D. Caixa coletora 

E. Saída D‟agua 

 

25- Na construção é um tijolo utilizado para executar paredes 

de tijolos à vista o processo de fabricação é semelhante ao do 

tijolo furado. 

 

A. Tijolo Laminado 

B. Tijolo de comum 

C. Tijolo baiano 

D. Tijolo solo cimento 

E. Bloco de concreto 
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26- Nas instalações elétricas de uma construção são instalados 

dispositivos “termomagnéticos” que fazem a proteção de uma 

instalação contra um curto-circuito e sobrecorrentes. 

 

A. Fusíveis 

B. Disjuntores 

C. Tomadas 

D. Aterramento 

E. Chave de facas 

 

27- A sondagem é usada para reconhecer o subsolo e escolher a 

fundação adequada, fazendo com isso, o barateamento das 

fundações. Marque V para afirmativa(s) VERDADEIRA(S) e F 

para FALSA(s) sobre os requisitos técnicos a serem 

preenchidos pela sondagem do subsolo: 

 

(   )  Determinação dos tipos de solo que ocorrem, no 

subsolo, até a profundidade de interesse do projeto. 

(   )  Determinação das condições de compacidade (areias) 

ou consistência (argilas) em que ocorrem os diversos 

tipos de solo. 

(   )  Determinação da espessura das camadas constituintes 

do subsolo e avaliação da orientação dos planos 

(superfícies) que as separam. 

(   )  Informação completa sobre a ocorrência de água no 

subsolo. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. V – F – V – F  

B. F – F – F – F  

C. V – V – V – V  

D. F – V – F – F  

E. V – V – V – F 

 

28- O Peitoril é um vocábulo usado nos projetos de arquitetura 

que significa: 

 

A. Altura do chão ao início da janela. 

B. Altura do chão até a laje. 

C. Ponto mais alto da cobertura. 

D. Vista obtida após a retirada da parte anterior ao plano 

de secção olhando de frente. 

E. Elementos construtivos que impedem a entrada de 

radiação solar direta no interior da construção. 

 

29- A escala de 1:2000 é aplicada a: 

 

A. Planta de pequenos lotes 

B. Planta de loteamentos 

C. Carta de município 

D. Planta de propriedades rurais 

E. Detalhes de terreno urbano 

 

30- Em um projeto arquitetônico, essa fase é a solução 

desenvolvida já compatibilizada com os projetos 

complementares, ou seja, são informações e planta que irão 

para a obra.  

 

A. Estudo preliminar  

B. AnteProjeto 

C. Projeto Legal 

D. Projeto Pré Executivo 

E. Projeto de Execução 

 

31- É uma planta que compreende o projeto como um todo, 

contendo, além do projeto de arquitetura, as informações 

necessárias dos projetos complementares, tais como movimento 

de terra, arruamento, redes hidráulica, elétrica e de drenagem, 

entre outros. 

 

A. Planta de Situação 

B. Planta de Locação 

C. Planta de Edificação 

D. Corte 

E. Fachada 

 

32- Sobre a caligrafia técnica usada nos projetos arquitetônicos, 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Caligrafia técnica é o conjunto de caracteres 

usados para escrever em desenho.  

II. Deve ser legível e facilmente desenhável.  

III. As letras devem ser feitas antes de concluído o 

desenho, afinal, complementam as figuras. 

IV. A altura mínima é de 3mm, sendo o espaçamento 

entre linhas igual ou superior a 3mm. 

 

Está (estão) CORRETA (S): 

 

A. Apenas a I, II e III estão corretas. 

B. Apenas a II, III e IV estão corretas. 

C. Apenas a I, II e IV estão corretas. 

D. Apenas a I, III e IV estão corretas. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

33- Na topografia é o ângulo formado entre a meridiana de 

origem que contém os Pólos, magnéticos ou geográficos, e a 

direção considerada. É medido a partir do Norte, no sentido 

horário e varia de 0º a 360º. 

 

A. Azimute 

B. Rumo 

C. Acurácia 

D. Precisão 

E. Teodolito 

 

34- Na movimentação das terras, a abertura de caboucos é: 

 

A. Abertura de valas contínuas ou de sapatas isoladas 

para assentamento das fundações de um dado edifício. 

B. Execução da colmatagem de todos os buracos 

existentes entre as plataformas e os caboucos após a 

conclusão da execução das fundações de um dado 

edifício 

C. Abertura com giratória ou conjunto industrial de vala 

destinada ao assentamento de infraestruturas 

eléctricas, telefónicas, de águas, de saneamento ou de 

outras infra-estruturas ou trabalhos de outro teor. 

D. Trabalho prévio de preparação do terreno realizado em 

conjunto com a escavação geral para preparação de 

plataformas. 
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E. Remoção da capa superficial de terra vegetal de um 

dado terreno destinado a construção. 

 

35- As sondagens de área da projeção de uma planta do 

edifício devem ser, no mínimo: 

 

A. Uma para cada 50m2 até 600m2 de área.  

B. Uma para cada 100m2 até 800m2 de área. 

C. Uma para cada 200m2 até 1.200m2 de área. 

D. Uma para cada 500m2 até 1.500m2 de área.  

E. Uma para cada 500m2 até 1.000m2 de área.  

 

36- Nas estradas, são dispositivos rígidos de proteção lateral de 

veículos, elas devem ter altura, capacidade resistente e perfil 

interno adequados para impedir a queda do veículo 

desgovernado, absorver o choque lateral e propiciar sua 

recondução à faixa de tráfego. 

 

A. Barreira de concreto 

B. Laje de transição 

C. Defensa metálicas 

D. Guarda-corpos 

E. Guarda-rodas  

 

37- Referente às instalações elétricas, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. A norma brasileira não prevê o limite de potência que 

deve ser instalado em um circuito, entretanto, 

recomenda a utilização de um circuito independente 

para cada aparelho com potência igual ou superior a 

1500 W. 

B. As tomadas de corrente de cozinha, copas e áreas de 

serviço deverão constituir um ou mais circuitos 

independentes que não poderão conter pontos de 

alimentação. 

C. Em projetos residenciais os circuitos devem ter cargas 

normal de, aproximadamente, 1500 W, embora 

algumas vezes essa potência seja ultrapassada. 

D. Para determinar a carga de uma instalação elétrica 

residencial, deve-se diminuir a carga prevista para as 

tomadas de corrente e a potência das lâmpadas. 

E. As tomadas de corrente deverão ser consideradas 

como sendo de 1000 W, cada. Para as tomadas ligadas 

a um circuito especial que deverá atender à cozinha, 

copa, área de serviço, lavanderia, deve se considerar: 

600 W por tomada, até 3 tomadas e 100 W por tomada 

para os excedentes. 

 

38- Nas instalações elétricas, é o ponto de conexão do Sistema 

Elétrico Público com as instalações de energia elétrica do 

consumidor: 

 

A. Unidade consumidora 

B. Ponto de entrega de energia 

C. Entrada de serviço de energia 

D. Potencia instalada 

E. Aterramento 

 

 

39- Nas vias permanentes, o dormente é o elemento que têm a 

função de receber e transmitir ao lastro os esforços de flexão, 

produzidos em decorrência da circulação do material rodante, 

servindo ainda de suporte para os trilhos, permitindo a sua 

fixação e mantendo invariável a distância entre eles. Marque a 

alternativa INCORRETA sobre as finalidades do dormente: 

 

A. Suas dimensões, no comprimento e na largura, 

forneçam uma superfície de apoio para que a taxa de 

trabalho no lastro ultrapasse certo limite. 

B. Sua espessura lhes dê a necessária rigidez permitindo, 

entretanto, alguma elasticidade. 

C. Tenham suficiente resistência aos esforços e 

durabilidade. 

D. Permitam, com relativa facilidade, o nivelamento do 

lastro (socaria) na sua base. 

E. Se oponham eficazmente aos deslocamentos 

longitudinais e transversais da via  

 

40- Sobre os lastros das vias permanentes, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. Suporta e distribui as tensões verticais que ocorrem na 

interface dormente/lastro decorrente de passagem do 

veiculo. 

II. Garante a estabilidade dos dormentes e trilhos perante 

as forças laterais, verticais e longitudinais. 

III. Facilita a manutenção permitindo o rearranjo das 

partículas durante as operações de nivelamento e 

alinhamento da via. 

IV. Dificulta a drenagem da via. 

V. Desproporciona a elasticidade da via, aumentando a 

carga dinâmica. 

 

Está (estão) CORRETA(s): 

 

A. Apenas a I, II e III. 

B. Apenas a III, IV e V. 

C. Apenas a II, IV e V. 

D. Apenas a I, II e IV. 

E. Todas estão corretas. 

 

  


