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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 003/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 

CÓDIGO DE PROVA: 102 
CARGO: Agente Técnico Operacional – Função: Oficial de Man utenção Predial  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Morei em Porto Alegre na minha adolescência e usei 
muito o lotação – a palavra é masculina mesmo. Ele 
custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 4,40 e 
R$ 2,95, respectivamente – mas oferece mais como-
didade. Os veículos têm ar-condicionado e poltronas 
do tipo de ônibus executivo. Os lotações circulam em 
rotas fixas, mas o passageiro pode pedir para descer 
em qualquer lugar – “quero parar ali na esquina”, “vou 
ficar na frente do colégio” etc. 
 
Naquela época (como isso foi há 20 anos, a expres-
são é adequada, infelizmente), a passagem era paga 
na hora de descer: levantava com o veículo em movi-
mento e, falando com o motorista, entregava-lhe o di-
nheiro. Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 
soube de nenhum. Talvez ocorram alguns incidentes, 
como em qualquer evento cotidiano. O fato é que o 
número de acidentes envolvendo os lotações é muito 
baixo – em média, 1% do total registrado na cidade. 
Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=147634
0&tit=O-cobrador-sumiu-(2)>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Considerando o exemplo relatado no texto, é possível 
inferir que a autora não julga a função de cobrador 
imprescindível no transporte coletivo. Assinale o tre-
cho do texto que confirma essa interpretação. 

 
A)  “Morei em Porto Alegre na minha adolescência e 

usei muito o lotação”. 
B) “Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 

soube de nenhum”. 
C) “Ele custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 

4,40 e R$ 2,95, respectivamente”. 
D) “Os lotações circulam em rotas fixas, mas o pas-

sageiro pode pedir para descer”. 
E) “Naquela época (...) a passagem era paga na hora 

de descer”. 
 

ORDEM DE SERVIÇO SUCTOF N.º 001, DE 7 DE 
ABRIL DE 2014. 

 
O SUPERINTENDENTE CENTRAL DE TRANSPOR-
TES OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
necessidade de disciplinar a distribuição das quotas 
de combustível, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A entrega da quota mensal de combustível ao 
órgão participante do sistema de controle de combus-
tível será feita a pessoa credenciada, mediante ofício 
do órgão participante, indicando o quantitativo deseja-
do, que só será liberado após análise desta SUCTOF. 
 
Art. 2º. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2014 
 
Fulano de Tal 
Superintendente Central de Transportes Oficiais 
 
Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/redacao-oficial-e-normalizacao-tecnica>. Acesso em: 15 jun. (Adap-
tado). 

 
2. Sobre os elementos constitutivos de uma ordem de 

serviço, é CORRETA a informação: 
 

A) O uso de negrito e das letras maiúsculas é facul-
tativo. 

B) Os artigos são componentes do preâmbulo do do-
cumento. 

C) O título do documento pode apresentar apenas a 
expressão “ORDEM DE SERVIÇO”. 

D) Denomina-se “texto” da ordem de serviço o corpo 
todo do documento. 

E) O parágrafo que antecede a palavra “RESOLVE” 
denomina-se preâmbulo. 

 
O canto tecnológico das sereias 

Quem acompanhou a evolução do Brasil nos últimos 
15 anos, mesmo que seja um jovem de 22, notou que 
o nosso país mudou muito. Há não mais do que dez 
anos, surgiu e cresceu um novo extrato social. Esta 
nova multidão, identificada com vários títulos, foi alvo 
de estudos que levaram, em sua maioria, a conclu-
sões um tanto óbvias: a “nova classe média” – este é 
mais um dos muitos rótulos – é essencial para a eco-
nomia do país, pois representa mais de 50% da mas-
sa de consumidores existentes. Um destes estudos 
chama esta massa de “classe ABCDE”, por apresen-
tar preferências, atitudes e vocações de cada uma 
das classes sociais existentes, dependendo do mo-
mento em que seus representantes se encontram. 
GANDOUR, Fabio. O canto tecnológico das sereias. Revista da Cultura, n.º 
83, p. 38, jun. 2014. 

 
3. Com base na leitura e interpretação de elementos 

linguístico-discursivos do texto, é CORRETO apenas 
o que se afirma em: 

 
A) O sujeito das formas verbais “acompanhou” e “no-

tou”, no 1.º período do texto, é o mesmo. 
B) A expressão “mesmo que”, no 1.º período do tex-

to, pode ser substituída corretamente pela conjun-
ção “porquanto”. 

C) O núcleo do sujeito de “é essencial para a eco-
nomia do país” é o substantivo “rótulos”. 

D) As aspas empregadas na expressão “a nova clas-
se média” indicam citação de discurso direto. 

E) No último período, a informação iniciada por “de-
pendendo do momento em que seus representan-
tes (...)” indica a consequência para a informação 
inicial do período. 

 
4. Em tempos de alta tecnologia, ainda há espaço nos 

céus para os balões. Além de levar turistas para ob-
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servar de cima as mais belas paisagens, essas aero-
naves mais leves do que o ar são muito empregadas 
na ciência, por exemplo, em avaliações atmosféricas. 
Agora um projeto coordenado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais  (Inpe) pretende usá-las na 
superação de uma enorme limitação: levar internet até 
áreas de difícil acesso e distantes de centros urbanos. 
 
Os grandes problemas envolvidos na tarefa de levar a 
conexão de internet a regiões mais remotas, como o 
interior da Amazônia, são a falta de infraestrutura e de 
interesse comercial para sua instalação. O plano do 
projeto Conectar é manter balões a 400 metros de alti-
tude (acima das torres de transmissão convencionais) 
para receber o sinal de internet de um centro urbano e 
retransmiti-lo por muitos quilômetros ao seu redor – 
permitindo, assim, acesso à rede mesmo em áreas 
afastadas e reduzindo os espaços desconectados do 
país. 
Disponível em: < http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/06/missao-

conectar>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

Sobre o emprego de pronomes que contribuem para a 
coesão textual, assinale a única alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-

me oblíquo retoma a expressão “belas paisa-
gens”. 

B) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma o substantivo “Amazônia”. 

C) Em “e retransmiti-lo por muitos quilômetros”, no 
2.º parágrafo, o pronome oblíquo retoma “centro 
urbano”. 

D) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-
me oblíquo retoma a expressão “essas aerona-
ves”. 

E) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma “regiões mais remotas”. 

 
5. O economista americano Eric Maskin, ganhador do 

Prêmio Nobel em Economia em 2007, ao apontar co-
mo a teoria de mecanismos pode ser traduzida em 
aplicações do dia a dia, fez um seminário na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e creditou à educação o 
principal papel na redução da desigualdade social 
brasileira nos últimos dez anos. Maskin, que fez uma 
exposição sobre globalização e desigualdade social, 
disse que o país, ao contrário de outros emergentes 
como Índia e China, que tiveram aumento de desi-
gualdade no período, soube universalizar o acesso de 
estudantes à educação básica, utilizar de forma efici-
ente programas de transferência de renda e que pre-
cisa agora incrementar a qualidade do ensino se qui-
ser continuar a reduzir o ritmo de queda da disparida-
de social. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/para-premio-nobel-
qualidade-da-educacao-precisa-avancar-para-desigualdade-brasileira-
continuar-cair-11863635#ixzz35EkOz3MI>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 

O vocábulo “que” pode ser empregado com várias 
funções em um mesmo texto e, inclusive, pertencer a 
diferentes classes gramaticais. Assinale a alternativa 

que analisa CORRETAMENTE o emprego dessa pa-
lavra no texto. 

 
A) Em “que tiveram aumento de desigualdade no pe-

ríodo”, o vocábulo “que” é pronome relativo e re-
toma a expressão “outros emergentes”. 

B) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e retoma o substantivo “Maskin”. 

C) Em “disse que o país”, o vocábulo “que” é prono-
me relativo e introduz uma oração substantiva ob-
jetiva direta. 

D) Em “que precisa agora incrementar a qualidade”, 
o vocábulo “que” é um pronome relativo e retoma 
o substantivo “programas”. 

E) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e substitui o substantivo “globalização”. 

 

 
 O Estado de S. Paulo, 11 maio 2014. 

 
6. O humor da tira origina-se da enunciação da palavra 

hospitaleira para caracterizar uma família dona de um 
hospital. Embora as duas palavras apresentem o 
mesmo radical, o acréscimo do sufixo-eira muda com-
pletamente o significado do adjetivo, que é correta-
mente expresso por: 

 
A) honesta. 
B) despojada. 
C) acolhedora. 
D) segura. 
E) derradeira. 

 
7. O parágrafo a seguir é a exigência feita pelo Manual 

de Redação Oficial da Presidência da República sobre 
a correção ortográfica em documentos oficiais. 

 
A correção ortográfica é requisito elementar de qual-
quer texto, e ainda mais importante quando se trata 
de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de 
letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas 
de toda uma frase. O que na correspondência particu-
lar seria apenas um lapso datilográfico pode ter reper-
cussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma 
comunicação oficial ou de um ato normativo. Assim, 
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toda revisão que se faça em determinado documento 
ou expediente deve sempre levar em conta a correção 
ortográfica. 
Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm#_Toc26002120>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Supondo que as frases a seguir fossem empregadas 
em documentos oficiais, qual delas deveria ser rees-
crita por apresentar erro ortográfico? 

 
A) Na iminência do evento, foram arrecadados mui-

tos donativos. 
B) Não será necessário despender maior tempo para 

o evento. 
C) O evento será realizado em virtude da carestia 

que acomete os atingidos. 
D) A licitação será homologada para suprir os man-

timentos da despensa do setor. 
E) O evento a ser realizado terá caráter exclusiva-

mente beneficiente. 
 

Vó Gertrudes 
 

A Vó Gertrudes – interpretada pela atriz catarinense 
Regina Vogue, radicada em Curitiba há mais de 30 
anos – marca presença na cidade falando à popula-
ção sobre a importância do respeito às leis de trânsito 
e dando dicas sobre a boa convivência no trânsito. Al-
gumas dicas forma reproduzidas a seguir. 

 
1. No sinaleiro, deixe a maldita da primeira marcha 
engatada e, quando abrir o sinal, não vacile, arranque! 
Muito provavelmente o motorista de trás não é guarda 
de trânsito e não tem nenhuma obrigação de avisar 
que o sinal está verde. 
2. Quem não sabe fazer baliza que tenha humildade. 
É preferível parar num estacionamento e não atravan-
car a vida de quem tem mais o que fazer. 
3. Com tantas toupeiras no trânsito, é preciso deixar 
bem claro: se a sorrateira placa do radar diz 60, é 60 
de verdade, não é 20 pra inglês ver. Vale o que está 
escrito e a sinalização não é para fazer de conta. 
4. Acidente de trânsito é para ver no jornal do dia se-
guinte. Ou o desinformado nunca viu uma lanterna 
quebrada? Ninguém precisa ficar olhando com cara 
de otário para qualquer arranhão que sempre aconte-
ce no trânsito, e seguir em frente como se estivesse 
num cortejo fúnebre. 
Disponível em:  
<http://abetran.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27176&I
temid=143>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 
8. É comum que, para atingir com mais facilidade o pú-

blico-alvo, as campanhas publicitárias façam uso de 
estruturas e expressões informais da língua. No caso 
dos conselhos da Vó Gertrudes, as expressões infor-
mais “não vacile” e “pra inglês ver” podem ser corre-
tamente interpretadas como 

 
A) valorize seu espaço e acelere de verdade. 
B) não seja bobo e só faça de conta. 

C) não seja irresponsável e apenas para fazer de 
conta. 

D) aproveite a oportunidade e para os ricos verem. 
E) acelere e para quem é inteligente ver. 

 
 

 
 Amarildo. Disponível em: <www.chargeonline.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2013. 

 
9. Com base na interpretação da linguagem verbal e não 

verbal da charge, é possível inferir corretamente que 
 

A) ao colocar o bom senso e a tolerância como pos-
síveis sinais de trânsito, o chargista faz um alerta 
para características escassas no comportamento 
dos motoristas. 

B) o chargista tece um elogio ao comportamento dos 
motoristas em situações adversas, pois sempre 
agem com bom senso e tolerância. 

C) a tolerância e o bom senso são argumentos de 
consenso e, com o emprego feito pelo chargista, 
tornam-se banalizados nas regras de trânsito. 

D) a prática de tolerância e bom senso, embora seja 
muito evidente em outras áreas de convivência 
social, encontra-se escassa no trânsito. 

E) o trânsito é uma situação em que as pessoas sen-
tem-se mais responsáveis por seus atos, por isso 
é preciso elogiar, como faz o chargista, a existên-
cia de bom senso e tolerância. 

 
10. Algumas palavras como bastante e anexo geram vá-

rias dúvidas em qualquer falante de língua portuguesa 
quando precisa empregá-las. Isso não ocorre sem ra-
zão, pois, dependendo das estruturas em que se en-
contram, são palavras que variam em gênero ou nú-
mero, ou são invariáveis. Com base na compreensão 
de que essas palavras podem assumir várias formas, 
assinale a alternativa em que ambas obedecem às 
regras de concordância da norma padrão da língua 
portuguesa. 

 
A) Os pedidos em anexo poderiam gerar bastante 

dores de cabeça ao destinatário. 
B) As petições seguem anexo para que você tenha 

bastante tempo de analisar. 
C) Há bastante situações em que as fichas em anexo 

não abrem. 
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D) As fotos seguiam anexas com bastantes comentá-
rios sobre o evento. 

E) Quando os anexos não vêm, há bastante recla-
mações na repartição. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Uma determinada empresa decide fazer um passeio 

com seus funcionários e, para isso, locaram um ôni-
bus de viagem. A diária cobrada pelo aluguel é R$ 
100,00, acrescida de R$ 2,00 a cada quilômetro roda-
do. Após um dia de passeio, essa empresa pagou o 
valor de R$ 550,00. Quantos quilômetros foram per-
corridos de ônibus nesse passeio?  

 
A) 200 km. 
B) 225 km. 
C) 100 km. 
D) 125 km. 
E) 450 km. 

 
12. Uma empresa fabricante de xampu consultou 200 

pessoas para fazer um levantamento da aceitação de 
seus produtos no mercado. Observe os dados e res-
ponda: quantas pessoas não usam nenhum dos três 
produtos? 

 
Tipos de xampu 

 
• Cabelos lisos – 66 pessoas 
• Cabelos crespos – 60 pessoas 
• Cabelos oleosos – 80 pessoas 
• Cabelos lisos e oleosos – 44 pessoas 
• Cabelos lisos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos, crespos e lisos – 20 pessoas 

 
A) 100 pessoas. 
B) 60 pessoas. 
C) 96 pessoas. 
D) 70 pessoas.  
E) 90 pessoas. 

 
13. Certa bactéria é extinta por um antibiótico de acordo 

com a função Q(t) = K. 2 – 0,2 t, em que K é uma cons-
tante, t é o tempo em horas e Q(t) indica a quantidade 
de bactérias no organismo no instante t. Sabe-se que 
a quantidade inicial é de 16384 bactérias. Calcule o 
valor de K e o tempo necessário, respectivamente, pa-
ra que existam apenas 64 bactérias. 

 
A) K = 213 e t = 35 horas. 
B) K = 212 e t = 30 horas. 
C) K = 210 e t = 20 horas. 
D) K = 214 e t = 40 horas. 
E) K = 211 e t = 25 horas. 

 
14. Sobre as propriedades dos determinantes, é INCOR-

RETO afirmar: 
 

A) Se uma linha ou coluna de uma matriz quadrada 
for combinação linear de outras linhas ou colunas, 
então, o determinante da matriz é nulo. 

B) Se todos os elementos de uma linha ou coluna de 
uma matriz quadrada forem nulos, o seu determi-
nante é zero. 

C) O determinante de uma matriz quadrada A é dife-
rente ao determinante de sua transposta At, ou se-
ja, Da ≠ Dat. 

D) Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou 
duas colunas de uma matriz quadrada, o determi-
nante da nova matriz é o oposto do determinante 
da primeira matriz. 

E) Se multiplicarmos todos os elementos de uma li-
nha ou de uma coluna por um número real H, en-
tão o determinante da nova matriz é igual ao de-
terminante da primeira matriz multiplicado por H. 

 
15. Em um bufê são servidos 9 tipos de saladas e 7 tipos 

de carnes. Quero montar um prato com 4 tipos de sa-
ladas e 3 tipos de carnes. Quantas possibilidades dife-
rentes existem para que eu monte este prato? 

 
A) 161 possibilidades. 
B) 4.410 possibilidades. 
C) 126 possibilidades. 
D) 35 possibilidades. 
E) 756 possibilidades. 

 

16. Seja o sistema linear 








−=−+
=−+

=+−

122

0

723

zyx

zyx

zyx

 

 
Então, x + y + z é igual a: 

 
A) 6. 
B) 3. 
C) -2. 
D) 4. 
E) 0. 

 
17. Léo e Bia estão casados há três anos e decidem ter 

filhos. Bia então consulta seu médico, e este lhe expli-
cou que a chance de uma mulher saudável engravidar 
em um mês é de 20%. Então, a chance de Bia engra-
vidar no terceiro mês de tentativa será: 

 
A) 10,24%. 
B) 30%. 
C) 60%. 
D) 12,8%. 
E) 40%. 

 
18. Um aluno colocou em seu estojo de material escolar 5 

canetas esferográficas azuis, 3 lápis e 2 canetas esfe-
rográficas verdes. Se ele retirar apenas um desses 
materiais, qual a probabilidade de ser uma caneta es-
ferográfica verde? 
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A) 3 para 10.  
B) 1 para 2.  
C) 2 para 5. 
D) 8 para 10.  
E) 1 para 5. 

 
19. Os temporais, muitas vezes, causam grandes danos 

às ruas, aos comércios e às casas das cidades. Uma 
casa foi destelhada e o proprietário precisou subir no 
telhado e repor as telhas. Ele colocou uma escada in-
clinada à parede da casa, formando um ângulo de 60° 
em relação ao solo. Sabendo que a casa tem 12 me-
tros de altura, calcule o comprimento da escada utili-
zada pelo proprietário. 

 (Considere: sen 60° = 
2

3
; cos 60° = 

2

1
; tang 30° = 3 ). 

             
A) 6 metros. 

B) 8 3  metros. 
C) 15 metros. 

D) 4 3 metros.                                    

E) 2 3 metros. 
 

20. Dado o polinômio P(x) = (a + 5) x² + (2b – 14) x + c, 
calcule o valor de a, b e c para que o polinômio seja 
identicamente nulo. 

 
A) a = 0 ; b = -5 ; c = 2. 
B) a = 5 ; b = -7 ; c = 0. 
C) a = 7 ; b = 0 ; c = 5. 
D) a = -5 ; b = 7 ; c = 0. 
E) a = 0 ; b = 0 ; c = 0. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. No assentamento de cerâmicas (azulejos), as juntas 

têm função estética e propiciam flexibilidade para a 
superfície na acomodação das peças, tendo como fi-
nalidade importante o controle das movimentações da 
obra, diminuindo incidência de trincas e fissuras no 
revestimento. São funções das juntas: 

 
I. Interromper o contrapiso e permitir possíveis vari-

ações dimensionais, sendo preenchidas com ma-
terial elástico. 

II. Separar revestimentos perpendiculares entre si do 
piso, aliviando tensões provocadas pela movimen-
tação da base ou do próprio revestimento. 

III. Permitir o afastamento regular entre duas placas 
cerâmicas adjacentes durante o processo de as-
sentamento. 

IV. Prever espaços com a finalidade de garantir a se-
gurança da edificação frente às cargas mecânicas 
previstas no projeto, correspondente a uma junta 
estrutural da base. 

V. Interromper o emboço em espaços regulares, 
permitindo variações dimensionais através da cri-

ação de painéis para dissipar as tensões induzi-
das provocadas pela movimentação da base ou 
do próprio revestimento. 

 
Marque a alternativa que representa de forma COR-
RETA a função de uma junta de dessolidarização. 

 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 

 
22. A seleção de cerâmicas depende das condições im-

postas para um uso específico. Para garantir o de-
sempenho em serviço, as peças cerâmicas são espe-
cificadas em função de características técnicas ex-
pressas por índices e denominações utilizadas no 
mercado. São exemplos de características técnicas 
para as cerâmicas: 
 
I. A resistência da cerâmica ao desgaste (abrasão). 
II. A expansão da cerâmica devido à umidade. 
III. A absorção de água pela cerâmica. 

 
As denominações comercialmente utilizadas para as 
características técnicas listadas acima são, respecti-
vamente: 

 
A)  “EPU”, “PEI” e “porcelanatos, grês, semigrês, 

semiporosos e porosos”. 
B) “EPU”, “porcelanatos, grês, semigrês, semiporo-

sos e porosos” e “PEI”. 
C) “PEI”, “porcelanatos, grês, semigrês, semiporosos 

e porosos” e “EPU”. 
D) “Porcelanatos, grês, semigrês, semiporosos e po-

rosos”, “PEI” e “EPU”. 
E) “PEI”, “EPU” e “porcelanatos, grês, semigrês, se-

miporosos e porosos”. 
 
23. A preparação para os revestimentos com argamassas 

requer tanto a preparação das alvenarias e estruturas 
quanto da própria argamassa a ser utilizada. Entre os 
cuidados a serem tomados para a execução de reves-
timentos argamassados citam-se: 

 
I. Os dutos embutidos dos sistemas elétricos, de 

comunicação, gás e hidrossanitários devem ser 
instalados antes de ser iniciado qualquer serviço 
de revestimento.  

II.  As canalizações (sob pressão fluídica ou com 
lançamento dos guias) devem ser testadas antes 
de ser iniciado qualquer serviço de revestimento.  

III. O emboço é aplicado após a completa pega da 
argamassa de assentamento das alvenarias e do 
chapisco, sendo necessário que as superfícies se-
jam molhadas antes do processo.  
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IV. Não há necessidade de peneiramento da cal hi-
dratada usada na confecção das argamassas pa-
ra emboço.  

V. Não há necessidade da hidratação completa da 
nata de cal usada na argamassa para reboco.  

 
A alternativa que contém afirmações CORRETAS cor-
respondentes aos cuidados que devem ser tomados 
para a execução de revestimentos argamassados, 
conforme descritos acima , é: 

 
A) somente I e II. 
B) somente II e III. 
C) somente I, II e III. 
D) somente I, II, III e IV. 
E) somente II, III, IV e V. 

 
24. Revestimentos conferem proteção e acabamento às 

superfícies. Os revestimentos de paredes são classifi-
cados de acordo com o material utilizado em revesti-
mentos argamassados e não argamassados. Os re-
vestimentos argamassados são aplicados sobre as al-
venarias e estruturas com o objetivo de regularizar e 
uniformizar as superfícies, corrigindo as irregularida-
des, prumos e alinhamentos dos painéis. Quando se 
trata de revestimentos argamassados externos, atuam 
também como camada de proteção contra a infiltração 
de água de chuvas. O procedimento tradicional e téc-
nico para a aplicação de revestimentos argamassados 
constitui-se na execução de, no mínimo, três camadas 
superpostas, contínuas e uniformes. 
As assertivas a seguir referem-se às camadas utiliza-
das na aplicação dos revestimentos argamassados: 

 

I. “Argamassa de regularização que corrige as irre-
gularidades da superfície, prumos, alinhamento 
dos painéis e cujo traço depende do que vier a ser 
executado como acabamento, além de proporcio-
nar uma capa de impermeabilização das alvenari-
as de tijolos ou blocos”. 

II. “Argamassa básica de cimento e areia grossa, 
bastante fluida, que, aplicada sobre as superfícies 
previamente umedecidas, tem a propriedade im-
permeabilizante e de criação de um substrato de 
aderência”. 

III. “Argamassa básica de cal e areia fina, que tem a 
característica de pequena espessura e de prepa-
rar a superfície com aspecto agradável, acetinado, 
com pouca porosidade, para a aplicação de pintu-
ra”. 

 
Assinale a alternativa correspondente à CORRETA 
denominação das camadas utilizadas na aplicação 
dos revestimentos argamassados conforme as asser-
tivas acima descritas. 

 
A) I – emboço, II – chapisco e III – reboco. 
B) I – chapisco, II – emboço e III – reboco. 
C) I – chapisco, II – reboco e III – emboço. 
D) I – emboço, II – reboco e III – chapisco. 
E) I – reboco, II – chapisco e III – emboço. 

25. As alvenarias de vedação estão sujeitas às cargas 
acidentais tais como deformações da estrutura de 
concreto, recalques de fundações e movimentações 
térmicas. O método executivo para uma alvenaria de 
vedação compreende quatro etapas: a preparação da 
superfície, a marcação da alvenaria, a elevação da al-
venaria e a execução do respaldo. A execução do 
respaldo em uma alvenaria de vedação corresponde: 

 
A) à preparação da superfície para receber a alvena-

ria. 
B) à fixação dos dispositivos de amarração da alve-

naria aos pilares. 
C) à aplicação do chapisco do concreto que ficará 

em contato com a alvenaria. 
D) à região de encontro entre a alvenaria e a estrutu-

ra do pavimento superior. 
E) ao assentamento de blocos ou tijolos de extremi-

dade. 
 
26. O termo “equipamentos racionalizadores” refere-se às 

ferramentas que visam um processo construtivo efici-
ente, desenvolvidas a partir da observação do funcio-
namento de ferramentas utilizadas no mercado, me-
lhorando-as ou criando outras que possam substituí-
las. O principal objetivo destas ferramentas é a eco-
nomia de matéria-prima, a rapidez de execução do 
serviço e o ganho ergonômico do trabalhador, o que 
permite a adoção crescente em obras de alvenaria es-
trutural. Algumas destas ferramentas utilizadas para o 
assentamento de tijolos na construção de alvenarias 
de vedação desempenham funções tais como: 

 
I. O assentamento de blocos com maior produtivi-

dade e economia de argamassa, pois não há, pra-
ticamente, desperdício de material. 

II. A criação de elemento decorativo para junta de di-
latação, com variedades de modelos e profundi-
dade regulável, bem como a garantia de alinha-
mento e acabamento de frisos da fachada. 

III. A elevação da alvenaria estrutural (galga) com 
maior precisão, sendo fixado na laje inferior, ga-
rantindo ajustes de prumo e regularidade à pare-
de. 

 
A alternativa que descreve de maneira CORRETA as 
ferramentas utilizadas no assentamento de tijolos na 
construção de alvenarias de vedação, na ordem des-
crita acima, é: 

 
A) Colher meia-cana e bisnaga para argamassa; Es-

cantilhão de metal; Frisador e régua-guia para fa-
chada. 

B) Colher meia-cana e bisnaga para argamassa; Fri-
sador e régua-guia para fachada; Escantilhão de 
metal 

C) Frisador e régua-guia para fachada; Colher meia-
cana e bisnaga para argamassa; Escantilhão de 
metal. 
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D) Frisador e régua-guia para fachada; Escantilhão 
de metal; Colher meia-cana e bisnaga para arga-
massa. 

E) Escantilhão de metal; Colher meia-cana e bisnaga 
para argamassa; Frisador e régua-guia para fa-
chada. 

 
27. A areia é um material (agregado miúdo) importante na 

composição das argamassas e concretos, com a fun-
ção principal de contribuir na diminuição da contração 
volumétrica e do custo. As areias são o resultado da 
desagregação de rochas, apresentando-se como ma-
terial particulado de forma e tamanho variados, sendo 
classificadas de acordo com a distribuição granulomé-
trica em areia grossa, média e fina. A procedência das 
areias pode ser de rios (mais puras), do mar (só usa-
das após limpeza em água doce) e de minas (sem 
certas impurezas, torna-se melhor que a de rio). As 
areias merecem alguns cuidados para o seu uso, tais 
como: 

 
I. As areias utilizadas para concreto possuem grãos 

grandes e angulosos (areia grossa) e, quando 
limpas e esfregadas na mão, devem ser sonoras, 
não fazer poeira e não sujar a mão. 

II. A areia utilizada em alvenarias, na primeira cama-
da do revestimento de paredes (emboço), é a 
areia média. Para o assentamento de alvenaria, 
utiliza-se areia média ou grossa. Para o revesti-
mento final, chamado reboco ou massa fina, areia 
fina. 

III. A areia utilizada deve ser isenta de substâncias 
“nocivas” como torrões de argila, material pulveru-
lento e impurezas orgânicas. 

 
Marque a alternativa que indica quais as afirmações 
são CORRETAS, considerando-se os cuidados para o 
uso adequado de areias. 

 
A) I, II, III. 
B) Somente II. 
C) Somente I e II. 
D) Somente I e III. 
E) Somente II e III. 

 
28. Na construção civil, conceitua-se argamassa como um 

material complexo, constituído essencialmente de ma-
teriais inertes de baixa granulometria (agregado miú-
do) e de uma pasta  com propriedades aglomerantes. 
Além desses componentes essenciais, podem ser 
adicionados outros a fim de conferir ou melhorar de-
terminadas propriedades. Para a obtenção de boa 
qualidade da argamassa, é necessário que todos os 
grãos do material inerte (agregado miúdo) sejam 
completamente envolvidos pela pasta,  como também 
a ela estejam perfeitamente aderidos; além disso, os 
vazios entre os grãos do agregado devem ser inteira-
mente preenchidos pela pasta . Marque a alternativa 
que descreve o termo “pasta ” de forma CORRETA, 
conforme utilizado nesta questão. 

A) Resulta da mistura de um ou mais aglomerantes, 
agregados miúdos e água. 

B) É um componente que confere propriedades es-
peciais a uma argamassa. 

C) É um material ligante, geralmente pulverulento, 
que promove a união entre os grãos dos agrega-
dos. 

D) É o resultado da mistura de aglomerantes com 
excesso de água. 

E) É uma mistura fluida que resulta das reações 
químicas da mistura de aglomerantes com água. 

 
29. As argamassas empregadas na construção civil são 

um material constituído essencialmente de materiais 
inertes de baixa distribuição granulométrica (agregado 
miúdo) e de uma pasta com propriedades aglomeran-
tes. As argamassas apresentam características plásti-
cas e adesivas quando de sua aplicação e se tornam 
rígidas e resistentes após certo período de tempo. As 
características da argamassa dependem da dosagem 
dos constituintes utilizados, sendo determinantes para 
conferir as propriedades adequadas para uma deter-
minada aplicação. As diferentes dosagens da pasta 
usadas na preparação da argamassa determinam sua 
plasticidade, podendo resultar que: 

 
I. O volume da pasta preenche exatamente os vazi-

os entre os grãos do agregado. 
II. O volume da pasta não preenche totalmente os 

vazios entre as partículas do agregado. 
III. O volume da pasta está em excesso. 

 
A alternativa que contém as denominações CORRE-
TAS para as argamassas, segundo as diferentes do-
sagens da pasta conforme o que foi descrito, é: 

 
A) I = Cheias, normais ou básicas; II = Ricas ou gor-

das; III = Pobres ou magras. 
B) I = Cheias, normais ou básicas; II = Pobres ou 

magras; III = Ricas ou gordas. 
C) I = Pobres ou magras; II = Cheias, normais ou bá-

sicas; III = Ricas ou gordas. 
D) I = Pobres ou magras; II = Ricas ou gordas; III = 

Cheias, normais ou básicas. 
E) I = Ricas ou gordas; II = Pobres ou magras; III = 

Cheias, normais ou básicas. 
 
30. O concreto simples é formado por cimento, água, 

agregado miúdo e agregado graúdo, ou seja, arga-
massa e agregado graúdo. Depois de endurecer, o 
concreto apresenta boa resistência à compressão, 
baixa resistência à tração e comportamento frágil, isto 
é, rompe com pequenas deformações. Para melhorar 
as características do concreto, ele é usado em conjun-
to com outros materiais. Uma das associações co-
muns utilizadas é a combinação do concreto simples 
com uma armadura, usualmente constituída por bar-
ras de aço, na qual os dois materiais devem resistir 
solidariamente aos esforços solicitantes, denominada 
de concreto armado. 
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I. No concreto armado, as barras da armadura ab-
sorvem as tensões de tração e o concreto absorve 
as tensões de compressão. 

II. A armadura do concreto armado é chamada “ar-
madura passiva”, o que significa que as tensões e 
deformações nela aplicadas devem-se exclusiva-
mente aos carregamentos aplicados nas peças 
em que está inserida. 

III. A solidariedade do concreto à armadura é garan-
tida pela aderência. 

IV. O trabalho conjunto do concreto e do aço é possí-
vel porque os coeficientes de dilatação térmica 
dos dois materiais são praticamente iguais. 

V. O concreto protege o aço da oxidação (corrosão), 
garantindo a durabilidade do conjunto, mas é ne-
cessária a existência uma espessura de concreto 
entre a barra de aço e a superfície externa da pe-
ça, chamada de cobrimento, que garanta a prote-
ção da armadura contra a corrosão externa. 

 
A alternativa que representa as assertivas CORRE-
TAS efetuadas acima é: 

 
A) as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) as assertivas II e III são verdadeiras. 
C) as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
D) as assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
E) as assertivas I, II, III e IV são verdadeiras. 

 
31. O lançamento do concreto dentro da obra é efetuado 

pelo modo convencional ou pelo modo bombeável. No 
modo de lançamento convencional, o concreto é 
transportado até as formas por meio de carrinhos de 
mão, jericas, caçambas, calhas e gruas. No modo 
bombeável, são utilizadas bombas de concreto, esta-
cionárias (conjunto moto-bomba) ou autobomba com 
mastro de distribuição (caminhão bomba-lança). Inde-
pendente da forma de lançamento do concreto, as 
principais recomendações comuns aos dois modos de 
lançamento do concreto são: 

 
I. evitar a tendência de a água vir à superfície do 

concreto recém-lançado, diminuindo o carrega-
mento de partículas finas de cimento. A camada 
de partículas finas formaria uma pasta, que impe-
diria a ligação de novas camadas de material, e 
que deve ser removida cuidadosamente. 

II. iniciar pela parte mais distante do local de recebi-
mento do concreto; limitar o transporte interno do 
concreto para evitar a segregação e perda de 
consistência; distribuir em camadas horizontais 
antes do início de pega da camada inferior, a par-
tir das extremidades em direção ao centro das 
formas. 

III. evitar a separação dos constituintes da mistura 
através do controle da uniformidade do concreto e 
de vibração não exagerada, essencial para uma 
conveniente compacidade da mistura e conse-
quente aumento da resistência do concreto. 

Marque a alternativa que contém os nomes CORRE-
TOS das recomendações para o lançamento de con-
creto expostas nas assertivas acima:  

 
A) I = Exsudação; II = Cuidados na aplicação; III = 

Segregação. 
B) I = Exsudação; II = Segregação; III = Cuidados na 

aplicação. 
C) I = Cuidados na aplicação; II = Exsudação; III = 

Segregação. 
D) I = Cuidados na aplicação; II = Segregação; III = 

Exsudação. 
E) I = Segregação; II = Exsudação; III = Cuidados na 

aplicação. 
 
32. A instalação de água fria em uma construção civil 

corresponde ao conjunto de tubulações, conexões e 
acessórios que permitem levar a água da rede pública 
até os pontos de consumo ou utilização dentro da ha-
bitação. 

 
I. Em um sistema misto de água fria, os aparelhos e 

torneiras são alimentados parte pela rede pública 
e parte pelo reservatório superior. 

II. O ramal predial é a canalização horizontal deriva-
da do reservatório e destinada a alimentar as co-
lunas de distribuição. 

III. A coluna de distribuição é a canalização vertical 
derivada do barrilete ou colar e é destinada a ali-
mentar os ramais. 

IV. O ramal predial é a canalização que conduz a 
água da rede pública para o imóvel. 

 
Assinale a alternativa CORRETA 

 
A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras. 
D) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

 
33. A instalação predial de esgoto, também chamada de 

“rede coletora interna”, é o conjunto de canalizações, 
equipamentos e dispositivos instalados pelo proprietá-
rio no imóvel, que se estende até a caixa de inspeção 
externa, situada no passeio público. 

 
 

Coluna 1: Dispositivos Coluna 2: Descrição 

A Caixa de gordura (    ) 

Caixa instalada no terreno 
de imóvel que objetiva 
reter os sólidos das águas 
servidas. 

B Caixa de retenção 
de sólidos 

(    ) 

Ponto de conexão do 
coletor predial do imóvel à 
rede coletora pública de 
esgotamento sanitário. 
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C Caixa de inspeção 
interna 

(    ) 

Canalização compreendida 
entre a caixa de inspeção 
externa e a rede coletora 
pública de esgotamento 
sanitário. 

D Subcoletor (    ) 
Caixa instalada no terreno 
do imóvel que retém gordu-
ras das águas servidas. 

E Caixa de inspeção 
externa 

(    ) 

Caixa de inspeção instala-
da na parte interna do 
imóvel, recomendada para 
a finalidade de desobstru-
ção do subcoletor. 

F Coletor predial de 
esgoto 

(    ) 

Canalização compreendida 
entre a caixa de gordura, 
caixa de inspeção interna 
(opcional) e a caixa de 
inspeção externa. 

G Ligação predial de 
esgoto 

(    ) 

Caixa situada na calçada 
da via pública, que tem por 
finalidade a inspeção e a 
desobstrução das canali-
zações de esgoto. 

 
Assinale a alternativa que representa a CORRETA  
relação entre o nome dos dispositivos mostrados na 
coluna 1  e a descrição dos dispositivos mostrada na 
coluna 2 . 

 
A) A – B – G – F – C – E – D. 
B) C – F – A – G – D – E – B. 
C) B – G – F – A – C – D – E. 
D) D – B – F – C – G – E – A. 
E) E – D – B – F – C – A – G. 

 
34. A penetração da água na construção civil ocorre por 

vazamento ou por infiltração, decorrentes de fatores 
tais como defeitos originados no próprio processo 
construtivo (erro de projeto ou de execução) ou adqui-
ridos ao longo do tempo (desgastes naturais, utiliza-
ção, manutenção ineficiente, agressões). A penetra-
ção da água pode ocorrer por três caminhos distintos: 
por meio de trincas e rachaduras, pelos poros do ma-
terial e, ainda, por falhas que este material possua.  
Os principais danos causados pela umidade na cons-
trução civil são goteiras e manchas, mofo e apodreci-
mento, desagregação de materiais, ferrugem, eflores-
cências. Marque a alternativa que corresponde à 
CORRETA definição do termo “eflorescência”. 

 
A) Ataque de natureza eletroquímica nas barras da 

estrutura, em que a presença de umidade conduz 
à formação de óxidos/hidróxidos de ferro. 

B) Decomposição do revestimento executado em 
placas de gesso, devido à ação da água, provo-
cando a dissolução de sais e lixiviamento destes, 
vindo a manifestar-se na superfície como bolor, 
descascamento da pintura e desagregamento do 
revestimento, entre outros. 

C) Formação de pó de coloração avermelhada e na 
forma de escamas, seguida de camadas alterna-
damente ao interior da peça, devido ao ataque de 
sulfatos e exagerada pressão hidrostática interna. 

D) Formação de depósitos de sais cristalizados origi-
nados pela migração de água, rica em sais, do in-
terior dos componentes de alvenaria e/ou concre-
to. São identificados por coloração geralmente 
esbranquiçada. 

E) Umidade excessiva que se concentra em um pon-
to da superfície por tensão superficial, caindo por 
gravidade ao atingir determinado volume. 

 
35. Na execução de uma instalação elétrica predial, ne-

cessita-se de vários dados, tais como localização dos 
elementos, percursos de uma instalação, condutores, 
distribuição da carga, proteções. Para representar es-
ses dados, utiliza-se a planta baixa da edificação em 
questão. Seguem afirmações sobre os dados para a 
execução de uma instalação elétrica predial que po-
dem  estar representados na planta baixa: 

 
I. O trajeto dos condutores e sua projeção mecânica 

(com dimensões dos condutos e caixas). 
II. A localização dos quadros e centros de distribui-

ção. 
III. Um diagrama unifilar discriminando os circuitos, 

seção dos condutores, dispositivos de manobra e 
proteção. 

IV. A localização dos pontos de consumo de energia 
elétrica, seus comandos e indicações dos circuitos 
a que estão ligados. 
 

Assinale a alternativa que indica quais afirmações es-
tão CORRETAS quanto aos dados de uma instalação 
elétrica predial que devem  estar representados na 
planta baixa da edificação. 

 
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I, II, e IV estão corretas.  
C) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
E) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

 
36. Uma das formas de representar a instalação elétrica 

de uma edificação é por meio de um diagrama unifilar 
sobreposto à planta baixa. O diagrama unifilar utiliza 
símbolos e desenhos regulamentados por norma, al-
guns dos quais estão demonstrados na tabela que 
segue. 

 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 
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Identifique o significado da simbologia apresentada na 
tabela mostrada e assinale a alternativa que corres-
ponde à correlação CORRETA entre os símbolos e a 
numeração apresentados. 

 
A) I – Condutor neutro no interior do eletroduto; II – 

Condutor de fase no interior de eletroduto; III – 
Condutor de retorno no interior do eletroduto; IV – 
Condutor terra no interior do eletroduto. 

B) I – Condutor de fase no interior de eletroduto; II – 
Condutor neutro no interior do eletroduto; III – 
Condutor de retorno no interior do eletroduto; IV – 
Condutor terra no interior do eletroduto. 

C) I – Condutor terra no interior do eletroduto; II – 
Condutor de retorno no interior do eletroduto; III – 
Condutor de fase no interior de eletroduto; IV – 
Condutor neutro no interior do eletroduto. 

D) I – Condutor terra no interior do eletroduto; II – 
Condutor de fase no interior de eletroduto; III – 
Condutor de retorno no interior do eletroduto; IV – 
Condutor neutro no interior do eletroduto. 

E) I – Condutor terra no interior do eletroduto; II – 
Condutor neutro no interior do eletroduto; III –
Condutor de retorno no interior do eletroduto; IV – 
Condutor de fase no interior de eletroduto. 

 
37. Em algumas situações, por exemplo, em escadarias, 

é de interesse que a mesma lâmpada seja acionada 
de dois locais diferentes. Um problema bastante co-
mum que pode ocorrer neste tipo de ligação é que o 
acendimento da lâmpada fique sempre dependente de 
um dos interruptores. Observe o esquema a seguir: 

 

 
 
 

A solução para acender e desligar a lâmpada a partir 
de qualquer um dos interruptores de forma indepen-
dente é: 

 
A) Utilização de dois interruptores cruzados (4 vias). 
B) Utilização de um interruptor simples (2 vias) e um 

cruzado (4 vias). 
C) Utilização de dois interruptores paralelos (3 vias). 

D) Ficar sempre dependente de um dos interrupto-
res. 

E) Utilização de dois interruptores simples (2 vias), 
mas ligados invertidos. 

 
38. Considere um sistema que transporta água de uma 

cisterna do andar térreo para a caixa d’água no alto 
deste, conforme mostrado na figura. Esse sistema ati-
va a bomba automaticamente quando o nível da caixa 
d’água está baixo, sensor 2, e desliga a bomba quan-
do a caixa está novamente cheia, sensor 1. 

 

 
 
Fonte: <http://http://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ControleNivelReusoAgua/> 

 
Assinale a alternativa que possui o nome CORRETO 
do componente que, caso falhe, ocasionaria o pro-
blema de “transbordamento” de água. 

 
A) Sensor de nível de caixa cheia, sensor 1. 
B) Contator de partida do motor. 
C) Temporizador. 
D) Bomba de recalque. 
E) Disjuntor eletromagnético rápido. 

 
39. Atualmente, há um grande número de equipamentos 

eletromecânicos instalados nas edificações, por 
exemplo, bombas automáticas, elevadores, portas au-
tomáticas. Esses aparelhos necessitam de quadros de 
comando elétricos com diversos componentes, entre 
eles o contator . Marque a alternativa que apresenta a 
descrição CORRETA do componente contator.  

 
A) É um dispositivo responsável por fazer o controle 

de corrente elétrica. 
B) É um dispositivo responsável por cortar a corrente 

em caso de curto-circuito. 
C) É o dispositivo responsável por fazer o aterramen-

to da instalação. 
D) É o dispositivo responsável, unicamente, pela 

transição de funcionamento do motor elétrico. 
E) É um dispositivo eletromecânico com princípio de 

funcionamento semelhante ao de um relé, isto é, 
funciona como uma chave. 

 
40. O Brasil adotou um novo padrão de tomadas elétricas. 

Agora todas as tomadas e plugues apresentam três 
pinos e três furos, como na imagem abaixo. O terceiro 
pino deve ser ligado ao fio terra.  
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Marque a alternativa que contém a CORRETA descri-
ção da função do fio terra na instalação elétrica predi-
al, quando este se encontra corretamente instalado. 

 
A) O fio terra funciona como divisor de tensão, con-

sumindo menos energia. 
B) O fio terra evita a queda do disjuntor. 
C) O fio terra faz com que os equipamentos possam 

desviar a corrente elétrica rapidamente para a ter-
ra em caso de falhas, evitando choques elétricos, 
se a instalação for efetuada de forma correta. 

D) O fio terra serve apenas para funções de sistemas 
eletrônicos modernos. 

E) O fio terra possui função de segurança, desconec-
tando o disjuntor central antes que um curto-
circuito ocorra. 
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