Nº desidentificador:

GABARITO OFICIAL – PROVA PRÁTICA-DISSERTATIVA
FISCAL DE OBRAS
Edital 014/2021 – CONCURSO PÚBLICO
FOLHA DE RESPOSTAS PROVA PRÁTICA – DISSERTATIVA

Questão 1) Uma obra será iniciada e precisa fazer a implantação do canteiro de obras.
Mencione 4 pontos importantes a serem verificados antes de iniciar as atividades da obra
para fazer o dimensionamento do canteiro?
RESPOSTA:
Verificar projeto a ser realizado nesta obra para escolher o melhor local para instalar o
canteiro gerando menor interferência com as atividades;
Verificar atendimento de concessionárias de energia, água e esgoto;
Dimensionar o tamanho do canteiro em função das atividades
Escolher qual tipo de canteiro será utilizado (barracão de madeira, container,etc…).
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Questão 2) Um condomínio irá fazer a repintura da fachada com tinta acrílica premium de
fachada e gostaria de contratar a empresa que irá realizar o trabalho seguindo algumas
premissas de execução
/ cuidados necessários para a realização do trabalho sem interromper o funcionamento das
atividades da área comum.
Descreva ao menos 5 premissas / cuidados que garantam a realização do trabalho e a
manutenção da área comum limpas.

RESPOSTA:
Isolar e proteger a área comum na face que estiver sendo trabalhada;
Fazer a lavagem da fachada;
Tratar as fissuras se houver;
Vedar vãos no entorno das janelas;
Aplicar 3 demãos de pintura com tinta acrílica premium de fachada.
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Questão 3) A calçada do edifício da fundação Santo André, está danificada, e deverá ser
refeita com concreto produzido no local da obra. Quais sãos os materiais básicos que
deverão ser adquiridos para a produção deste concreto?
RESPOSTA:
Cimento;
Areia;
Brita;
Água.
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Questão 4) O banheiro da faculdade precisará passar por uma rápida reforma para troca
do piso cerâmico existente por um novo sem remoção do contrapiso. Descreva brevemente
como o trabalho deverá ser realizado.

RESPOSTA:
Demolir o piso existente;
Refazer a impermeabilização com argamassa polimérica;
assentar o piso novo utilizando Argamassa Colante AC1 ou AC2 .

Rejuntar o piso.

