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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2)

OBRAS DE EDIFICAÇÕES

A  Prefeitura  de  Florianópolis  está
analisando  o  pedido  de  recomposição  do
equilíbrio  econômico  financeiro  inicial  do
contrato  de  determinada  obra  de
infraestrutura.

A contratada  alegou  que  a  pandemia  do
COVID-19  trouxe  consequências
imprevisíveis para a execução do contrato
e solicitou a sua revisão.

A partir dessas informações, julgue os itens
a seguir.

01. Para mensurar as consequências sobre
o  respectivo  contrato,  o  engenheiro  fiscal
responsável poderá elaborar a curva ABC
para avaliar impactos no valor do contrato.

02. A  faixa  C  da  curva  ABC  engloba
insumos que acumulam 50% do custo da
obra.

Com relação à estrutura do orçamento para
a  construção  de  uma  edificação  pública,
julgue  os  itens  subsecutivos,  tendo  como
referência o que dispõe o Sistema Nacional
de  Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da
Construção Civil (SINAPI).

03.  O  orçamento  sintético  apresenta  o
conjunto  das  composições  de  custos
unitários.

04. A Administração Local é um custo direto
de obra.

05.  Custos  com  alimentação  e  exames
médicos obrigatórios são considerados nos
encargos sociais da mão de obra.

06. Na  formulação  dos  custos  de
equipamentos,  o  Imposto  sobre  a
Propriedade  de  Veículos  Automotores
(IPVA)  e  o  Seguro  Obrigatório  são
considerados  como  parcelas  do  custo
horário dos veículos.

A tabela  seguinte  mostra  uma  adaptação
de composição de serviço extraída da lista
de  composições  do  SINAPI,
disponibilizadas pela CAIXA.

Descrição un orig coef

Assentamento de tubo de
ferro fundido para rede de
água, dn 250 mm

M

Retroescavadeira  sobre
rodas com carregadeira

CHP CR 0,016

Retroescavadeira  sobre
rodas com carregadeira

CHI CR 0,076

Pasta  lubrificante  para
tubos  e  conexoes  com
junta elastica

UN CR 0,011

Assentador de tubos com
encargos complementares

H CR 0,210

Servente  com  encargos
complementares

H C 0,210

Considerando  que  o  serviço  será
executado em determinada obra, julgue os
itens  seguintes,  tendo  como  base  as
informações  constantes  na  referida
composição.
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07. O  custo  horário  improdutivo  da
retroescavadeira é significativamente maior
que seu custo horário produtivo.

08. O assentador de tubos produz mais de
4,0 m/h.

09. Em relação à coleta de preço, nenhum
dos insumos tiveram preços coletados.

10. As  alvenarias  apoiadas  em  alicerces
devem ser  executadas  no  mínimo 3  dias
após a impermeabilização.

11.  A  Estaca  Franki  é  uma  estaca  de
deslocamento,  moldada  in  loco,  e  é
integralmente armada.

12. Quando  comparado  com  concreto
armado,  o  concreto  protendido  possibilita
melhor  controle  da  fissuração  na  região
tracionada dos trechos fletidos.

13. A  execução  do  concreto  protendido
pode se dar por pré-tração ou pós-tração
em  relação  à  concretagem,  assim  como
pode haver aderência ou não.

Em relação a avaliação de imóveis urbanos
julgue:

14. No método involutivo, é recomendável
que a avaliação seja realizada por fluxos de
caixas específicos.

PLANEJAMENTO, NORMAS,
FISCALIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Situação  hipotética:  Uma  empresa
construtora decidiu  participar  de processo
licitatório do Estado de Santa Catarina, cujo
objeto  é  a  construção  de  um
estabelecimento penal.

O  edital  de  licitação  foi  publicado  em
dezembro de 2021 e informa:

-  Construção  de  prédio  de  ampliação  do
Complexo  Penitenciário  do  Estado  –
COPE;

- Valor estimado de R$ 348.756,84;

-  Trata-se  de  licitação  na  modalidade
TOMADA DE  PREÇO,  do  tipo  “MENOR
PREÇO”, enquadrada nos artigos 10, inciso
II, alínea “b”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso
I, todos da Lei n.º 8.666/93. 

A partir dessas informações, julgue os itens
a seguir.

15. A modalidade  de  licitação  exigirá  da
empresa construtora que se manifeste com
antecedência  de  até  24  horas  da
apresentação  das  propostas  para
cadastramento.

16. O edital está irregular, pois a Secretaria
de  Estado  da  Administração  Prisional
deveria ter licitado pela Lei 14.133/2021.

17.  Poderia haver a dispensa de licitação,
uma vez que a legislação aplicável autoriza
a  contratação  direta  de  construção  de
estabelecimentos penais.

Situação hipotética: Um engenheiro fiscal
do  TCE/SC  analisa  indícios  de
irregularidades  na  contratação  direta  de
construção de trecho rodoviário da SC-418.

Com base na lei 8.666/93, a Administração
do Estado deu publicidade aos atos. A sua
justificativa  sobre  a  contratação  foi  a
situação  emergencial  criada  pelas  fortes
chuvas,  que  caracterizou  urgência  de
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atendimento  em  um  pequeno  trecho  de
aterro rodoviário.

O objeto do contrato consistia em obras de
recuperação e reforço do aterro rodoviário,
do sistema de drenagem associado, assim
como nas obras de conservação rodoviária
de todo o trecho que liga Joinville  a  São
Bento do Sul.

O contrato prevê prazo de conclusão de até
30 dias, podendo ser prorrogado uma vez
por igual período.

A partir dessas informações, julgue os itens
a seguir.

18. A  inexigibilidade  de  licitação  é
autorizada  nos  casos  de  emergência,
quando  caracterizada  urgência  de
atendimento  de  situação  que  possa
ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a
segurança de pessoas.

19. Deverão  ser  juntados  ao  processo
pareceres  técnicos  ou  jurídicos  que
justifiquem a contratação direta.

20. Apenas  com  base  no  exposto,  é
possível concluir que o engenheiro fiscal do
TCE/SC não encontrará irregularidade.

Com base  na  lei  de  licitação  e  contratos
administrativos –  Lei  14.133/21,  julgue os
itens:

21. O  contrato  de  obra  de  engenharia
poderá  identificar  os  riscos  contratuais
previstos e presumíveis e prever matriz de
alocação de riscos, indicando, inclusive, os
riscos  da Administração Pública .

22. Nas  hipóteses  em que  for  adotada  a
contratação  semi-integrada,  é  possível  a
alteração  contratual  por  necessidade  de
alteração do projeto básico.

23. Nos casos de concorrência de obra de
engenharia,  cabe à  autoridade superior  a
adjudicação  do  objeto,  assim  como  a
homologação da licitação.

24. Em relação ao recebimento, obras de
engenharia  são  recebidas  definitivamente
pelo  fiscal  do  contrato,  mediante  termo
detalhado,  quando  verificado  o
cumprimento  das  exigências  de  caráter
técnico.

25. O autor dos projetos, sob supervisão de
agente público, poderá participar no apoio
das  atividades  de  planejamento  da
contratação da respectiva licitação.

26. O instrumento contrato é facultativo nos
casos de obras de engenharia contratadas
com  dispensa  de  licitação  em razão  de
valor.

Um edital de licitação do Estado de Santa
Catarina prevê a contratação de serviço de
conservação rodoviária, cujo valor estimado
é de R$ 75.000,00

Supondo  que  o  edital  seja  elaborado
conforme  a  lei  de  licitação  e  contratos
administrativos, L14.133/21, julgue:

27.  O processo licitatório poderá adotar a
modalidade pregão eletrônico.
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Acerca das garantias contratuais previstas
na  lei  de  licitações  e  contratos  (Lei
14.133/21), julgue:

28. Na contratação de obras e serviços de
engenharia,  o  edital  poderá  exigir  a
prestação  da  garantia  na  modalidade
seguro-garantia.

29.  Nas contratações de obras e serviços
de  engenharia,  será  exigida  garantia
adicional  do  licitante  vencedor  cuja
proposta for inferior a 75% do valor orçado
pela Administração.

Com base na lei  12.462/11,  que institui  o
Regime  Diferenciado  de  Contratações
Públicas – RDC, julgue os itens:

30. O  orçamento  previamente  estimado
para a contratação poderá não constar do
instrumento convocatório.

31. As obras de engenharia, sob regime de
contratação  integrada,  atendidos  outros
requisitos,  somente  poderão  ser  licitadas
quando  houver  projeto  básico  aprovado
pela  autoridade  competente  e  disponível
para exame dos interessados.

Com relação à Lei 11.079/2004, que dispõe
sobre parcerias público-privadas, julgue:

32. Tratando-se  de  concessão
administrativa,  a  administração  pública  é
usuária direta ou indireta da prestação de
serviços, enquanto, no caso de concessão
patrocinada,  há  cobrança  de  tarifa  dos
usuários particulares.

Com relação à Lei 8.987/1995, que dispõe
sobre concessões públicas, julgue:

33. Toda concessão de serviço público será
objeto de prévia licitação e o edital poderá
prever a inversão da ordem das fases de
habilitação e julgamento.

Com relação  às  legislações  aplicadas  ao
meio ambiente, julgue os itens.

34. Com  relação  aos  crimes  ambientais,
pessoas físicas e as jurídicas estão sujeitas
às mesmas sanções penais decorrentes da
prática de crime ambiental.

35. Crimes  ambientais  praticados  em
Unidades  de  Conservação  podem  ter
penas agravadas.

36. Compete ao órgão ambiental estadual o
licenciamento  ambiental  de  atividades
localizadas ou desenvolvidas em unidades
de  conservação  instituídas  pelo  Estado,
exceto  em  Áreas  de  Proteção  Ambiental
(APAs).

OBRAS HÍDRICAS

Com  relação  às  principais  estruturas
hidráulicas, julgue os próximos itens.

37. Instalando-se duas ou mais bombas em
série,  deve-se  considerar  a  soma  das
alturas de elevação que caracterizam cada
uma  das  bombas,  porém  se  admitindo  a
mesma vazão unitária.

38.  Bombas  centrífugas  que  trabalham
afogadas  reduzem  a  ocorrência  do
fenômeno da cavitação.
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Com  relação  a  figura  seguinte,  julgue  o
próximo item.

39. Os  pontos  2  e  5  da  adutora  são  os
pontos  estratégicos  para  a  instalação  de
válvulas ventosas.

Em relação ao sistema de esgotamento e
trabamento de esgoto e com base na figura
que segue, julgue os itens que seguem.

40. A figura mostra o fluxograma típico do
sistema  de  lodos  ativados  convencional
implantados em uma ETE.

41. Conforme  a  figura,  o  conjunto  de
reatores 1, 2 e 3 trata os esgotos a nível
primário. 

Com  base  em  tratamento  de  água  para
consumo humano, julgue os itens:

42. Os  aeradores  constituem  em  pré-
tratamento e objetivam diminuir  o teor  de
nitrogênio dissolvido na água.

43. Para  a  aplicação  de  coagulantes,  as
entradas de bombas centrífugas constituem
em dispositivos de mistura.

44. Os filtros lentos possuem eficiência de
remoção  de  organismos  potencialmente
transmissores de doenças.

45. Flotação  constitui  em  fase  de
tratamento  em  que  as  partículas  já
desestabilizadas chocam-se umas com as
outras para formar coágulos maiores.

Em relação a barragens, julgue:

46.  A execução de  trincheira  de  vedação
em  fundações  de  solo  visa  a  diminuir  a
extensão do caminho de percolação.

47. A  erosão  interna  regressiva  (piping)
consiste  no carreamento de  partículas  de
solo pela água em fluxo, numa progressão
de montante para jusante.

Em relação a figura que mostra uma obra
de acostagem portuárias, julgue:

48. A figura mostra uma obra de acostagem
discreta,  cujos  elementos  desempenham
funções específicas de acostagem. 

OBRAS RODOVIÁRIAS

Com relação à terraplenagem e drenagem
de  obras  rodoviárias  e  levando  em
consideração as normas do DNIT, julgue:
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49.  Sempre  que  possível,  nos  locais  de
travessia  de cursos d’água ou passagens
superiores, a construção dos aterros deve
preceder a das obras-de-arte projetadas.

50. Quando  alcançado  o  nível  da
plataforma dos  cortes,  se for  verificada a
ocorrência  de  rocha  sã  ou  em
decomposição,  deve-se  promover  o
rebaixamento  do  greide,  da  ordem de 40
cm.

51. Os bueiros de grota são dispositivos de
drenagem superficial.

52. Em  sarjetas  de  corte,  em  relação  à
seção retangular, a seção trapezoidal tem a
vantagem de poder variar sua profundidade
ao longo do percurso, proporcionando uma
declividade mais acentuada.

53. Os  drenos  em espinha  de  peixe  são
destinados  à  drenagem  de  pequenas
áreas, podendo ser estas pavimentadas ou
não.

Com  base  em  pavimentos  rodoviários,
julgue os itens:

54.   Para a execução de revestimento em
CBUQ,  é  recomendável  a  pintura  de
ligação, caso seu início decorra mais de 7
dias da imprimação.

55. O  macadame  betuminoso  pode  ser
empregado como base, reforço ou camada
de revestimento com selagem e pode ser
aplicado  com uso de emulsão ou cimento
alfásticos.

56. Os materiais empregados em sub-base
estabilizada  granulometricamente  devem
respeitar ISC ≥ 20% e Expansão ≤ 2%.

Com  base  na  composição  adaptada  do
Sistema de Custos Referenciais de Obras –
SICRO, julgue:

5503041 - Compactação de aterro a 100% do
Proctor Intermetiário

FIC = 0,02753

Produção da Equipe: 78 m³

Descrição Qtde
Utilização

Oper
ativa

Impro
dutiva

Caminhão tanque 1 0,45 0,55

Grade de 24 discos 1 0,24 0,76

Motoniveladora 1 0,13 0,87

Rolo  Compactador  pé
de carneiro

1 1,00 0,00

Trator agrícola 1 0,24 0,76

57. A  produtividade  máxima  da
motoniveladora supera 600m³/h

58. A composição é adequada para aterros
de solos arenosos.

59. Na composição, houve a consideração
de  períodos  chuvosos  na  formulação  do
custo unitário.

Com  base  em  obras  rodoviárias  e
orientações do DNIT, julgue o item:

60. Impactos  ambientais  podem  ser
positivos ou negativos, sendo que apenas
os impactos negativos exigem medidas de
intervenção.
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