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 MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
Nº Incrição Nº Questão SOLICITAÇÃO PEDIDO PARECER TÉCNICO 

 

 

2100 

 

 

15 

 
 

ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

 

 

DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 
A questão 15 será anulada, por conter duas alternativas incorretas, que são (C e 

D), onde deveria ter apenas 01 alternativa, estando portanto em desconformidade 

com o item 7.2 do edital 01/2021. Em caso de anulação de questões, por 

duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo 

devidamente deferido, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 

obtiveram, independente de recurso. (item 7.8 do edital 01/2021). 

 

 

2022 

 

 

15 

 
 

ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

 

DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 
A questão 15 será anulada, por conter duas alternativas incorretas, que são (C e 

D), onde deveria ter apenas 01 alternativa, estando portanto em desconformidade 

com o item 7.2 do edital 01/2021. Em caso de anulação de questões, por 

duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo 

devidamente deferido, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 

obtiveram, independente de recurso. (item 7.8 do edital 01/2021). 

 

 

2334 

 

 

 

15 

 
 

ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

 

DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA 
A questão 15 será anulada, por conter duas alternativas incorretas, que são (C e 

D), onde deveria ter apenas 01 alternativa, estando portanto em desconformidade 

com o item 7.2 do edital 01/2021. Em caso de anulação de questões, por 

duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo 

devidamente deferido, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 

obtiveram, independente de recurso. (item 7.8 do edital 01/2021). 
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ENGENHARIA CIVIL – NÍVEL SUPERIOR 
Nº Incrição Nº Questão SOLICITAÇÃO PEDIDO PARECER TÉCNICO 

 

 

2422 

 

 

11 

 
 

ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

 

 

INDEFERIDO 

A alternativa D é VERDADEIRA.  

O orçamento do tipo discriminado é considerado um dos mais completos 

e precisos. Para isso, deve-se considerar todos os serviços a serem 

executados em uma obra, inclusive serviços preliminares ou serviços de 

conclusão de obra, como é o caso de limpeza final de obra. 

(GONZALEZ, M. A. S.) Noções de Orçamento e Planejamneto de Obras. 

São Leopoldo-RS, 2008. 

 

 

2422 

 

 

18 

 

 

ANULAÇÃO DA 

QUESTÃO 

 

 

 

 

INDEFERIDO 

A alternativa C é VERDADEIRA.  

De fato, as fissuras são previstas por norma. Entretanto, também podem 

ser manifestações patológicas relacionadas a falhas de projeto, execução, 

materiais ou uso. Caso uma estrutura não seja dimensionada 

adequadamente, as fissuras poderão extrapolar os limites gerando 

manifestações patológicas. As fissuras e trincas, também podem estar 

relacionadas à carbonatação do concreto ou outros fatores. Desta forma, 

como está escrito na alternativa C, "Podemos" considerar que a evolução 

de fissuras levem uma estrutura ao colapso parcial ou total.  
(SOUZA, V. C. M. D.; RIPPER, T.) Patologia, Recuperação e Reforço de 

Estruturas de Concreto. 1ª. ed. São Paulo: Pini, 1998. 

(Mateus de Souza Mestre Engenharia Civil); (HELENE, P. R. D. L.) 

Manual para reparo, reforço e proteção de Estruturas de Concreto. São 

Paulo: PINI, 1992. 

 


