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TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL 
 

Data: 27/05/2018 – Horário: 08:00 (HORÁRIO DE RONDÔNIA) 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 
que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 

para o fiscal da sala. 
2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 

a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 4(quatro) 

horas, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude 
de afastamento de candidato da sala. 

7. O candidato somente poderá deixar o local, depois de transcorrido 

2(duas) horas do inicio da prova, podendo levar o caderno de 
questões. 

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 

sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
estudantes ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, receptor, 

máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio do tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de objeto ou material 

semelhante. 
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 

 
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal ou 

portando o cartão de respostas; 

c) Deixar de assinar a lista de presença e os respectivos Cartões-

Resposta; 

d) Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas, 

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido ou descortês para 

com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; 

e) For surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de 

comunicação com outro candidato ou se utilizando de 

máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, 

impressos ou anotações, ou, após as provas, for constatado 

por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter-se 

utilizado de processos ilícitos na realização; 

f) Não atender às determinações deste Edital e de seus atos 

complementares; 

 

10. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos dias 28/05 

(gabarito provisório) e 02/07 (gabarito oficial).  
11. Os recursos referentes às questões aplicadas nas provas e 

respectivas respostas corretas publicadas em gabarito provisório, 

só serão aceitos, nos dias 29/05 e 30/05/2018, e deverão ser 
enviados no e-mail processoseletivotjro@ciee.org.br, , conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na internet 

(www.ciee.org.br), no link do processo seletivo. 
12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
13. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 

processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 

divulgadas no sítio do CIEE na internet. 
14. O resultado definitivo será divulgado no dia 02/07/2018, no sítio 

do CIEE na internet. 

15. O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado da data 
de publicação da homologação do seu resultado final, sendo 
prorrogável uma única vez por um período de 06 (seis) meses, a 

critério do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
16. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 

publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 

este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 
de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

17. A participação no processo seletivo implica na concordância com 
todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Sorte!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

mailto:processoseletivotjro@ciee.org.br,
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Em relação ao gênero do substantivo, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) “Alface” é substantivo feminino. 
(---) “Telefonema” é substantivo masculino. 
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

2) Assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nada mais existe entre ___ e ___. 
 
a) eu - tu  
b) eu - ti 
c) mim - tu 
d) mim - ti 
 

3) Em relação ao uso do pronome oblíquo 
átono, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não diga-me nada, não quero saber. 
b) Todos te ajudarão. 
c) Me deixe em paz! 
d) Contarei-lhe a verdade. 
 

4) Considerando-se a frase, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Se ele __________ as chaves aqui, não as 
perderia. 
 
a) pôr  
b) puser 
c) pusesse 
d) puseres 
 

5) Em “Caso eles venham cedo, iremos ao 
cinema”, a oração sublinhada classifica-se 
como subordinada adverbial: 
 
a) Causal. 
b) Condicional. 
c) Conformativa. 
d) Consecutiva. 
 

6) Em relação à classificação dos termos 
sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Objeto direto. 
(2) Objeto indireto. 
 
(---) O assistente redigiu os relatórios. 
(---) O rapaz confia nos amigos. 
 
a) 1 - 2. 
b) 2 - 1. 
c) 1 - 1. 
d) 2 - 2. 
 

7) Em relação à concordância nominal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Ela própria digitou o relatório. 
II - Ficamos bastantes tristes com a notícia. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Em relação ao uso do acento, todas as 
palavras estão corretas, EXCETO: 
 
a) Subsídio. 
b) Látex. 
c) Pólen. 
d) Récorde. 
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9) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
São muitos os locais __________ passamos. 
 
a) porque 
b) porquê 
c) por que 
d) por quê 
 

10) Assinalar a alternativa que não apresenta 
vício de linguagem nem erro quanto ao 
emprego dos verbos: 
 
a) Ela disse que vai ir! E você? Pode vim?  
b) Ela disse que vai! E você? Pode vim? 
c) Ela disse que vai ir! E você? Pode vir? 
d) Ela disse que vai! E você? Pode vir? 
  
  

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA 

 
11) O estado de Rondônia, localizado na região 
Norte, é oriundo de dois outros estados: 
 
a) Acre e Mato Grosso. 
b) Amazonas e Mato Grosso do Sul. 
c) Acre e Amazonas. 
d) Amazonas e Mato Grosso. 
 

12) Com base na história do estado de 
Rondônia, analisar a sentença abaixo: 
 
Rondônia foi constituída em ciclos econômicos. 
O primeiro foi o da construção da estrada de 
ferro, fruto do acordo de Partes entre Peru e 
Brasil (1ª parte). No período da construção da 
estrada de ferro, tem início a corrida ao 
chamado “ouro negro” – borracha –, que trouxe 
também nordestinos aos seringais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

13) Rondônia é o único estado brasileiro que é 
fruto de um acordo, o Tratado de Petrópolis. 
Neste, o Brasil ficou com as terras do Acre em 
troca da construção da estrada de ferro: 
 
a) Central do Brasil. 
b) Madeira-Mamoré. 
c) São João Del-Rei. 
d) Trombetas. 
 

14) A área que corresponde ao atual estado de 
Rondônia foi denominada, originalmente, 
Território do: 
 
a) Aimoré. 
b) Guaporé. 
c) Guajará-Mirim. 
d) Alto Rio Madeira. 
 

15) Os rios que nascem em território 
rondoniense são afluentes ou subafluentes do 
rio: 
 
a) Madeira. 
b) Solimões. 
c) Purus. 
d) Negro. 

MATEMÁTICA 

 
16) Um atleta concluiu uma meia maratona 
(21km) com um tempo de 1h45min. Supondo-se 
que ele siga o mesmo ritmo de corrida, qual 
será o tempo que ele levará para concluir uma 
maratona (42km)? 
 
a) 2h50min 
b) 3h15min 
c) 3h30min 
d) 3h40min 
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17) Durante a primeira etapa de um processo 
seletivo, 40% dos candidatos obtiveram nota 
suficiente para seguir para a segunda etapa. 
Sabendo-se que havia 80 pessoas na primeira 
etapa, quantas foram aprovadas para a 
segunda etapa? 
 
a) 40 
b) 38 
c) 34 
d) 32 
 

18) Em um trabalho de digitação, 3 digitadores 
digitam 120 páginas em 4 horas. Ao todo, 
quantas páginas 8 digitadores digitam em 3 
horas?  
 
a) 240 
b) 220 
c) 200 
d) 180 
 

19) Um objeto cai de um certo edifício. A altura 
do objeto em função do tempo (t) de queda (em 
segundos) é dada pela função 108²t3)t(H  . 

Com base nessa informação, o tempo de queda 
desse objeto foi: 
 
a) 5s 
b) 6s 
c) 7s 
d) 8s  
 

20) Em certa cidade, o valor do serviço de táxi é 
de R$ 6,40 pela bandeirada mais R$ 2,30 por 
quilômetro rodado. A função que descreve o 
valor da corrida a ser pago pelos quilômetros 
rodados é: 
 
a) f(x) = 6,40x + 2,30 
b) f(x) = 6,40x - 2,30 
c) f(x) = 2,30x + 6,40 
d) f(x) = -2,30x + 6,40 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de 
Informática, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considerar que os 
programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, 
o mouse está configurado para destros, um 
clique ou duplo clique correspondem ao botão 
esquerdo do mouse e teclar corresponde à 
operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os 
menus, os submenus, as barras, os ícones e os 
demais itens que compõem os programas 
abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Para indicar ao motor de busca da Google 
que deve trazer resultados de redes sociais, 
deve-se usar o caractere:  
 
a) # 
b) & 
c) * 
d) @ 
 

22) No Microsoft Word 2016, é possível usar 
caracteres especiais para filtrar a busca por 
palavras no texto. Ao buscar por <(ome) pode 
ser encontrada, se existir, a palavra: 
 
a) Fomento. 
b) Começo. 
c) Omelete. 
d) Homem. 
 

23) Considerando-se o Microsoft Excel 2016 em 
sua versão em português, o resultado da 
fórmula =SE(OU(A2<0;A2>50);A2;"Valor 
inesperado.") quando a célula A2 está com o 
valor 50 será: 
 
a) 50. 
b) Valor inesperado. 
c) Verdadeiro. 
d) !#NUMERO. 
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24) Esta é uma rede cujo acesso ao conteúdo é 
geralmente restrito, feito por esquemas 
especiais de segurança, por exemplo, 
autenticação. Pode-se dizer que é uma versão 
particular da rede mundial, podendo ou não 
estar conectada a ela. Trata-se de(a): 
 
a) A intranet. 
b) A internet. 
c) Uma rede de longa distância. 
d) Uma rede Metropolitana. 
 

25) Quanto a requisitos para segurança da 
informação, assinalar a alternativa com a 
descrição CORRETA: 
 
a) Autenticação: verificar se a entidade enviou o 

que deveria e sem códigos maliciosos. 
b) Integridade: proteger a informação contra 

alteração não autorizada. 
c) Confidencialidade: proteger uma informação 

contra acesso autorizado. 
d) Não repúdio: permitir que uma entidade 

negue que foi a autora de uma informação ou 
ação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
26) Ao licitar o levantamento planialtimétrico de 
um terreno ao qual se vai construir uma nova 
edificação para um fórum, o Tribunal de justiça 
do Estado de Rondônia pretende contratar o 
serviço que forneça: 
 

a) Um documento que descreve o terreno 

com exatidão e nele são anotadas as 

medidas planas, ângulos e diferenças de 

nível (inclinação), para que se possa 

determinar coordenadas de pontos de 

superfície a partir de uma origem pré-

definida, para fornecer o maior número 

possível de informações de superfície 

representada para efeitos de estudo e 

planejamento necessário para projetar 

com mais qualidade e economia 

aproveitando as características do 

terreno. 

b) Determinar o tipo de solo, espessura e 

dimensão de suas camadas, existência 

de água com a posição do nível de água 

encontrado, assim como a profundidade 

da camada rochosa ou do material 

impenetrável ao amostrador, 

propriedades do solo rocha, 

permeabilidade, compressibilidade e 

resistência ao cisalhamento. 

c) Levantar a documentação em cartório e 

prefeitura para definir com precisão a 

localização da quadra, setor e lote aonde 

o terreno está locado na planta da 

cidade. 

d) Várias fotografias aéreas com drone do 

terreno. 

 
27) A sigla fck (Feature Compression Know) é 
usada para indicar a resistência característica 
do concreto a compressão. Essa medida de 
resistência é fornecida usualmente em Mega 
Pascal (Mpa), unidade que corresponde a 
10,19172Kgf/cm², ou seja, um concreto com fck 
20 Mpa tem resistência a compressão 
aproximada de 203,83 kgf/cm². Para execução 
de um pilar em uma obra do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, o engenheiro projetista 
determinou um fck de 20 Mpa, você como fiscal 
da obra, acompanhando a execução do 
concreto, no local, com betoneira, não usinado, 
deve observar para que o concreto atinja a 
resistência de compressão de projeto: 
 

a) O tipo de betoneira utilizado, para 

determinar o volume de cimento e a 

quantidade de água usada. 

b) Observar o traço do concreto, quantidade 

e o tipo de cimento, volume de areia, 

volume de brita e granulometria da 

mesma, inseridos na betoneira. Verificar 

as dimensões da padiola e a capacidade 

da betoneira. Moldar e separar corpos de 

prova para determinação da resistência 

em laboratório. 

c) Atentar ao tipo de cimento utilizado, pois, 

cada tipo tem sua resistência a 

compressão impressa na embalagem. 
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d) Observar se foi utilizado o aditivo no 

cimento específico para o fck de 20 Mpa. 

 
28) A obrigatoriedade do uso do EPI está 
descrita na NR-6 EPI – Norma 
Regulamentadora de Equipamento de 
Proteção Individual –, publicada em 8 de 
junho de 1978 e com alterações e 
atualizações entre maio de 1982 e abril de 
2015. Em observação a essa norma o fiscal 
de obra, estagiário do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, deve comparecer na 
obra, portanto no mínimo os seguintes EPI: 
 

a) Óculos escuros, protetor solar, fone 

de ouvido, par de luvas e crachá. 

b) Calçado com CA do MTE aprovado 

para proteção dos pés do usuário 

contra impacto de quedas e objeto 

sobre os artelhos, contra agentes 

abrasivos e escoriantes e contra 

choques elétricos. Deve estar usando 

também capacete com CA do MTE 

aprovado para proteção da cabeça do 

usuário contra impactos de objetos 

sobre o crânio. 

c) Luva, capacete e bota. 

d) Apenas capacete branco. 

 

 
29) Foi solicitado pelo chefe da seção de 
engenharia civil do TJRO que você fizesse a 
cotação de mercado de 12 insumos para fins de 
elaboração de planilha orçamentária. Com base 
nessa solicitação você deve: 
 

a) Como você já conhece os valores dos 

insumos, apenas informar ao chefe da 

seção os valores dos mesmos. 

b) Realizar pesquisa em lojas e 

fornecedores de insumos, anotando o 

endereço de cada um e o nome do 

contato que prestou informação, afim de 

determinar o valor de venda de cada um 

dos 12 insumos, obtendo o máximo de 

amostras possíveis e entregar essas 

informações ao chefe de seção. 

c) Fazer lista de sites na internet que 

vendem os serviços listados pelo chefe 

de seção e entregar ao mesmo. 

d) Criar planilha orçamentária contendo as 

composições de cada serviço e os 

respectivos valores de acordo com a 

tabela SINAPI. 

 
30) São elementos estruturais de uma 
edificação: 
 

a) Parede, pilar, viga, janela, porta, 

elevador, forro. 

b) Parede em alvenaria de tijolos 

cerâmicos, laje nervurada, laje 

protendida, telhas de fibrocimento, 

subestação. 

c) Fundação em sapatas, vigas baldrame, 

pilar de extremidade, vigas em balanço, 

laje maciça, caixa d’água em pvc, tubos 

e eletrodutos. 

d) Laje, viga, pilar e fundação. 

 

 

31) Você foi instruído a fazer uma vistoria em 
uma edificação do TJRO que necessita de 
serviço de manutenção urgente. Segundo 
informações do assistente de direção da 
edificação as cumeeiras e as terças estão 
podres e alguns caibros romperam, o que está 
causando entrada de muita água na edificação. 
Diante destas informações você deve: 
 

a) Informar a distribuidora de água que 

feche imediatamente o registro geral e 

interrompa o fornecimento de água para 

a edificação. 

b) Seguir imediatamente para a caixa 

d’água da edificação para verificar 

vazamentos, a mesma verificação deve 

ser feita na cisterna. 

c) Verificar o sistema de esgotamento 

sanitário da edificação para identificar 

entupimentos e retorno de gases. 

d) Procurar uma abertura no forro, alçapão, 

acesso ao telhado para verificar a 

estrutura da cobertura da edificação e 
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providenciar a reposição das peças 

danificadas e possível troca de telhas. 

 
32) Considerando que para o Período de 
Retorno T = 25 anos, a Intensidade 
Pluviométrica para a cidade de Porto Velho é de 
I=184mm/h. Considerando uma cobertura em 
telha metálica com comprimento b=18m e 
largura da água a=5 e altura h=1,2m o que 
resulta em uma área de contribuição 
Ac=(a+h/2)xb. Levando em conta que segundo 
a NBR 10844 a vazão de projeto em litros por 
minutos Q=I.Ac/60. A contribuição pluviométrica 
para fins de projeto e dimensionamento da rede 
de esgotamento pluvial desta cobertura resulta 
numa vazão de: 
 

a) 0,55 l/min 

b) 309,12 l/h 

c) 31 l/min 

d) 309,12 l/min 

 
33) Sobre uma viga biapoiada, de 2 metros de 
extensão é aplicada uma carga distribuída 
q=9Kn/m. A reação vertical no primeiro apoio 
Va é igual a: 
 

a) 5 Tf/m 

b) 3Kn 

c) 9Kn 

d) 21Kn 

 
34) Foi solicitado que o estagiário fizesse o 
levantamento de área de pintura para uma 
determinada edificação do TJRO. Para tanto o 
arquiteto responsável pelo projeto indicou uma 
pasta aonde o projeto foi gravado. O arquiteto 
informou que a altura do forro é de 3,00 metros. 
Na pasta indicada estão os arquivos projeto.pdf 
e projeto.dwg. Para realizar a tarefa solicitada o 
estagiário deve: 
 

a) Abrir o arquivo projeto.dwg levantar a 

extensão das paredes, multiplicar por 

dois e informar a área a ser pintada. 

b) Abrir o arquivo projeto.dwg, usar o 

comando DIST para medir todas as 

paredes. Somar o cumprimento linear de 

todas as paredes, levando em conta as 

paredes com dois lados. Multiplicar essa 

soma pela altura do forro, determinando 

dessa forma a área a ser pintada. 

c) Abrir os dois arquivos, imprimir, medir 

com escalímetro as paredes, multiplicar 

por dois, pois, as paredes tem dois lados, 

multiplica pela altura do forro e por dois 

novamente pelo número de demãos a 

ser aplicada. 

d) Visitar a edificação, munido de treina 

laser, realizar todas as medidas e 

informar ao arquiteto que a área a ser 

pintada é de 250m². 

 
35) O chefe da seção de engenharia elétrica 
solicitou a cotação de eletroduto rígido roscável 
em PVC com diâmetro de 60,00mm. Ao entrar 
em contato com fornecedor de insumos de 
elétrica o vendedor informou que só tem o de 
32,00mm e que o valor do metro linear é de 
R$10,31. O estagiário a quem foi feita a 
solicitação deve: 
 

a) Informar ao chefe de seção que o valor 

do eletroduto de 60,00mm é de R$20,62. 

b) Informar ao chefe de seção que o valor 

do eletroduto de 60,00mm é de R$19,33. 

c) Descartar essa informação e buscar novo 

fornecedor para pesquisa. 

d) Informar ao chefe de seção que o valor 

do eletroduto de 60,00mm é de 

R$119,33. 

 

 
36) São tipos de fundação: 
 

a) Sapatas, blocos, radier, raiz, tronco, 

estaca, hélice e baldrames. 

b) Estaca, sapata, viga, pilar, laje e rocha. 

c) Sapatas, radier, baldrames, estacas, 

blocos e tubulões. 

d) Sapata do tipo Franki, tubulão pré-

moldado in loco, estaca tipo Chicago, 

broca e pedra rachão. 
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37) Questão – No sistema de adução 
residencial, no ponto em que ocorre a captação 
de água no interior do reservatório inferior, deve 
ser instalada uma válvula: 
 

a) Retentora sem crivo. 

b) Retentora provida de crivo. 

c) Estabilizadora de pressão sem crivo. 

d) Estabilizadora de pressão provida com 

crivo. 

 

38) A resistência elétrica de um chuveiro tem as 
seguintes características: Potência média 
4.600W – 220 V. Na posição INVERNO, esse 
chuveiro consome 30% mais potência do que 
na posição VERÃO. A resistência elétrica do 
chuveiro e a corrente elétrica consumida na 
posição INVERNO correspondem a: 
 

a) 10,52Ω e 21,91A. 

b) 8,09Ω e 20,91A. 

c) 9,86Ω e 18,91A. 

d) 8,09Ω e 27,19A. 

 
39) Uma viga em balanço, engastada de 5 
metros de comprimento recebe uma carga 
distribuída de 20Kn/m. O momento fletor 
máximo a que será submetida a viga na 
extremidade aonde está engastada é de: 
 

a) 500Kn.m² 

b) 300Kn/m² 

c) 250Kn.m 

d) 500Kn.m 

 
40) No armário de ferramentas da seção de 
fiscalização do departamento de engenharia do 
TJRO estão os aparelhos usados para 
fiscalização, trena a laser, paquímetro universal, 
esclerômetro e nível laser de linhas. Estes 
equipamentos são usados respectivamente 
para: 
 

a) Aferir distância e ângulos; determinar 

resistência a compressão; determinar o 

desgaste do concreto; medir níveis e 

desníveis em terrenos. 

b) Aferir distância com alta precisão, aferir a 

distância entre dois lados simetricamente 

oposto de um objeto, aferir o desgaste do 

concreto, aferir a diferença de nível em 

metros entre dois pontos. 

c) Aferir distância entre dois pontos; aferir 

dimensões internas e externas, 

profundidades e ressaltos por contato; 

realizar ensaio não destrutivo para medir 

a dureza superficial do concreto e a 

correlação com a resistência a 

compressão do mesmo; verificar 

desníveis e alinhamento em pisos, 

paredes, cerâmicas, paredes e outros. 

d) Medir cumprimento, régua, desgaste do 

concreto, medir diferença de níveis. 

 
 


