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Questão 14
(Engenheiro(a) Civil Júnior - Petrobras 2010/1)

A especificação de uma certa obra determina que os tetos
sejam emboçados com massa única de 2,0 cm de espes-
sura.  O controle de qualidade estabelece para esse servi-
ço uma perda máxima aceitável de 5%. Em uma sala re-
tangular de 5m x 6m, constatou-se que o consumo de ar-
gamassa foi de 0,66m3.  Para o acompanhamento da qua-
lidade em relação ao consumo de material, o engenheiro
analisou esses dados e concluiu que, em relação à perda
aceitável, a perda identificada foi
(A) igual. (B) a metade.
(C) o dobro. (D) o triplo.
(E) quatro vezes maior.

Resolução:

Comparando o consumo real (com perdas) com o consumo ideal (sem per-

das), conseguimos descobrir se a perda está ou não dentro do controle de quali-

dade.

Cideal = Ae

Cideal = (5× 6)× 0, 02

Cideal = 0, 60m3

Sendo o consumo real:

Creal = 0, 66m3

Então a perda em porcentagem foi:

%Perda =
(Creal − Cideal)

Cideal

× 100

%Perda =
(0, 66− 0, 60)

0, 60
× 100

%Perda =
0, 06

0, 60
× 100

%Perda = 0, 1× 100

%Perda = 10, 0%

Portanto, a perda identificada foi o dobro que a especificada pelo controle de qua-

lidade.

�� ��Alternativa (C)
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Questão 40
(Engenheiro(a) Júnior - Área: Civil - Transpetro 2011)

Os resíduos da construção civil devem ter destinação 
adequada e, para tanto, são separados em classes. Na 
gestão da disposição dos resíduos de uma obra, para estar 
de acordo com a legislação, os sacos de cimento e as 
madeiras que não podem mais ser utilizadas como fôrma 
devem ser separados como materiais da(s) classe(s)
(A) A, para ambos
(B) B, para ambos
(C) C, para ambos
(D) A e B, respectivamente
(E) B e C, respectivamente

Resolução:

Segundo a NBR 15114/2004: 4 Classificação dos resíduos da construção ci-

vil - Os resíduos da construção civil são classificados, para os efeitos desta Norma

e em conformidade com a Resolução CONAMA n◦ 307, de acordo com 4.1 a 4.4.

4.1 Classe A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de ou-

tras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplana-

gem;

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componen-

tes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), arga-

massa e concreto;

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de

obras.

4.2 Classe B: Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos,

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros.

4.3 Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recupe-

ração, tais como os produtos oriundos do gesso.

4.4 Classe D: Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demo-

lições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e

outros. �� ��Alternativa (B)
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