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Execução: Fundatec   

ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Um lote retangular em um determinado município mede 12 x 25m. O Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre lotes tem alíquota de 4% do valor venal. Após ser 

executada uma residência de 180m² nesse lote, a alíquota se altera para 1,5% do valor venal do 

imóvel. Sabendo que antes o valor venal do lote era de R$ 250,00 por metro quadrado e depois da 

construção virou R$ 360.000,00, qual a diferença de IPTU gerada?  

 

A) R$ 1.200,00. 

B) R$ 2.400,00. 

C) R$ 2.500,00. 

D) R$ 3.000,00. 

E) R$ 5.400,00. 

 

 

QUESTÃO 32 – O custo total de um empreendimento é constituído por dois grandes grupos de 

custos ou despesas: os custos diretos e as despesas indiretas. As despesas indiretas são aquelas 

que não podem ser atribuídas diretamente aos insumos aplicados. São consequência da realização 

dos serviços e necessários para a efetivação, e, por essa razão, parte do custo real do 

empreendimento. Enquanto os custos diretos podem ser atribuídos diretamente às unidades ou 

partes de serviços, os custos indiretos, em geral, são mais facilmente atribuídos a agrupamentos de 

serviços, como, por exemplo, uma estrutura de concreto ou, mesmo, uma obra completa. Assinale a 

alternativa que NÃO constitui componente do custo indireto de um empreendimento. 

 

A) Custos administrativos locais e centrais. 

B) Custos financeiros. 

C) Encargos fiscais. 

D) Custos comerciais.  

E) Encargos trabalhistas. 

 

 

QUESTÃO 33 – O Sinapi foi definido como a fonte oficial de referência de preços de insumos e de 
custos de composições de serviços da construção civil segundo o Decreto Federal nº 7.983/2013, 

que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e pela Lei                
nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 

mista e de suas subsidiárias. Analise as seguintes assertivas verificando se são instituições que são 

responsáveis ou consultadas quanto à origem e atualização dos dados e índices adotados pelo 

Sinapi: 

 

I. Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia – FDTE. 

II. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

III. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

    

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13303.htm
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QUESTÃO 34 – A NBR 14653 (parte 1)/2005 objetiva consolidar os conceitos, métodos e 

procedimentos gerais para o serviço de avaliação de bens. Analise as seguintes assertivas que 

tratam de definições relacionadas ao tema: 
 

I. Valor residual é o valor do bem ao final da sua vida útil. 

II. Deterioração é o desgaste de suas partes constitutivas, em consequência de seu 

envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção. 

III. Nível de significância é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela for verdadeira. 
    

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas alterações), que instituiu normas para 

licitações e contratos da administração pública, está previsto que as obras e os serviços somente 

poderão ser licitados ao atenderem determinadas exigências. Assinale a alternativa que NÃO 
constitui exigência prevista no parágrafo 2º do artigo 7º. 
 

A) Quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma. 

B) Quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários. 

C) Quando houver estudo técnico prévio que identifique, dentre as obrigações do ente público, e que 

houve seleção e classificação das demandas prioritárias, para somente após ser escolhido o 

objeto a ser licitado. 

D) Quando o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual conforme trata artigo específico da Constituição Federal, quando for o caso.  

E) Quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório. 
 

 

QUESTÃO 36 – A NBR 12721/2006 (Avaliação de custos unitários de construção para incorporação 

imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios — Procedimento) estabelece os critérios 

para avaliação de custos unitários, cálculo do rateio de construção e outras disposições correlatas, 
conforme as disposições fixadas e as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 4.591/1964. Essa 

Norma aplica-se aos edifícios com unidades autônomas dispostas em pavimentos, conjuntos de 

residências unifamiliares isoladas ou geminadas, conjunto de edificações que sejam objeto de 

incorporação imobiliária, bem como às edificações, que, mesmo não tendo sido incorporadas na 

forma da referida Lei, submetam-se posteriormente à forma condominial disposta na legislação 

aplicável para perfeita uniformização dos procedimentos que regem as disposições do condomínio 

edilício (partes autônomas e partes de uso comum). Analise as seguintes assertivas que tratam de 

definições relacionadas a esse tema: 
 

I. Área sub-rogada é a área relativa às unidades a serem entregues em pagamento ao proprietário 

do terreno, cuja obrigação de custeio de construção foi transferida aos adquirentes das demais 

unidades autônomas do empreendimento.  

II. Andar é a parte coberta da edificação situada em um mesmo nível ou em vários níveis situados 

entre os planos de dois pisos superpostos, distantes entre si em uma altura correspondente ao 

pé-direito mínimo previsto na legislação municipal, ou parte descoberta do prédio, definida pela 

sua área.  

III. Cronograma de obras é a parte do custo global da construção a ser paga nas datas 

preestabelecidas no contrato e destinadas à cobertura das despesas com a construção. 
    

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 37 – A NBR 9648/1986 (Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário) fixa as 

condições exigíveis no estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário do tipo separador, com 

amplitude suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes 

que o constituem, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo 

planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. O estudo consiste de arranjos das 

diferentes partes de um sistema, organizadas de modo a formarem um todo integrado e que devem 

ser qualitativa e quantitativamente comparáveis entre si para a escolha da concepção básica. 

Analise as seguintes assertivas que tratam de definições relacionadas a esse tema: 

 

I. Bacia de esgotamento é qualquer coleção de água natural ou solo que recebe o lançamento de 

esgoto em seu estágio final.  

II. Contribuição pluvial parasitária é a parcela de deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela 

rede coletora de esgoto sanitário.  

III. Alcance do plano é a data prevista para o sistema planejado passar a operar com utilização 

plena de sua capacidade. 

    

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 38 – A engenharia econômica é o estudo que compreende os métodos, as técnicas e os 

princípios necessários para se tomar decisões entre alternativas de investimentos, relativas à 

aquisição e à disposição de bens de capital, tanto de empresas, como de particulares ou de 

entidades do governo, indicando a mais econômica. Analise as seguintes assertivas que tratam de 

conceitos e definições relacionadas a esse tema: 

 

I. Quando a taxa de juros divulgada é anual, e o período de capitalização também é anual, a taxa 

nominal de juros é igual a taxa efetiva.  

II. Tabela Price é o sistema de amortização de dívidas com prestações constantes.  

III. O Prazo de Retorno do Investimento (PRI) é obtido sob a forma de unidade de tempo e consiste, 

basicamente, em uma modalidade de cálculo inversa à da rentabilidade. É um indicador de 

atratividade do negócio, pois mostra o tempo necessário para que o empreendedor recupere 

tudo o que investiu. 

   

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 – Em uma determinada obra, os critérios para pagamento de pintura de alvenaria são 

os seguintes: 

 

1. Medição da área total pintada.  

2. Os vãos menores do que 1 metro quadrado não são descontados. 

3. Nos vãos maiores, é feito o desconto da área do vão e é pago, a título de ressarcimento do 

serviço diferenciado, a faixa de perímetro da esquadria em que há alvenaria, na proporção de 

10% do valor do metro quadrado. 

 

Considerando essas informações, qual o valor da pintura de uma parede que mede 10 metros de 

comprimento por 2,80 metros de altura, tem uma porta de 100 cm (largura) x 200 cm (altura) e 

duas janelas, sendo uma de 100 x 80 cm e outra de 200 x 150 cm, com vergas na altura de 2,00m? 

Considere que o valor do metro quadrado de pintura é de R$ 20,00. 

 

A) R$ 676,00. 

B) R$ 684,00. 

C) R$ 686,00. 

D) R$ 700,00.  

E) R$ 702,00. 

 

 

QUESTÃO 40 – A NBR 14653 (parte 2)/2011 objetiva detalhar os procedimentos no que diz 

respeito à avaliação de imóveis urbanos, inclusive glebas urbanizáveis, unidades padronizadas e 

servidões urbanas. Analise as seguintes assertivas que tratam de definições relacionadas a esses 

temas: 

 

I. Vício construtivo é aquele decorrente do uso inadequado ou de falha de manutenção. 

II. Equipamento comunitário é a benfeitoria que visa atender às necessidades básicas de saúde, 

educação, transporte, segurança ou lazer da comunidade. 

III. Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação 

das vias existentes. 

  

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 


