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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Domínio da ortografia oficial.  

Emprego da acentuação gráfica.  

Emprego dos sinais de pontuação. 

Emprego do sinal indicativo de crase.  

Flexão nominal e verbal.  

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 

Domínio dos mecanismos de coesão textual.  

Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.  

Concordância nominal e verbal.  

Regência nominal e verbal.  

Morfossintaxe.  

Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).  

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

Figuras de linguagem.  

Discurso direto, indireto e indireto livre.  

Adequação da linguagem ao tipo de documento. 

 

REGIMENTO INTERNO DO TRT DA 22ª REGIÃO 

Conteúdo disponível a partir do endereço eletrônico 

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/ 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 

fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições 

usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/
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Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 

raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação 

de conceitos, discriminação de elementos. 

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, 

de forma válida, a conclusões determinadas. 

Noções básicas de proporcionalidade e porcentagem: problemas envolvendo regra de 

três simples, cálculos de porcentagem, acréscimos e descontos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. Orçamento e Planejamento de Obras: princípios de planejamento e de orçamento 

público; elaboração de orçamentos; formação de preços; custos diretos e indiretos; 

fluxograma do orçamento da obra; levantamento e preparação da planilha 

de serviços; elaboração das composições analíticas de custo; pesquisa de mercado de 

preços básicos, mão de obra, materiais; incidência dos encargos sociais trabalhistas; 

análise de propostas de serviços; custo horário de utilização de equipamentos e de 

transporte; cálculo do BDI - metodologia aplicada aos benefícios e despesas indiretas; 

elaboração do cronograma físico financeiro e rede PERT-CPM e diagramas de 

recursos, caminho crítico; montagem final de orçamento de obra; SINAPI.  

2. Projetos de obras civis: arquitetônico, estruturais (concreto, aço e madeira), 

fundações, instalações elétricas e hidrossanitárias; projetos complementares: 

elevadores, ventilação exaustão, climatização, telefonia e rede estruturada, prevenção 

contra incêndio – compatibilização de projetos; especificação de materiais e serviços – 

Caderno de encargos.  

3. Topografia: dados técnicos para o projeto: levantamentos planimétricos e poligonais; 

levantamento altimétrico, perfis e curvas de nível.  

4. Sondagens de Reconhecimento do Subsolo, tipos e apresentações; tipos de solo: 

características e classificação geral.  

5. Concepção estrutural adequada ao projeto arquitetônico: cargas atuantes; 

carregamento.  

6. Muros de arrimo: tipos e cálculo.  

7. Materiais da Construção Civil. Aglomerantes – gesso, cal, cimento Portland; 

agregados; argamassa; concreto: dosagem, tecnologia do concreto; aço; madeira; 

materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes.  
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8. Construção: Organização do canteiro de obras – Execução de: Fundações (sapatas, 

estacas e tubulões); alvenaria, estruturas de concreto, aço e madeira, coberturas e 

impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, 

esgoto, eletricidade e telefonia/dados), isolamento térmico e acústico; recebimento e 

armazenamento de materiais.  

9. Impermeabilização: mantas, elastômeros, revestimentos asfálticos, argamassas 

impermeáveis; preparação das superfícies para cada tipo de impermeabilização; 

camadas separadoras; teste de estanqueidade; proteção mecânica; NBR 9575.  

10. Uso e ocupação do solo: conhecimento e conceituação da terminologia empregada 

em legislação urbanística; parcelamento do solo; desmembramento e desdobro; 

índices: taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento.  

11. Conforto ambiental.  

12. Saneamento básico; tratamento de água e esgoto.  

13. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de 

obras.  

14. Avaliação de Imóveis urbanos: metodologia e procedimentos.  

15. Patologias das construções: tipos, diagnóstico, prevenção e reparos; patologias do 

concreto, alvenarias, argamassas, fachadas, pisos, coberturas, impermeabilizações; 

umidade: infiltrações; madeiras; corrosão metálica; tratamento de madeiras e metais. 

16. Informática aplicada à engenharia: MSProject, planilhas eletrônicas (Excel) e editor 

de textos (Word), conhecimentos básicos de AutoCAD.  

17. Legislação pertinente às edificações, inclusive às normas técnicas para elaboração, 

execução e fiscalização de projetos, obras e serviços de engenharia.  

18. Norma Regulamentadora nº 17 e Portaria nº 3.214/1977 do Ministério do Trabalho.  

19. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ABNT 

NBR 9050/2004.  

20. Legislação aplicada à economia de recursos naturais e sustentabilidade nas 

edificações.  

21. Normas de segurança do trabalho aplicadas à construção civil.  

22. NBR 12721 – Custo Unitário Básico.  

23. Resoluções do CNJ e CSJT aplicadas à obras e serviços de engenharia.  

24. NBR 5.674 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de 

manutenção.  



 

 
 

 

5 

 

25. Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 8.883/1994.  

 

CANAIS   

    

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais atualizados 

diariamente que oferecem notícias completas e conteúdos direcionados sobre 

concursos de todo o Brasil. Fique ligado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS ESTUDOS! 

https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.facebook.com/aprovaconcursos


 

 

 


