
 
 
Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito das provas objetivas, 
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora: 
 
 
Questão 3: Candidatos argumentam que a questão não contempla conteúdo programático. Porém, 
esquecem que as figuras de linguagem tratam do sentido figurado das palavras, que é tema do 
conteúdo bibliográfico. Quanto à palavra “anjinhos”, o autor recorre a um eufemismo para amenizar 
a dor pela morte de uma criança.    
 
 
Questão 17: Segue imagem da barra de ferramentas com a aba EXIBIÇÃO 

 

 
 
 

Questão 25: a palavra interseção tem significados de: corte, divisão, fenda entre outros e não quebra. 
No autocad é usada para tais significados. A tradução grosseira para a palavra break seria quebrar, 
tecnicamente está errada, pois não se quebra o desenho e sim, divide-se, interfere-se ... 
 
 
Questão 25: comando “fillet” serve para fazer cantos retos ou arredondados. 
 
 
Questão 34: Conhecimentos específicos – Tecnólogo em Edificações: Conhecimentos de AutoCAD; 
Projetos e Topografia: Projetos topográficos e programas de topografia para cálculo de áreas, perfis 
de terrenos, curvas de nível, cálculo de áreas em planilhas topográficas; Métodos e técnicas de 
desenho arquitetônico; Elaboração e interpretação de projetos complementares: Fundações, 
Estruturas de concreto, madeira e metálicas, Instalações elétricas, de telefonia e lógica, Instalações 
hidrossanitárias, de águas pluviais e GLP, Instalações de ar condicionado; Controle tecnológico de 
materiais para a construção civil; Normas técnicas (NBR 9050, NBR 9766, NBR 8160, NBR 10844, 
NBR 5626, NBR 5410, NBR 13253 e outras normas técnicas pertinentes); Organização e gestão do 
canteiro de obras; Gestão de resíduos na construção civil; Orçamentos e cronogramas de obras; 
Técnicas construtivas, materiais e ferramental para construção civil. Lei Complementar nº. 442/2009 
e suas alterações. Lei nº. 8666/1993 (Lei de Licitações) e suas alterações. Ética do exercício 
profissional. Relações humanas no trabalho. Assim sendo, não há qualquer problema que macule a 
higidez da presente questão. 
 
 
Questão 35: todo concreto é armado a diferença entre simples e armado é que o armado precisa de 
algo para aderência entra a armadura e o concreto. Na protensão não há armadura passiva, restando 
a resposta a como única e clara a diferença entre: passiva e ativa. não foi utilizado o site citado pela 
reclamante como referência, foi utilizada a norma 6118. A questão está correta. Fonte: 
http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-armadura-passiva.html 
 
 
Questão 37: a questão é tratada no conteúdo programático em: Instalações hidrossanitárias e estas 
compreendem todos os assuntos pertinentes a hidráulica: águas pluviais, esgoto, hidráulica, 
mecânica dos fluidos etc. A questão está correta. 
 
 
 

http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-armadura-passiva.html


 
Questão 39: não há qualquer erro, equívoco ou “pegadinha” que macule a higidez da presente 
questão, assim sendo, a questão se mantém em todos os seus termos. 
 
 
Questão 40: período de retorno: são os anos onde se tem recorrências de resultados repetitivos, 
onde adotando intervalos de anos, se obtém valores de intensidade pluviométrica. Nesse caso, para 
5 anos, chegou-se a 156 na cidade de Fortaleza. Por isso, que se escreve: 5=156, que quer dizer 
que para 5 anos temos 156 de intensidade pluviométrica. O sinal de igual (=) já deixa claro. O material 
foi retirado da norma 10844. A questão está correta. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 


