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34 A Conforme alegado pelo candidato a NBR 8036 cita “Em quaisquer circunstâncias o número mínimo de 
sondagens deve ser: a) dois para área da projeção em planta do edifício até 200 m

2
.” e que “As 

sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m
2
”. Desta forma deve-se ter um furo para 

cada 200 m
2
, sendo desta forma o gabarito correto a letra “D”. Questão elaborada conforme: O Edifício 

até sua Cobertura - Hélio Alves de Azeredo, pg 9. 

Deferido D 

40 D A alegação do candidato não procede. A questão foi formulada para que o candidato a partir de seus 
conhecimentos marcasse a resposta mais correta. Não há confundimento visto que a resposta proposta 
pelo candidato não se encontra entre as listadas, remetendo assim a resposta mais correta. Em termos 
comparativos esta questão poderia ser considerada mais difícil. Questão elaborada conforme: O 
Edifício até sua Cobertura - Hélio Alves de Azeredo, pg 82. 

Indeferido  

41 E A alegação do candidato não procede. A questão foi formulada para que o candidato a partir de seus 
conhecimentos marcasse a resposta mais correta. Questão elaborada conforme: O Edifício até sua 
Cobertura - Hélio Alves de Azeredo, pg 84. 

Indeferido  

46 A A alegação do candidato não procede. Questão clara e objetiva quanto ao comando e a solicitação de 
resposta. A questão foi formulada para que o candidato a partir de seus conhecimentos marcasse a 
resposta correta. Questão elaborada conforme: O edifício e seu acabamento - Helio Alves de Azevedo, 
pg 25. 

Indeferido  

47 C A alegação do candidato não procede. Conforme alegado nas letras “a e b” da referida norma (...a- ...a Indeferido  



distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 m...; e ... b- a distância entre a 
ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior 
a 15,00 m...) remetendo à resposta restritiva correta, conforme bibliografia adorada. Em termos 
comparativos esta questão poderia ser considerada mais difícil. A questão foi formulada para que o 
candidato a partir de seus conhecimentos marcasse a resposta correta. Questão elaborada conforme: 
O edifício e seu acabamento - Helio Alves de Azevedo, pg 25. 

50 D A alegação do candidato não procede. Entre outros o tema consta na ementa em “Hidráulica, 
Hidrologia e Saneamento Básico - ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
hidrogramas, vazões de enchente; captação...”. A questão foi formulada para que o candidato a partir 
de seus conhecimentos marcasse a resposta mais correta. Questão elaborada conforme: VILLELA, S. 
M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. 1975. pg 41. 

Indeferido  

51 B Alegação da solicitação não remete ao número da questão. Houve confusão na elaboração. Questão 
elaborada conforme: VILLELA, S. M.; MATTOS, A. Hidrologia aplicada. 1975. pg 43. 

Indeferido  

60 E A alegação do candidato não procede. Não há confundimento. O único prazo fixo citado neste caso é a 
resposta à questão. Fica subentendido que não tem sua conformidade avaliada no âmbito do 
SINMETRO, pois neste caso seriam estabelecidos outros prazos que não são contemplados nesta 
norma. Questão elaborada conforme: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf ,  
ítem 6.9.1. 

Indeferido  

62 B A alegação do candidato não procede. Entre outros o tema consta na ementa em “Hidráulica, 
Hidrologia e Saneamento Básico - Escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), 
dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente; captação, tratamento e abastecimento 
de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias,...”. A questão foi 
formulada para que o candidato a partir de seus conhecimentos marcasse a resposta correta. Questão 
elaborada conforme: Manual de Hidráulica, Azevedo Neto, 2007, pg 41. 

Indeferido  

 


