
 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: ANALISTA CONTÁBIL 
 
 
 
O candidato deverá calcular adequadamente os percentuais de despesa com pessoal, considerando os limites 
estabelecidos pela LRP para municípios: 
 

Esfera do Governo 
Poder/Órgão Máximo Prudencial Alerta 

Municipal 
Executivo 54,00% 51,30% 48,74% 

Legislativo 6,00% 5,70% 5,42% 

Global 60,00% 57,00% 54,16% 
 

Cálculo: 
 

 

2018 

1º 
Quadrimestre 

% Gastos c/ 
pessoal 

2º 
Quadrimestre 

% Gastos c/ 
pessoal 

3º 
Quadrimestre 

% Gastos c/ 
pessoal 

RCL 51.203.000,00  56.312.000,00  54.914.000,00  

DP/PE 25.140.673,00 49,10% 29.789.048,00 52,90% 31.959.948,00 58,20% 

DP/PL 2.918.571,00 5,70% 3.322.408,00 5,90% 3.514.496,00 6,40% 

DP/TOTAL 28.059.244,00 54,80% 33.111.456,00 58,80% 35.474.444,00 64,60% 

 
O município não atendeu ao disposto na lei nº 101/2000, no que diz respeito aos limites globais e específicos, tendo 
ultrapassado os limites de alerta, prudencial e máximo. No 1º quadrimestre, ultrapassou o Limite de Alerta com 54,80%, 
o que representa 0,16% acima do limite de alerta estabelecido pela LRF. No 2º quadrimestre entrou no Limite Prudencial 
com 58,80%, com 1,80% acima do limite prudencial. No 3º quadrimestre, os gastos com totais com pessoal ultrapassaram 
o limite máximo de 60% da Receita Corrente Liquida (RCL) em 4,60%, mantendo a tendência de aumentar, considerando 
que no final do ano as despesas com pessoal tendem a crescer e as receitas tender a diminuir no início do ano. 
Ultrapassando o Limite Prudencial no 2º quadrimestre fica vedado ao município conceder vantagem, aumento, reajustar 
ou adequar remuneração; criar cargos, emprego ou função; alterar a estrutura de carreira que implique em aumento de 
despesa; prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; contratar hora extra, salvo nos 
casos dispostos em lei. No 3º quadrimestre, ao ultrapassar o limite máximo, fica vedado enquanto perdurar o excesso ao 
poder ou órgão, além das medidas previstas por ultrapassar o limite prudencial receber transferências voluntárias; obter 
garantia, direta ou indireta, de outro ente; contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento 
da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.  
O município deverá eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no 
primeiro, adotando-se, entre outras providências, redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança e exoneração de servidores não estáveis (Constituição Federal); redução temporária da jornada de 
trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. 

 

Fontes:  

 BRASIL. Lei nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.  

 

 BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor público. 8 ed. 
Brasília: STN/Coordenação-Geral de Contabilidade, 2018.  

 
 
 
 
 



 

TÁBUA DE CORREÇÃO – 20,00 pontos 
Cálculo dos percentuais de despesas com pessoal 

Por esfera do governo Valor: 5,00 pontos 

Por limite Valor: 5,00 pontos  
 

Situação do município considerando a LRF 

Análise de todos os quadrimestres Valor: 3,00 pontos 

Limites ultrapassados Valor: 2,00 pontos  

Consequências (pelo menos três) e Ações (pelo menos duas) Valor: 5,00 pontos  
 



 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 

EMPREGO: CONTADOR 
 
 

A) A Contabilidade Societária (atividade privada) rege-se pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo Código Civil, que 
estabelecem regras de procedimentos contábeis. Já a contabilidade pública é regulada pela Lei nº 4.320/1964, que é a 
Lei das Finanças Públicas. Conforme disposto no art. 2º, da Lei Complementar nº 101/00, entende-se por empresas 
estatais dependentes: “empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária”. Assim, empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital social com direito 
a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação (União, Estados/DF, Municípios). Conforme o art. 1º da 
LRF, as estatais dependentes são partes integrantes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Dessa forma, 
empresas públicas de direito privado deverão observar as orientações contábeis para o Setor Público, inclusive quanto à 
utilização do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (novo plano de contas) e elaboração dos novos demonstrativos. 
Contudo, em virtude de sua natureza jurídica (direito privado), tais estatais também deverão observar a legislação 
societária. Dessa forma, as estatais dependentes deverão atender tanto a Lei nº 6.404/76 (e alterações posteriores) 
quanto à Lei nº 4.320/1964 (e alterações posteriores). 

 

Fontes:  

 Lei nº 4.320/1964. 

 Lei Complementar nº 101/00. 

 Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Lei nº 6.404/1976 (e alterações posteriores). 

 Lei nº 4.320/1964 (e alterações posteriores). 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 10,00 pontos 
A) Afirmou que tem de obedecer somente às normas de contabilidade privada e não tem de obedecer às normas de 

contabilidade pública / Afirmou que tem de obedecer somente às normas de contabilidade pública e não tem de 
obedecer às normas de contabilidade privada Valor: 3,00 pontos 

A) Afirmou que tem de obedecer às normas de contabilidade privada e não mencionou contabilidade pública / Afirmou 
que tem de obedecer às normas de contabilidade Pública e não mencionou contabilidade privada Valor: 3,00 pontos 

A) Não respondeu em consonância com o solicitado, mas versou sobre o tema demonstrando algum nível de conhecimento 
sobre contabilidade pública e/ou privada Valor: 4,00 pontos 

 
B) Lei nº 8.666/1993 

Capítulo I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção I – Dos Princípios 
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 
as hipóteses previstas nesta Lei. 
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 

Fonte: Lei nº 8.666/1993. 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 10,00 pontos 

B) Afirmou que tem de fazer licitações mas não explicou o porquê Valor: 6,00 pontos 

B) Não respondeu em consonância com o solicitado, mas versou sobre o tema demonstrando algum nível de 
conhecimento sobre contabilidade pública e/ou privada Valor: 4,00 pontos 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-4320-1964.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-4320-1964.htm


 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
 

 
Para a montagem das armaduras em obra, é necesário se utilizar fôrmas que podem ser, por exemplo, de compensado de 
madeira, produzidas na própria obra. No entanto, o bom posicionamento das armaduras não depende do material que 
compõe a fôrma. O mais importante é que as fôrmas não deixem o concreto escapar e estejam no prumo e nível adequados. 
A maioria das construtoras exercem esse procedimento em uma central de armaduras, que fica na própria obra, para 
controlar melhor o trabalho; contudo, algumas empresas preferem comprar o aço já cortado e dobrado, para diminuir o 
desperdício e aumentar a rapidez do serviço. 
 A montagem das armaduras deverá ser realizada sobre um cavalete ou, no caso de lajes, diretamente sobre as fôrmas, após 
o corte das barras nas medidas indicadas no projeto. 
Deve-se marcar o vergalhão com giz no ponto onde deverão ser amarrados os estribos. Em seguida, com o auxílio de um 
torquês e, ainda, amarrar os estribos ao vergalhão da armadura com arame recozido, girando até que fique bem preso. Com 
o próprio torquês, deve-se cortar a sobra do arame. 
O passo seguinte é colocar os espaçadores. Em vigas e pilares, são usados modelos circulares. As peças, cujos tamanhos 
variam de acordo com o cobrimento, devem ser posicionadas com o raio de abertura paralelo à fôrma. 
Da mesma forma, com as ferragens prontas, é necessário distribuir os espaçadores do tipo “cadeirinha” nas lajes. Nesse caso, 
com ajuda de uma barra de ferro ou um pé-de-cabra, deve-se levantar as armaduras e colocar o espaçador centralizado no 
encontro das ferragens. 
Existem modelos de “cadeirinha” que permitem apoiar as ferragens em alturas diferentes, proporcionando espessura de 
cobrimento também diferentes. Por isso, é importante se atentar ao que o projetista da obra determinou. 
Com a armadura e os espaçadores devidamente colocados, pode-se iniciar a concretagem, de acordo com a determinação 
do projeto estrutural. 
Alguns cuidados são muito importantes como: não esquecer de embutir antes as instalações elétricas e hidráulicas; não 
deslocar as armaduras; providenciar plataformas de madeira para os operários caminharem durante a concretagem; lançar 
o concreto cuidadosamente para não deslocar as ferragens; distribuir os espaçadores uniformemente; utilizar todos os EPIs 
obrigatórios e o cinto de segurança do tipo paraquedista, quando a altura ultrapassar de dois metros. 
 
 

Fonte: Construção Passo a Passo. 1ª Edição. São Paulo: PINI, páginas 243 a 246. 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – 20,00 pontos 
Procedimentos referentes a uma montagem apropriada das armaduras em obra Valor: 20,00 pontos 
 

 

 



 
PADRÃO DE RESPOSTA – PARECER JURÍDICO  

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: ADVOGADO 
 
 
A) A Lei nº 13.303/16 estabelece em seu art. 32 – IV, “adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, 

instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado”; 
O prazo é de 15 dias úteis, conforme o art. 39 da Lei nº13.303/16 e, ainda, 

 Aplica-se o disposto na Lei nº 10.520/02 que não prevê limite para a adoção da modalidade. 
 
Fonte: Lei nº 13.303/16 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 3,50 pontos 
Modalidade – Pregão Valor: 1,50 ponto 
Prazo do edital – 15 dias úteis Valor: 1,00 ponto 
Limite do pregão – Não tem limite Valor: 1,00 ponto 

 
 
B) R$ 100.000,00; conforme o art. 29, inciso I da Lei nº 13.303/16 
 
Fonte: Lei nº 13.303/16 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 1,50 ponto 
Resposta Esperada Valor: 1,50 ponto 
 
 
C) I: caução em dinheiro; II: seguro-garantia; III: fiança bancária. Não excederá a 5% do valor do contrato 
 

Art. 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I. caução em dinheiro; 
II. seguro-garantia; 
III. fiança bancária. 
 

§ 2º A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor 
atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo. 

 
Fonte: Lei nº 13.303/16 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 4,00 pontos 
Modalidade 1 – Caução em dinheiro Valor: 1,00 ponto 
Modalidade 2 – seguro garantia Valor: 1,00 ponto 
Modalidade 3 – fiança bancária Valor: 1,00 ponto 
Garantia – até 5% (cinco por cento) do valor do contrato Valor: 1,00 ponto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D) A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a responsabilidade 

por seu pagamento à empresa pública. 
 

Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato.  § 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 

Fonte: Lei nº 13.303/16 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – 1,00 ponto 
Resposta Esperada Valor: 1,00 ponto 

 



 
PADRÃO DE RESPOSTA – PEÇA PRÁTICA  

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 

EMPREGO: ADVOGADO 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 10,00 pontos 
Endereçamento – Excelentíssimo Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública/Cível Municipal da Comarca de Guaratinguetá 
– São Paulo. Valor: 0,50 ponto 
Autor – Marcolino Silva 
Réu – CODESG 
Qualificação/ Representação – Deixar espaço para a qualificação do autor ou mencionar que já está qualificado nos autos e 
fazer a qualificação da CODESG.  Valor: 0,50 ponto 
Identificação da peça – CONTESTAÇÃO Valor: 0,50 ponto 
Tempestividade – Sexta-feira após a prova (mais 5 dias úteis). Valor: 0,50 ponto 
Fatos – Narrar os fatos conforme relatado. Valor: 0,50 ponto 
Fundamento 1 – A CODESG é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e possui responsabilidade 
objetiva pelo risco administrativo. Valor: 1,00 ponto 
Fundamento 2 – Alegar a prescrição da ação. Valor: 1,00 ponto 
Fundamento 3 – Impossibilidade de ação direta contra Sílvio que tem responsabilidade subjetiva em face da Administração 
Pública. Valor: 1,00 ponto 
Fundamento 4 – Que ainda que não prescrito, a culpa é concorrente porque Marcolino também contribuiu para a 
ocorrência. Valor: 1,00 ponto 
Fundamento 5 – Ausência de comprovação de danos morais. Valor: 1,00 ponto 
Pedido 1 – Preliminar de mérito de prescrição. Valor: 0,50 ponto 
Pedido 2 – Indeferimento do pedido. Valor: 0,50 ponto 
Pedido 3 – Minoração da indenização em face da culpa concorrente. Valor: 0,50 ponto 
Pedido 4 – Pedir juntada de documentos e protestar por provas. Valor: 0,50 ponto 
Fechamento – Local, data, advogado e OAB. Valor: 0,50 ponto 
 
 



 

PADRÃO DE RESPOSTA – REDAÇÃO 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGOS: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO E COORDENADOR DE COLETA DE 
RESÍDUOS DOMÉSTICOS 

 
 
Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 
1. Considerando os textos acima como motivadores: Através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que a partir dos mesmos o candidato 
possa elaborar e sustentar suas ideias. 
2. Texto dissertativo-argumentativo: A tipologia textual foi definida, portanto o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 
3. O tema: “O exercício da sustentabilidade, do discurso à prática”. 
A exposição e defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a 
evidência das provas. Na proposição, deverá ocorrer a declaração da tese ou ponto de vista a ser defendido pelo autor.” A 
partir de tal consideração e tendo em vista o tema proposto, eis alguns aspectos que poderão ser abordados: 

 sustentabilidade ambiental; 

 sustentabilidade social; 

 a prática da sustentabilidade; e, 

 quando o conceito de sustentabilidade não se torna uma prática. 
 
Fontes:  

 PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 Othon M. Garcia – Comunicação em Prosa Moderna. 
 



 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 

 

 
Recepção: por ocasião da entrega dos tubos de concreto, a fiscalização deve estar presente na obra para verificar o material 
e supervisionar sua descarga e estocagem. Os tubos de concreto deverão ser entregues na obra, preferencialmente 
acompanhados dos relatórios de inspeção. Os tubos de concreto que, através de verificação visual, apresentarem defeitos, 
no momento de sua utilização, deverão ser rejeitados pela fiscalização. Caso o construtor receba e aplique os tubos de 
concreto danificados ou sem a exigência de inspeção, a responsabilidade por qualquer problema executivo decorrente do 
material aplicado ou sinistro da obra será de seu inteiro encargo. 
 

Descarga: o construtor deverá providenciar, em tempo hábil, o local, os dispositivos e os equipamentos eventualmente 
necessários para a descarga e o armazenamento do material; a descarga deverá ser feita com equipamentos adequados em 
função do diâmetro ou seção e peso do material, preferencialmente o mais próximo possível do local de aplicação, evitando 
assim, sucessivas manipulações. Os tubos não deverão ser rolados do caminhão em direção ao solo, seja com pranchas de 
madeira ou lançados diretamente; não deverão ser arrastados, para que não sejam danificados. Os tubos de concreto 
deverão ser descarregados com equipamentos apropriados, tais como cabos de aço, fita de nylon, tesouras, ganchos etc., 
evitando danos mecânicos e dimensionais por choque. Não se deve, em nenhuma hipótese, laçar os tubos pelo diâmetro 
interno. Deve-se evitar golpes dos tubos entre as peças ou contra o terreno. 
 

Estocagem: o construtor deverá designar locais planos, limpos, livres de pedras ou objetos salientes, apropriados para a 
estocagem dos tubos de concreto. O material deverá ser estocado de maneira a ser mantido limpo e de forma que seja 
evitada a sua contaminação ou degradação. Os tubos deverão ser estocados, principalmente na posição vertical e; quando 
necessária a estocagem na posição horizontal, deverão ser apoiados sobre pontos isolados na extremidade, pois a altura 
máxima de empilhamento não deverá exceder os seguintes valores:  de 300 mm a 400 mm de diâmetro, sendo o máximo 
quatro pilhas de tubos; 500 mm a 600 mm de diâmetro, sendo o máximo três pilhas de tubos; 700 mm a 1000 mm de 
diâmetro, sendo o máximo duas pilhas de tubos; maior que 1000 mm de diâmetro, sendo o máximo uma pilha de tubos. 
 
Fonte: NBR 15.645/2008 (Execução de Obras de Esgoto Sanitário e Drenagem de Águas Pluviais Utilizando-se Tubos e Aduelas 
de Concreto); itens 4.5.5.1, 4.5.5.2 e 4.5.5.3. 

 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 20,00 pontos 
Recepção Valor: 6,00 pontos 

Descarga Valor: 7,00 pontos  

Estocagem Valor: 7,00 pontos 

 
 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 
 
Resfriamento: processo que consiste na retirada do material que está queimando até que o calor fique abaixo do ponto de 
ignição. 
 

Retirada do combustível: processo que consiste na retirada do material combustível. Pode se aplicado, na maioria das vezes, 
em todos os combates a incêndios. 
 

Abafamento: consiste na retirada do oxigênio presente na reação química, deixando abaixo de 21%. Porém, se o oxigênio 
for mantido entre 21% e 13%, há quantidade suficiente para provocar chamas e brasas, já que de 13% a 8% é o suficiente 
para a formação da brasa. Abaixo de 8% não há quantidade de oxigênio suficiente para obter a combustão. Para que este 
método seja eficiente, é necessário que o oxigênio presente na reação química não ultrapasse os 8%. 
 

Quebra da reação em cadeia: certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre 
as chamas, interrompendo, assim, a “reação em cadeia” (extinção química). Isso ocorre porque o oxigênio comburente deixa 
de reagir com os gases combustíveis. Essa reação só ocorre quando há chamas visíveis. Dessa forma, conclui-se que, 
impedindo a ligação dos pontos do triângulo do fogo, ou seja, os elementos essenciais indispensáveis para o fogo; o fogo não 
surgirá; ou deixará de existir, caso já tenha começado. Por haver diversos tipos de incêndios, é possível utilizar também 
diversos tipos de agentes extintores, considerando que todos podem ser empregados no combate a incêndios. Os locais 
destinados aos extintores de incêndio deverão ser sinalizados, conforme a legislação e fixados a uma distância mínima de 20 
cm e máxima de 1,60 m de altura do piso. Deve, também, ser colorida de vermelho uma área de piso do extintor de 1,0 m x 
1,0 m, que não poderá ser obstruída de forma alguma. Os extintores de incêndio são: extintor de água, extintor de CO2 e 
extintor de PQS. Os sistemas hidráulicos são: hidrantes, registro de recalque e sprinkler. 
 
Fonte: OLIVEIRA, Cláudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. São Caetano do Sul: Yendis 
Editora, 2009; páginas 177 a 182. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 20,00 pontos 
Resfriamento Valor: 5,00 pontos 
Retirada do combustível Valor: 5,00 pontos  
Abafamento Valor: 5,00 pontos 
Quebra da reação em cadeia Valor: 5,00 pontos 
 

 



 

PADRÃO DE RESPOSTA – DE ESTUDO DE CASOS 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ – CODESG 
 
 

EMPREGO: TECNÓLOGO EM EDIFICAÇÕES 
 

 
A construção de muros divisórios com blocos de concreto deve iniciar com a escolha e depois com a limpeza do local onde 
será construído o muro. Esse espaço deverá estar sem lixo e, ainda, livre de vegetação. Após esses procedimentos, deverá 
ser iniciada a abertura de uma vala de fundação. Para isso, é necessário utilizar a picareta ou o enxadão. 
 

A profundidade da vala dependerá da altura do muro. Para muros de até 1,0 metro de altura, por exemplo, a profundidade 
deverá ser de, pelo menos, 20 cm. Recomenda-se, ainda, que a vala escavada tenha, pelo menos, 30 cm de largura. A 
profundidade da vala deve ser proporcional à altura do muro a ser construído. 
 

O fundo da vala deverá ser compactado e, ainda, receber uma camada de concreto magro de 5 cm. Após a secagem dessa 
primeira camada, devem ser assentados os blocos tipo canaleta (baldrame), que serão posteriormente preenchidos com 
concreto. Assenta-se primeiramente o bloco sobre a argamassa. Prepara-se a argamassa de assentamento no traço 
especificado. É necessário prender um fio guia nas duas pontas da vala para ajudar no assentamento dos blocos. 
 

Continue assentando os blocos da primeira fiada da fundação, considerando que todos devem ser preenchidos com 
argamassa; inclusive, nas laterais. Para a execução dos baldrames, a boa prática recomenda o uso de blocos tipo canaleta. 
Com a fiada de marcação pronta, é o momento adequado de armá-la. Então, deve-se medir os vergalhões e cortá-los no 
tamanho exato da fiada. 
 

Deve-se posicionar os vergalhões já cortados dentro dos blocos tipo canaleta. Com o auxílio de um torquês, prenda-os com 
arame. É importante que a barra vertical esteja no centro da fiada. Os blocos de concreto têm 40 cm de comprimento. Assim, 
a cada sete blocos, ou seja, a cada 2,8 metros, deverá ser deixado um espaço de 20 cm para fazer um pilar de concreto 
armado, para o travamento do muro.  
 

Ao depositar o concreto nos vãos dos blocos, é importante cobrir toda a armadura horizontal. Após, deve-se prosseguir o 
assentamento dos demais blocos, começando o serviço pelos cantos onde estarão os pilares. A ferramenta utilizada é a 
colher de pedreiro, a fim de posicionar os blocos e raspar a argamassa que sobrar, para ser reaproveitada. 
 

Verificar o nível e o prumo de cada fiada é extremamente importante, para que o muro não fique torto. Passadas 24 horas 
da concretagem, é possível finalizar o muro. Para muros com mais de 2 metros de altura, recomenda-se confeccionar uma 
cinta de concreto armado a meia altura do muro, em toda sua extensão. 
 

 
Fonte: Construção Passo a Passo. 1ª Edição. São Paulo: PINI; páginas 211 a 216. 
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É possível determinar as distâncias para quatro satélites diferentes, cujas posições são conhecidas considerando quatro 
equações simultâneas que poderão ser resolvidas para obter a nossa posição nas direções x, y e z. Como exemplo, podemos 
considerar que estamos recebendo o sinal de um satélite, calculando que esteja distante a W km. A nossa posição estará, 
obviamente, localizada em algum lugar sobre a superfície de uma esfera imaginária de raio W km, cujo centro é o satélite.  
Em seguida, podemos considerar que estamos recebendo sinais de rádio de dois satélites ao mesmo tempo. As distâncias 
para os dois satélites deverão ser calculadas como W Km e Z km, respectivamente. A nossa posição, obviamente, cairá em 
algum lugar no círculo, onde as duas esferas (de raio W e Z) se interceptam. 
Então, deve-se considerar que estamos recebendo sinais de três satélites simultaneamente e que as suas distâncias medidas 
são W, Z e K km, respectivamente. A nossa posição somente poderá ser localizada em um de dois pontos possíveis do 
universo. Há dois pontos, nos quais as três esferas se interceptam; um deles poderá ser ignorado, pois estará fora no espaço. 
Assim, apenas três satélites serão necessários, se as distâncias para cada um podem ser medidas perfeitamente. 
Já o quarto satélite, primeiramente, dispensará o raciocínio anteriormente descrito. Em segundo lugar o quarto satélite 
permite “escolher” um dos 2 pontos anteriormente determinados e sabermos, além da latitude e da longitude (duas 
dimensões), a altitude exata da nossa localização. E, ainda mais importante, permite verificar se há o essencial sincronismo 
de todos os relógios. De fato, se as medidas que o nosso receptor fez das distâncias forem perfeitas – com o seu relógio 
perfeitamente sincronizado com os dos satélites – então, as quatro esferas intersectam-se em um único ponto.  
Mas, se as medidas forem imperfeitas, isso não acontecerá. Então o receptor, alertado para o erro pela quarta medição, irá 
aplicar o fator de correção necessário para que as quatro esferas se intersectem em um único ponto. Dessa forma, 
passaremos a ter como bônus, um relógio tão preciso quanto os mais caros relógios atômicos. 
 

Fontes:  

 MCCORMAC. Jack, 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2015, páginas 239, 240 e 241.  
 

 MARINO, T. B. Geoprocessamento – Departamento de Geociências – Instituto de Agronomia – UFRRJ, 2010. 
 
 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – 20,00 pontos 
Possibilidade de orientação mediante a exata posição através de satélites Valor: 20,00 pontos 
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