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LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
•

Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de provas e cartão-resposta.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

•

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos,
conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação, matemática e língua portuguesa. Verifique se o
material está em ordem e se o seu nome, CPF e número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

•

•

que não forem expressamente permitidos, gravador,
receptor e/ou pagers, e/ou se comunicar com outro
candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades
presentes e/ou outros candidatos;

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:

•

O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.

•

Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:
a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,
sem a devida autorização;

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a realização das provas;

d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e no Cartão-resposta;

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-resposta;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender
ao procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho
celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante
a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.

•

Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas enquanto estiver dentro
da unidade de aplicação destas.

•

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir de 60 minutos após o seu início, devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO-RESPOSTA. Será permitido levar apenas o rascunho do gabarito
que se encontra na última página do Caderno de Provas.
Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVAS.

•

Após a realização da prova o candidato deverá sair imediatamente das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.

•

Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas simultaneamente.

•

Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido.

•

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
24/03/2019, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da Unoesc (https://www.unoesc.edu.br/).

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste
documento;

h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão-resposta ao término do tempo destinado à sua realização;

Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que
o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Provas.
Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde
à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.

f)
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01
Considere o período e as afirmativas a seguir.
“A apresentação que assisti, foi bem organizada pelos
produtores, quando cheguei percebi que todos os
elementos estavam harmoniosos.”
I.

A vírgula depois do verbo conjugado assisti está
incorreta, pois separa o sujeito do predicado.

II. Há um problema de uso da regência com a
utilização do verbo assistir.
III. O verbo conjugado estavam encontra-se
incorreto, pois necessita de acento gráfico.

I.
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Os verbos auxiliar e desafiar (linha 3) são
transitivos indiretos.

II. As palavras histórica (linha 7) e constância (linha
8) são acentuadas por serem proparoxítonas.
III. O uso da crase depois de apenas (linha 7) está
incorreto.
IV. Há um erro de concordância verbal no uso do
verbo vêm (linha 3).
É possível dizer que:
(A) I e II estão corretas, e III e IV estão incorretas.
(B) I, II e III estão incorretas, e IV está correta.
(C) I e IV estão corretas, e II e III estão incorretas.
(D) Todas as alternativas estão incorretas.

Estão corretas as afirmativas:
QUESTÃO 03

(A) I e II.

“Infância é solidão para toda a vida.
Obediência é o lugar do descanço.
O amor é o melhor tempo perdido.
A palavra também é gesto.
É o não dito da palavra que o gesto tenta significar.”
(GARCIA-ROZA, 2016, p. 83).

(B) II e III.
(C) I e III.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 02
Em Ódio à Democracia (2014), Jacques Rancière diz
o que segue:
1
2
3
4
5
6
7
8

“A democracia está nua em sua relação com o
poder da riqueza, assim como com o poder
da filiação que hoje vêm auxiliá-la ou desafiá-la.
Ela não se fundamenta em nada natural nem
está garantida por nenhuma forma institucional.
Não é trazida por nenhuma necessidade
histórica e não traz nenhuma. Está entregue apenas
à constância de seus próprios atos.” (p. 122).

Sobre o uso da norma padrão no trecho acima, afirma-se o que segue:

Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para
as assertivas falsas sobre o uso da norma padrão
da língua portuguesa no poema Na rede, de Lívia
Garcia-Roza:
( )

Infância e Obediência são sujeitos das orações.

( )

O verbo é (linha 3) é transitivo indireto.

( )

A palavra descanço apresenta erro ortográfico.

( )

O verbo é (linha 4) é verbo de ligação.

Marque a alternativa que corresponde à sequência
correta.
(A) V – F – V – F
(B) V – F – V – V
(C) F – F – V – F
(D) V – F – F – V
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QUESTÃO 04
No Instagram da Brazil Conference foi veiculada a
imagem que segue:

Assinale a alternativa que corresponde à sequência
correta.
(A) F – F – V – V – F
(B) F – V – V – F – V
(C) F – V – V – V – F
(D) V – F – V – F – F
QUESTÃO 05
“Não é a consciência dos homens que determina seu
ser, mas, pelo contrário, seu ser social é que determina sua consciência.” (MARX, 1983, p. 17).
No que compete ao uso da norma padrão da língua
portuguesa no trecho acima, afirma-se o que segue:
I.

As palavras consciência e contrário recebem
acentuação gráfica pelo mesmo motivo.

II. A palavra determina é polissílaba e, no que
compete à sílaba tônica, classifica-se como
paroxítona.

Sobre o uso da norma padrão da língua portuguesa
no texto verbal, assinale V para as assertivas
verdadeiras e F para as assertivas falsas:

III. A primeira utilização do verbo determinar
apresenta um equívoco de concordância
verbal, pois, ao referir-se aos homens, deveria
apresentar-se na terceira pessoa do plural,
portanto o correto seria determinam.
Dessa forma, é possível afirmar que:

( )

Brasil é o sujeito da frase, por isso não há
virgula após esse nome próprio.

(A) I e II estão incorretas, e III está correta.

( )

O verbo negar é transitivo direto e indireto,
portanto deveria ser utilizado “à” (com crase)
antes da palavra população.

(C) I está correta, e II e III estão incorretas.

( )

As palavras racismo, sistema e opressão
apresentam o mesmo número de sílabas.

( )

As palavras oportunidades e população são
polissílabas.

( )

O uso do que está incorreto, pois deveria
receber um acento circunflexo, grafando-se
quê.

(B) Todas estão corretas.

(D) I e II estão corretas, e III está incorreta.
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MATEMÁTICA

Após resolver o sistema linear, chega-se à conclusão
de que:

QUESTÃO 06

(A) O sistema é possível e determinado, sendo
y = 4x – 3 a equação da reta que passa pelos
pontos P1, P2 e P3.

Na copa do mundo de futebol masculino de 2018,
realizada na Rússia, o grupo E foi formado pelas
seguintes seleções: Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica.
A matriz M a seguir mostra o resultado das partidas,
na qual cada elemento aij informa quantos gols o
país i marcou no país j.

(B) O sistema é possível e determinado, sendo
y = 2x + 1 a equação da reta que passa pelos
pontos P1, P2 e P3.
(C) O sistema não possui solução e, portanto, os
pontos P1, P2 e P3 não formam uma reta.
(D) O sistema possui infinitas soluções e, portanto,
os pontos P1, P2 e P3 não formam uma reta.
QUESTÃO 08

Durante a realização das partidas desse grupo,
quantos gols foram marcados pela equipe que
sofreu menos gols?
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
QUESTÃO 07
Considere, no plano cartesiano, os pontos P1 (1,1),
P2 (2,5) e P3 (-1,-8). Sabendo que a equação reduzida
de uma reta é escrita na forma y = mx + b, pode-se
tentar encontrar a equação da reta que passa pelos
pontos P1, P2 e P3 por meio do seguinte sistema
linear:

Fernando foi convidado para uma formatura e
precisa escolher um traje adequado para o evento.
Ao abrir seu guarda-roupas verificou que possui
uma camisa social branca, uma camisa social rosa,
uma camisa social preta, um par de calças preto, um
par de calças marrom e um sapato preto. Dentre
as opções disponíveis em seu guarda-roupas, qual
a probabilidade de Fernando selecionar um traje
com camisa branca e calças pretas ou um traje com
camisa rosa?
(A) 1/6.
(B) 1/3.
(C) 1/2.
(D) 2/3.
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QUESTÃO 09
As funções tangente (tg) e cotangente (cotg) são definidas em termos de seno e cosseno da seguinte forma:

Os gráficos dessas funções são mostrados a seguir:

Com relação às funções tangente e cotangente são feitas as seguintes afirmações:
I.

A derivada da função y = tg θ é y’ = sec²θ.

II. A derivada da função y = tg θ, quando θ = π/2, é igual a 0.
III. A função y = cotg θ não é contínua e, portanto, existem valores de seu domínio em que essa função não
é derivável.
É correto o que se afirma apenas em:
(A) I.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
QUESTÃO 10
Um automóvel se move em linha reta com velocidade
v(t) = sen(t), em que t é o tempo (em segundos), e a
velocidade é obtida em metros por segundo.
Sabe-se que a velocidade instantânea v(t) é
encontrada pela taxa de variação infinitesimal entre
a distância percorrida (dS) em relação ao tempo (dt),
ou seja, v(t) = dS/dt.

Qual a distância percorrida por esse automóvel ao
se mover de t = 0 a t = π/2 segundos?
(A) 0,5 m.
(B) 1 m.
(C) π m.
(D) π/2 m.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 13

QUESTÃO 11

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
são requisitos básicos para investidura em cargo
público:

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete privativamente ao Município:
(A) Planejar e controlar o uso, o parcelamento
e a ocupação do solo em seu território,
especialmente o da zona urbana.
(B) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e da garantia das pessoas com deficiência e
transtornos mentais.
(C) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
(D) Promover programas de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, assinale a alternativa correta:
(A) O controle interno, a cargo da Câmara Municipal,
será exercido com auxílio do Tribunal de Contas
do Estado.
(B) O Estatuto dos Servidores Municipais será
realizado por Lei Ordinária, com a sanção do
Prefeito.
(C) Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa
de Lei sobre criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta ou
autárquica e de sua remuneração.
(D) Em caso de impedimento do Prefeito e do VicePrefeito, ou vacância dos respectivos cargos,
assumirá a Administração Municipal o Secretário
de Administração.

(A) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos
políticos; a quitação com as obrigações militares
e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para
o exercício do cargo; a idade mínima de vinte e
um anos; aptidão física e mental. As atribuições
do cargo podem justificar a exigência de outros
requisitos estabelecidos em lei.
(B) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos
políticos; a quitação com as obrigações militares
e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para
o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito
anos; aptidão física e mental. As atribuições do
cargo podem justificar a exigência de outros
requisitos estabelecidos em lei.
(C) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos
políticos; a quitação com as obrigações militares
e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para
o exercício do cargo; a idade mínima de dezesseis
anos; aptidão física e mental. As atribuições do
cargo não podem justificar a exigência de outros
requisitos estabelecidos em lei.
(D) A nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos
políticos; a quitação com as obrigações militares
e eleitorais; o nível de escolaridade sempre no
mínimo do ensino médio para o exercício de
qualquer cargo; a idade mínima de dezoito anos;
aptidão física e mental. As atribuições do cargo
podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:

(A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições,
os deveres, as responsabilidades e os direitos
inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser
alterados unilateralmente, por qualquer das partes,
ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

(A) A remuneração dos servidores públicos do Poder
Executivo da Administração Direta somente
poderá ser fixada ou alterada por decreto
do Prefeito ou por lei, observada a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal,
assegurada a revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.

(B) É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
(C) O servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo
adquirirá estabilidade no serviço público ao
completar 2 (dois) anos de efetivo exercício.
(D) O servidor estável só perderá o cargo: em razão
de sentença judicial transitada em julgado;
mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa; mediante
procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma do Estatuto do Servidor
Público, assegurada ampla defesa. Também
poderá perder o cargo por decisão da maioria da
Câmara de Vereadores.

(B) A avaliação de desempenho para fins
da progressão horizontal será realizada
mensalmente, através de Comissão Especial
de Avaliação de Desempenho instituída de
conformidade com o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Joaçaba.
(C) Somente serão consideradas para fins da
progressão horizontal as titulações adquiridas
pelo servidor antes do ingresso no Município, na
Administração Direta e Fundacional.
(D) Lotação representa a quantidade de servidores
necessária ao desempenho das atividades gerais
e específicas do Quadro Permanente de Pessoal
do Poder Executivo da Administração Direta.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÃO 18

QUESTÃO 16
A Lei Complementar n. 135, de 12 de fevereiro
de 2007, Código de Posturas de Joaçaba, proíbe
a realização de algumas atividades nas ruas do
Município. Dentre as atividades a seguir, qual é a
única atividade que pode ser executada nas ruas de
Joaçaba?
(A) Arrastar madeiras ou quaisquer outros materiais
volumosos pesados.
(B) Conduzir animais
pavimentadas.

de

tração

sobre

(D) Depositar materiais de qualquer espécie.
QUESTÃO 17
Analise os itens a seguir que apresentam impostos
instituídos pelo poder público.
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU).

II. Imposto Sobre a Transmissão “intervivos”, a
qualquer título, por ato oneroso (ITBI).
III. Contribuição para Custeio de Sistemas de
Previdência, Saúde e Assistência Social.
IV. Contribuição para os Serviços de Iluminação
Pública (COSIP).
Dentre os quatro itens apresentados, e de acordo
com a Lei Orgânica do Município de Joaçaba, são
considerados de competência municipal:
(A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I, II e IV.
(D) I, II, III e IV.

De acordo com a ABNT NBR 9050/2015, a largura
mínima necessária para transposição de obstáculos
isolados com extensão maior do que 0,40 m deve
ser de _______. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
(A) 0,70 m.
(B) 0,80 m.
(C) 0,90 m.
(D) 1,00 m.

ruas

(C) Reformar, pintar ou consertar veículos.

I.
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QUESTÃO 19
O contraste visual tem como função destacar
elementos entre si por meio da composição claroescuro ou escuro-claro para chamar a atenção
do observador que apresenta alguma deficiência
na visão. O contraste é a diferença de luminância
entre uma figura e o fundo, e essa diferença pode
ser medida através do LRV (valor da luz refletida)
na superfície. O LRV é medido na escala de 0 a
100, sendo que 0 é o valor do preto puro, e 100 é
o valor do branco puro. Segundo a NBR 9050/2015,
a diferença de LRV entre dois elementos ou entre
duas cores na sinalização de pisos, portas, paredes
e tetos deve ser maior que:
(A) 25 pontos.
(B) 30 pontos.
(C) 35 pontos.
(D) 40 pontos.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Uma das ferramentas do pacote Microsoft Office é
o Excel. Considere que um funcionário o utiliza para
editar uma planilha, na qual ele deseja encontrar a
soma dos valores inseridos da célula B1 até a célula
B4. Assinale a alternativa correta que apresenta o
comando que deve ser inserido na célula B5 para
obter o somatório desejado:

Para ter condições mínimas de trabalho, conforto
e higiene, a Norma Regulamentadora n. 18 –
condições e meio ambiente de trabalho na indústria
da construção –, estabelece que os canteiros de
obras devem dispor de instalações mínimas para
utilização dos funcionários. Dentre as alternativas
a seguir, qual delas não apresenta uma instalação
obrigatória em qualquer tipo de obra da construção
civil?

1
2
3
4
5

A
Café da manhã
Almoço
Taxi
Refrigerante
TOTAL

B
R$ 8,00
R$ 25,00
R$ 30,00
R$ 6,00

(A) Instalações sanitárias.
(B) Vestiário.
(C) Alojamento.
(D) Local de refeições.

(A) =SOMA(B1:B4).
(B) =SOMA(B1+B4).

QUESTÃO 23

(C) =SOMA(B1>B4).
(D) =SOMA(B1_B4).
QUESTÃO 21
O AutoCAD, um dos programas da plataforma CAD, é
utilizado com frequência na elaboração de desenhos
técnicos na área da construção civil. A seguir são
apresentados atalhos de duas funções do Programa
AutoCAD 2D 2017, versão em inglês: o TRIM
(ferramenta que serve para cortar um determinado
objeto até um limite considerado) e o comando
SCALE (ferramenta que serve para alterar a escala
dos objetos). Quais dos ícones a seguir representam
os comandos TRIM e SCALE, respectivamente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Segundo o código de edificações de Joaçaba, quando
não existir rede de coleta de esgotamento sanitário
na via pública, será exigida a instalação de Tanque
Séptico ou Fossa Séptica para tratamento do esgoto
individual. Qual das alternativas a seguir apresenta
a definição de uma fossa séptica?
(A) Unidade de tratamento biológico que funciona
através de fluxo ascendente em condições
anaeróbias, cujo meio filtrante se mantém
afogado.
(B) Unidade de tratamento, por filtração biológica,
constituída de tubulação e leito filtrante.
(C) Unidade destinada a receber efluentes, que
funciona através de tubulação convenientemente
instalada, permitindo a infiltração em camadas
superficiais do terreno.
(D) Unidade de sedimentação e digestão, que
funciona através de fluxo horizontal.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

Os projetos arquitetônicos enviados para análise do
responsável técnico da prefeitura de Joaçaba devem
ser enviados em escalas definidas pelo plano diretor
do município. Qual dos projetos abaixo pode ser
entregue em uma escala 1:500?

Assinale a alternativa que completa corretamente
os espaços em branco do texto a seguir.

(A) Planta baixa de cada pavimento
(B) Cortes longitudinais
(C) Elevação das fachadas
(D) Planta de situação/locação
QUESTÃO 25
A NBR 6136/2016 estabelece os requisitos para a
produção e aceitação de blocos vazados de concreto
simples, destinados à execução de alvenaria com
ou sem função estrutural. Conforme estabelecido
na norma supracitada, há uma série de ensaios
necessários para a aceitação e recebimento de blocos
de concreto. Assinale a alternativa que corresponde
a um ensaio de realização facultativa para blocos de
concreto.

Ao ser emitido o alvará de construção para um
munícipe da Cidade de Joaçaba, este terá prazo de ___
anos contados da data de sua expedição para concluir
a obra. Porém, se a obra não for iniciada dentro do
prazo de ____ ano(s), o Alvará perderá sua validade.
(A) 02 (dois); 01 (um)
(B) 03 (três); 01 (um)
(C) 03 (três); 02 (dois)
(D) 02 (dois); 02 (dois)
QUESTÃO 27
De acordo com a Lei n. 10.406/02 – Do direito de
construir – em seu Art. 1.303, na zona rural dos
municípios não será permitido levantar edificações
a menos de quantos metros do terreno vizinho?
Assinale a alternativa correta.
(A) 1,50 m.
(B) 2,00 m.

(A) Absorção.

(C) 2,50 m.

(B) Análise Dimensional.

(D) 3,00 m.

(C) Resistência à Compressão.
(D) Retração Linear por Secagem.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Em um determinado bairro onde foi registrado
diariamente o consumo de água proveniente do
abastecimento público, observou-se que durante
30 dias foram consumidos 12.300 m³ de água,
conforme medido nos hidrômetros, com os quais
foram atendidas 420 residências, sendo que em
média habitam quatro pessoas em cada residência.
Aproximadamente qual é a média de consumo em
litros de água por dia de cada pessoa desse bairro?

Assinale a alternativa a seguir que define o que é
uma fundação do tipo Radier.

(A) 244 litros/dia/pessoa.
(B) 307 litros/dia/pessoa.
(C) 410 litros/dia/pessoa.
(D) 732 litros/dia/pessoa.
QUESTÃO 29
Segundo a NBR 9050/2015 – Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, balcões de atendimento e caixa bancário
–, deve ser assegurada altura livre sob tampo de no
mínimo 0,73 m. A profundidade livre mínima, de
modo que a P.C.R tenha a possibilidade de avançar
sob o balcão, deverá ser de:
(A) 0,05 m.
(B) 0,30 m.
(C) 0,70 m.
(D) 1,00 m.

(A) Elemento de fundação sujeito à ação de uma
carga distribuída linearmente ou de pilares ao
longo de um mesmo alinhamento.
(B) Elemento de fundação que transmite a carga ao
terreno pela ponta ou pela lateral.
(C) Elemento de fundação superficial que abrange
parte ou todos os pilares da obra distribuindo
carregamentos.
(D) Elemento de fundação superficial de concreto,
dimensionado de modo que as tensões de tração
nele produzidas possam ser resistidas pelo
concreto, sem necessidade de armadura.
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