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TRABALHO INTERDISCIPLINAR
- Resolução individual: todas as questões pertinentes devem apresentar memorial de
cálculo que justifique numericamente a alternativa selecionada.
- Entregar resolvido e impresso em 30/05/2012 na folha padrão do IPEP, com capa.

CÁLCULO DE ESCADAS: USO COLETIVO
Obs.: para resolução dos exercícios, utilize os parâmetros da NBR 9050:2004:
a. pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m
b. espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m
c. 0,63 m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65 m
01. Considere (p+2e) = 0.65 m para o dimensionamento de uma escada principal cuja
altura do degrau seja 17 cm. Qual será o valor correto para o piso do degrau desta
escada?
A) 30 cm
B) 27 cm
C) 32 cm
D) 28 cm
E) 31 cm
F) Nenhuma das alternativas
02. Assinale a alternativa que melhor representa a quantidade de espelhos em uma
escada cujo vão possui o pé-direito medindo 2.80 m e a espessura da laje é de 15 cm:
A) 15
B) 16
C) 17
D) 19
E) 20
F) Nenhuma das alternativas
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03. Assinale a alternativa que melhor representa a altura dos espelhos de uma escada
reta cujo pé-direito do vão mede 2.95 m e a espessura da laje é de 20 cm:
A) 15,9 cm
B) 15,8 cm
C) 18,2 cm
D) 17,5 cm
E) 18,1 cm
F) Nenhuma das alternativas
04. Em um projeto arquitetônico de uma edificação, é necessário projetar uma escada
com único lance cujo pé-direito seja de 3,00 m e a espessura da laje de 15 cm. Calcule
o número de degraus e largura do piso, sabendo que (p+2e)=0.64 m e que o espelho é
de 17,5c m:
A) 16 degraus e 31 cm de piso
B) 17 degraus e 29 cm de piso
C) 18 degraus e 27 cm de piso
D) 18 degraus e 29 cm de piso
E) 18 degraus e 30 cm de piso
F) Nenhuma das alternativas
05. Em um projeto de edificação, a diferença de nível entre dois pisos é de 2,60
metros. Utilizando (p+2e) = 0.63 m para o cálculo da escada, as dimensões do degrau,
ou seja, altura (e=espelho) e plano horizontal (p=piso), correspondem,
respectivamente, a:
A) e=165 mm e p=270 mm
B) e=17,5 cm e p=29 cm
C) e=17 cm e p=29 cm
D) e=180 mm e p=300 mm
E) Nenhuma das alternativas
06. Considere quatro escadas que possuem as quantidades de pisos e de espelhos e
as suas respectivas larguras, como indicadas a seguir:
- escada 1: 14 pisos de 290 mm e 15 espelhos de 160 mm;
- escada 2: 14 pisos de 300 mm e 15 espelhos de 165 mm;
- escada 3: 14 pisos de 28 cm e 15 espelhos de 18 cm;
- escada 4: 14 pisos de 29 cm e 15 espelhos de 17 cm.
Para o dimensionamento de escadas coletivas é comum o uso da relação dada pela
NBR 9050:2004: 0.63 m ≤ (p + 2e) ≤ 0.65 m, em que e é a altura do espelho e p é a
medida do piso. A quantidade de escadas apresentadas no texto acima que atendem à
relação é igual a:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Nenhuma das alternativas
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07. Uma escada deve permitir o caminhamento normal de uma pessoa, sem que tenha
necessidade de desenvolver esforços físicos desnecessários e sem expô-la a riscos
de queda, quando de sua utilização em emergências. Calcule o menor comprimento
possível para a escada de um edifício residencial de quatro pavimentos, pé direito de
3,10 m e espessura da laje 0,13 m. A escada deverá ter dois lances (formato “U”),
patamar intermediário livre de 1.20 m, (p+2e)=0.65 m e p=31 cm.
A) 2,79 m
B) 2,56 m
C) 3,78 m
D) 3,99 m
E) 4,30 m
F) Nenhuma das alternativas
08. Tendo um pé-direito de 3.20 m e espessura da laje de 10 cm, qual das relações
abaixo é a mais indicada para a construção da escada reta de lance único?
A) 19 pisos, espelho de 18 cm e piso de 28 cm
B) 18 degraus, espelho de 18 cm e piso de 25 cm
C) 20 pisos, espelho de 0,165 m e piso de 31 cm
D) 20 degraus, espelho de 0,165 m e piso de 30 cm
E) Nenhuma das alternativas
09. Em um projeto de edificação, a diferença de nível entre dois pisos é de 3,50
metros. Utilizando (p+2e)=0.63 m para o cálculo da escada, as dimensões do degrau,
ou seja, altura (e=espelho) e plano horizontal (p=piso), correspondem,
respectivamente, a:
A) e=18,0 cm e p=30 cm
B) e=17,5 cm e p=26 cm
C) e=16,5 cm e p=27 cm
D) e=17,5 cm e p=28 cm
E) e=16,5 cm e p=29 cm
F) Nenhuma das alternativas
10. Um projeto de edifício comercial possui um amplo hall de entrada de onde deverá
ser lançada uma escada reta para atingir um mezanino de 3,45 m acima. O cliente
deseja uma escada generosa e confortável, com patamar intermediário adequado para
algum mobiliário ou atividade. O arquiteto resolve projetar uma escada com 2,50 m de
largura, com um patamar intermediário de igual profundidade, e degraus com altura
de 16,42 cm. De acordo com a NBR 9050 para cálculo de escadas, sem que haja
superposição na projeção horizontal dos degraus, que características deverá ter a
escada resultante?
A) Os degraus podem ter profundidade de base variando entre 28 cm e 32,00 cm e a
escada desenvolve-se entre 7,82 m e 8,58 m de projeção horizontal.
B) Os degraus devem ter 30 cm de profundidade de base e a escada desenvolve-se em
8,20 m de projeção horizontal.
C) A profundidade da base dos degraus pode variar entre 30,16 cm e 32,00 cm e são
necessários, em projeção horizontal, entre 8,23 m e 8,58 m para que a escada possa se
desenvolver.
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D) A profundidade da base dos degraus pode variar entre 33 cm e 43 cm e são necessários,
em projeção horizontal, entre 9,90 m e 12,90 m.
E) Admite-se uma variação de profundidade da base dos degraus entre 28 cm e 32,16 cm e,
para a escada, de 7,82 m a 8,61 m, em projeção horizontal.
F) Nenhuma das alternativas.
11. (ENADE 2011) Uma escada deverá ser executada conforme mostra a Figura 1:

Figura 1 – Corte e planta de uma escada

Com base na Figura 1 e de acordo com as normas vigentes no País, analise as
afirmações a seguir.
I. O patamar não apresenta divisão de nível.
II. No patamar da escada existe uma esquadria.
III. A escada deverá ser executada em concreto.
IV. Os espelhos da escada apresentam 25 cm cada.
É correto apenas o que se afirma em
A) I e II
B) I e IV
C) II e III
D) I, III e IV
E) II, III e IV
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ABNT NBR 9050:2004 - ACESSIBILIDADE DE P.P.N.E.
CÁLCULO DE RAMPA RETA
01. O comprimento aproximado (X) que deverá ter uma rampa para Pessoa Portadora
de Necessidades Especiais, cuja declividade aconselhada é de 8.33% (oito, trinta e
três por cento), para vencer uma altura de 60 cm (sessenta centímetros), tendo como
referência o nível 0,00 (zero) é, aproximadamente:
A) X = 7,45 m
B) X = 9,00 m
C) X = 8,15 m
D) X = 8,40 m
E) X = 7,20 m
F) Nenhuma das alternativas

Figura 2 – Perfil de uma rampa

02. Uma rampa com 5% de inclinação e que precisa vencer um desnível de 1350 mm
terá que comprimento em planta?
A) 2,70 m
B) 2700,00 mm
C) 27,00 m
D) 0,27 m
E) 270 cm
F) Nenhuma das alternativas
03. Considere as informações a seguir: a norma ABNT NBR 9050:2004 fixa os padrões
e critérios que visam propiciar às pessoas portadoras de necessidades especiais e às
pessoas com mobilidade reduzida condições adequadas e seguras de acessibilidade
autônoma a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Tabela 01 – Dimensionamento de Rampas

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004)
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De acordo com as determinações da norma citada, qual das soluções propostas de
rampa resolve um desnível de 2,00 m?
A) Uma rampa com 25 m de comprimento e inclinação de 8%.
B) Duas rampas com 12,5 m de comprimento com inclinação de 8% cada uma e com um
patamar intermediário.
C) Duas rampas com 16 m de comprimento cada uma e com um patamar intermediário.
D) Duas rampas com 15 m de comprimento cada uma e com um patamar intermediário.
04. Ainda de acordo com as determinações da Tabela 01 da questão anterior, qual das
soluções propostas de rampa resolve um desnível de 2,40 m?
A) Duas rampas com 16 m de comprimento com inclinação de 7,5% cada uma e com um
patamar intermediário.
B) Duas rampas com 18 m de comprimento com inclinação de 8% cada uma e com um
patamar intermediário.
C) Três rampas com 8,70 m de comprimento cada uma e com dois patamares
intermediários.
D) Quatro rampas com 9 m de comprimento cada uma e com três patamares intermediários.
05. Você foi contratado para projetar a rampa de acesso de pedestres a um posto de
saúde, cujo desnível entre a rua e a edificação é de 1,40 m. Considerando-se que já
existe uma rampa para deficiente neste posto, que atende integralmente à NBR 9050,
você poderá utilizar uma inclinação de 8,33% independentemente do desnível. Calcule
o comprimento total desta nova rampa que será utilizada pelos pedestres não
portadores de deficiência.
A) 168 cm
B) 16,30 m
C) 163 m
D) 16,80 m
E) 1630 mm
F) Nenhuma das alternativas anteriores.
06. Em conformidade com a NBR 9050:2004, rampas com inclinação maior que 5% e
menor ou igual a 6,25% admitem desnível máximo de 1,00m para cada segmento de
rampa e patamares com dimensão longitudinal mínima recomendável de 1,50 m. A fim
de vencer um desnível de 3,36 m, o número de segmentos de rampas que será
necessário e o comprimento da projeção horizontal de cada segmento da rampa,
utilizando uma inclinação de 6%, estão corretamente determinados em:
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TAXA DE OCUPAÇÃO E COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
01. Qual a taxa de ocupação equivalente a 1/3 de um terreno qualquer?
A) 66,66 %
B) 60,00 %
C) 33,33 %
D) 40,00 %
E) 55,00%.
F) Nenhuma das alternativas
02. Uma edificação com a forma de um retângulo trapézio, medindo 35,00m na base
maior, 25,00 m na base menor e 11,00 m de altura será construída num terreno cuja
área total é igual a 600,00 m². A taxa de ocupação do terreno será percentualmente
igual a:
A) 65,00%
B) 50,00%
C) 55,00%
D) 45,00%
E) Nenhuma das alternativas.
03. Para construção de uma edificação em um terreno urbano, de área igual a 400 m2,
são previstos os seguintes dados: coeficiente de aproveitamento de área (C.A.) igual
a 2,5; taxa de ocupação de 60%; taxa de permeabilidade de 20%; e gabarito máximo
igual a 8 pavimentos. Suponha que o proprietário queira edificar até o máximo de
número de pavimentos e, ainda, utilizar o máximo de área total edificada. Nesse caso,
os resultados a que ele chegaria quanto à área máxima da projeção da edificação e à
área disponível para construção de passeios e estacionamentos impermeáveis ao
redor da edificação, respectivamente, são:
A) 125m2 e 195m2
B) 125m2 e 320m2
C) 240m2 e 80m2
D) 240m2 e 195m2
E) 240m2 e 320m2
F) Nenhuma das alternativas
04. Considerando-se o lote da Figura 3, ao se projetar uma residência, qual a área
construída máxima passível de ser implantada para uma edificação de 2 pavimentos
com taxa de ocupação máxima igual a 50% e coeficiente de aproveitamento igual a
0,8? (Desconsiderar valores finais após a vírgula).
A) 657 m²
B) 328 m²
C) 262 m²
D) 562 m²
E) 525 m²
F) Nenhuma das alternativas
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Figura 3 – Lote urbano (cotas em metros)

05. Considerando a Figura 4, qual a taxa de ocupação da edificação, dado que a
planta se refere à projeção horizontal de um prédio com 2 (dois) pavimentos?
A) 20%.
B) 5%.
C) ¼.
D) 0,20%.
E) Nenhuma das alternativas acima está correta.
06. Considerando-se o mesmo lote (Figura 4), qual a área máxima edificável caso
sejam aplicados os parâmetros abaixo?
taxa de ocupação máxima = 60%.
coeficiente de aproveitamento máximo = 5.
altura máxima = 10 pavimentos.
A) 2.080 m²
B) 3.120 m²
C) 5.200 m²
D) 2.600 m²
E) Nenhuma das alternativas acima está correta
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Figura 4 - Lote e projeção de uma edificação (cotas em metros)

Obs.: Leia o texto e responda as questões 7, 8 e 9:
Tem-se um terreno retangular:
- 10 m de largura por 25 m de comprimento.
- zona = Z1.
- categoria de uso = R1.
- T.O. (taxa de ocupação) = 0,5.
- C.A. (coeficiente de aproveitamento) = 1,0.
- Recuos: frontal = 5,00 m, posterior = 5,00 m e laterais 1,50 m (cada lado).
07. Baseado na taxa de ocupação e recuos exigidos, qual a máxima área de ocupação
permitida?
A) 100,00 m²
B) 105,00 m²
C) 125,00 m²
D) 250,00 m²
E) Nenhuma das alternativas
08. Baseado no coeficiente de aproveitamento, qual a máxima área de construção
permitida?
A) 100,00 m²
B) 105,00 m²
C) 125,00 m²
D) 250,00 m²
E) Nenhuma das alternativas
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09. Baseado na taxa de ocupação e no coeficiente de aproveitamento, qual o número
máximo de pavimentos permitido?
A) 1 pavimento térreo
B) 1 pavimento térreo e 1 superior
C) 1 pavimento térreo, 1º e 2º andares
D) Não há restrição
E) Nenhuma das alternativas
10. Uma edificação de 4.000 m² de área construída divide-se em quatro pavimentos:
térreo, superior e dois subsolos. O térreo e o superior são dois pavimentos iguais,
com 1000 m², sendo apenas 500 m² de área computável em cada um deles. Os dois
subsolos totalizam 2.000 m² de área construída, entretanto não apresentam área
computável. A área do terreno é de 1.000 m².
Considerando estes dados e que apenas a área computável é considerada para os
cálculos do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação, é correto afirmar
que:
A) O coeficiente de aproveitamento é 4
B) A taxa de ocupação é 2
C) O coeficiente de aproveitamento é 1
D) A taxa de ocupação é 100%
E) O coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação são iguais a 1
F) Nenhuma das alternativas
11. Pretende-se elaborar um estudo de viabilidade técnico-econômico para a
construção de um edifício público em um terreno de 1600 m², em um local que tem as
seguintes restrições:
- Taxa de Ocupação = 0,5.
- Coeficiente de Aproveitamento = 3.
- Custo previsto para a construção = R$ 1.500,00 por m² de área construída
computável.
- Não considerar áreas não computáveis para efeito de aproveitamento.
Obs.: áreas não computáveis: casa de máquinas, subsolos, e pavimento térreo (será usado
como estacionamento).
Calcule a área construída computável em m², o número de pavimentos e o custo da
obra.
A) 4.000 m², térreo + 5 pavimentos, R$ 6.000.000,00.
B) 4.800 m², térreo + 6 pavimentos, R$ 7.200.000,00.
C) 4.000 m², térreo + 6 pavimentos, R$ 6.000.000,00.
D) 4.800 m², térreo + 5 pavimentos, R$ 7.200.000,00.
E) Nenhuma das alternativas
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12. Considere o lote da Figura 5. Pretende-se fazer uma reforma com ampliação de
área de uma residência unifamiliar, de acordo com a legislação vigente.
Dados:
- Taxa de Ocupação = 0,5
- Coeficiente de Aproveitamento = 1
- Área Construída Existente = 600m²
- Área de Projeção Atual da Construção = 300m² (área ocupada)

Figura 5 – Lote urbano (cotas em metros)

As áreas mínimas de ocupação e construção da ampliação em m², serão,
respectivamente:
A) 200 e 400
B) 225 e 825
C) 225 e 450
D) 300 e 600
E) 525 e 1050
F) Nenhuma das alternativas
13. Em um terreno com formato retangular de 40,00m x 50,00m, situado em uma
região da cidade onde o zoneamento define a Taxa de Ocupação (TO) máxima de 60%
e o Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo de 1,5, será construído um prédio de
3 pavimentos composto de térreo, primeiro e segundo pavimentos. Dentre as
alternativas apresentadas de configuração dos perímetros dos pavimentos, (em m x
m), qual é a solução que possibilita melhor aproveitamento de área construída, dentro
dos parâmetros de zoneamento descrito?
A) térreo = 35,00 m x 40,00 m 1º e 2º Pavimentos = 20,00 m x 40,00 m
B) térreo = 30,00 m x 40,00 m 1º e 2º Pavimentos = 30,00 m x 30,00 m
C) térreo = 35,00 m x 40,00 m 1º e 2º Pavimentos = 35,00 m x 40,00 m
D) térreo = 30,00 m x 40,00 m 1º e 2º Pavimentos = 30,00 m x 40,00 m
E) Nenhuma das alternativas
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14. Um terreno destinado à construção de um edifício apresenta as seguintes
características:

Figura 6 – Lote urbano (cotas em metros)

C.A.= 6,5 – coeficiente de aproveitamento;
TO = 60% - taxa de ocupação;
Al = 2,0 m - afastamento lateral;
Rfr = 3,0 m - recuo da frente;
RFu = 3,0 m - recuo do fundo.
Qual o número aproximado de pavimentos que se pode construir nesse terreno
usando-se o máximo da área de projeção permitida na maioria dos pavimentos?
A) 12
B) 9
C) 11
D) 8
E) Nenhuma das alternativas
15. (ENADE 2005) Tendo em vista a necessidade de obter recursos para implementar
programas de habitação social, a Prefeitura de uma certa cidade quer definir, no seu
plano diretor, dois perímetros de operações urbanas consorciadas. Esses dois
perímetros serviriam tanto para redinamizar áreas do centro antigo, quanto para a
geração dos recursos desejados, que podem ser obtidos através da utilização da
outorga onerosa (instrumento urbanístico que possibilita o aumento do coeficiente
básico de aproveitamento mediante contrapartida).
Para apresentar a proposta ao Conselho da Cidade, a Prefeitura fez uma simulação
para os dois perímetros, assim definidos:
Perímetro 1:
10 ha de área bruta, 7 ha de área líquida, coeficiente de aproveitamento básico de 2,5
e coeficiente de aproveitamento máximo de 3,0.
Perímetro 2:
05 ha de área bruta, 3,5 ha de área líquida, coeficiente de aproveitamento básico de
1,5 e coeficiente de aproveitamento máximo de 3,0.
Considerando um mesmo valor de contrapartida por m² a ser pago para os dois
perímetros, tem-se que
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A) no perímetro 1 seriam conseguidos maiores recursos, visto que suas áreas (bruta e
líquida) são duas vezes maiores que as do perímetro 2;
B) no perímetro 2 seriam conseguidos maiores recursos, visto que ele oferece uma área de
outorga onerosa uma vez e meia maior que a oferecida pelo perímetro 1;
C) nos dois perímetros seriam conseguidos os mesmos recursos, visto que o coeficiente
máximo de aproveitamento é o mesmo para os dois;
D) no perímetro 1 vai ser gerado o dobro dos recursos provenientes de outorga onerosa em
relação ao perímetro 2;
E) no perímetro 2 vai ser gerado o dobro dos recursos provenientes de outorga onerosa em
relação ao perímetro 1.
16. O proprietário de um terreno de formato regular deseja construir uma edificação
com uma loja no térreo e salas de escritórios nos outros andares. Para obter melhor
aproveitamento para o empreendimento, ele pretende utilizar a maior taxa de
ocupação permitida pela legislação municipal naquele local.
Dados do lote: terreno plano, com área de 700 m², sendo 20 m de frente para rua com
fundos correspondente, por 35 m de profundidade em ambos os lados.
Tabela 2 - Dados da legislação de uso e ocupação do solo municipal

A área construída máxima, em m², da edificação, atendidas às disposições municipais
e a intenção do proprietário em utilizar a maior taxa de ocupação permitida,
corresponde a:
A) 1.400 m²
B) 1.176 m²
C) 1.200 m²
D) 1.050 m²
E) 1.029 m²
F) Nenhuma das alternativas
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17. Para construção de uma edificação no lote da Figura 7, são previstos os seguintes
índices urbanísticos: coeficiente de aproveitamento igual a 3; taxa de ocupação de
65%; taxa de permeabilidade de 15%; e gabarito máximo igual a 6 pavimentos.
Suponha que o proprietário queira edificar até o máximo de número de pavimentos e,
ainda, utilizar o máximo de área total edificada. Nesse caso, os resultados a que ele
chegaria, APROXIMADAMENTE, quanto à área máxima da projeção da edificação e à
área disponível para construção de passeios e estacionamentos impermeáveis ao
redor da edificação, respectivamente, são:
A) 460 m² e 345 m²
B) 445 m² e 342 m²
C) 445 m² e 333 m²
D) 460 m² e 322 m²
E) Nenhuma das alternativas

Figura 7 – Lote urbano (cotas em metros)
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ESTACIONAMENTO - LEI 11.228/92
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

01. Sobre a quantidade de vagas para estacionamento de veículos, é correto afirmar
que o Código de Obras e Edificações de São Paulo (Lei 11.228/92) estabelece que:
A) Em estacionamentos coletivos, a quantidade de vagas médias será de 35% e o de
pequenas será de 50%.
B) Em estacionamentos privativos e/ou coletivos, o número de vagas médias será de 45%.
C) Em estacionamentos particulares e privativos, a quantidade de vagas grandes será de
5% e o de pequenas será de 50%.
D) Em estacionamentos particulares, a quantidade de vagas grandes será de 5%.
E) Nenhuma das alternativas.
02. O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo estabelece que as
faixas de circulação em curva terão largura aumentada em razão do raio interno,
expresso em metros, e da declividade, expressa em porcentagem, tomada no
desenvolvimento interno da curva. Qual das larguras a seguir atende às exigências
para uma rampa curva de acesso para automóveis com inclinação de 6% e raio
interno de 8,50m?
A) 2,75m
B) 2,80m
C) 3,00m
D) 2,70m
E) Nenhuma das alternativas
03. Qual das alternativas corresponde às exigências mínimas do COE São Paulo para
um estacionamento privativo com 246 vagas para automóveis:
A) 7 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 24 vagas para motocicletas.
B) 2 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 24 vagas para motocicletas.
C) 8 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 25 vagas para motocicletas.
D) 3 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 25 vagas para motocicletas.
E) Nenhuma das alternativas.
04. O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo estabelece que as
faixas de circulação em curva terão largura aumentada em razão do raio interno,
expresso em metros, e da declividade, expressa em porcentagem, tomada no
desenvolvimento interno da curva. Qual das larguras a seguir atende às exigências
para uma rampa curva de acesso para utilitários com inclinação de 14,5% e raio
interno de 8,50m?
A) 3,15m
B) 3,55m
C) 3,35m
D) 3,30m
E) Nenhuma das alternativas.
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05. Sobre a quantidade de vagas para estacionamento de veículos, é correto afirmar
que o Código de Obras e Edificações de São Paulo (Lei 11.228/92) estabelece que:
A) Em estacionamentos coletivos, a quantidade de vagas médias será de 35% e o de
pequenas será de 50%.
B) Em estacionamentos privativos e/ou coletivos, o número de vagas médias será de 45%.
C) Em estacionamentos particulares e privativos, a quantidade de vagas grandes será de
5% e o de pequenas será de 50%.
D) Em estacionamentos particulares, a quantidade de vagas grandes será de 5%.
E) Nenhuma das alternativas.
06. Qual das alternativas corresponde às exigências mínimas do COE São Paulo para
um estacionamento coletivo com 256 vagas para automóveis:
A) 7 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 51 vagas para motocicletas.
B) 8 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 52 vagas para motocicletas.
C) 2 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 25 vagas para motocicletas.
D) 3 vagas para Portadores de Necessidades Especiais e 26 vagas para motocicletas.
E) Nenhuma das alternativas.
07. Qual é o valor de X na rampa da Figura 8?

Figura 8 – Corte de um rampa

A) 16.48 m
B) 16.60 m
C) 16.25 m
D) 16.76 m
E) Nenhuma das alternativas
08. A rampa de acesso dos automóveis em um edifício garagem é circular com raio
externo de 12.00m, largura de 4.15m e inclinação de 9%, constante em toda sua
extensão. Se o desnível a ser vencido entre o térreo e o primeiro pavimento é de
5.20m, qual será o comprimento total desta rampa?
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A) 56.74 m
B) 57.35 m
C) 57.77 m
D) 58.46 m
E) Nenhuma das alternativas
09. A rampa de acesso dos automóveis em um edifício garagem é circular com raio
interno de 10,00 metros, largura de 3.50 metros e inclinação de 20%, constante em
toda sua extensão. Se o desnível a ser vencido entre o térreo e o primeiro pavimento é
de 6.30 metos, o percurso correto da rampa, neste trecho, poderá ser melhor
representado pela figura de um:
A) semicírculo
B) ¼ de círculo
C) ¾ de círculo
D) círculo completo
E) Nenhuma das alternativas
10. Um edifício-garagem é dotado de duas rampas circulares (raio interno = 5,50
metros e largura de 4,20 metros) independentes para subida e descida de veículos. A
diferença de nível a ser vencida entre cada pavimento é de 3,45 metros e a inclinação
obrigatória e constante em toda a extensão da rampa é de 20%. Qual das figuras
abaixo apresenta o percurso correto para a rampa, levando-se em conta os dados
apresentados?
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