
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 

CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: ENGENHEIRO CIVIL    

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (ho rário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha; 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos; 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA; 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul; 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição; 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim; 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído; 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas; 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito; 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta;  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura; 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h; 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de decorrida 2h do seu início; 
15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
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Estadual do Piauí  
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 

 
01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos  depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro .” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas , neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora , combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções  e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 

vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 

(l. 01 - 04). 

 

04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 

 

 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     

 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 

 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 

 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 

 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 

 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que ”, no trecho: “Pessoas que  já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro  evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 
 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais  se 

adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 
 c)  “... como o cérebro produz lembranças .” (l. 09). 
 d)  “... e transformá-las em lembranças .” (l. 13). 
 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 

neurônios. ” (l. 16-17). 
 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu ” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais triste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
pessoas que se queixam de uma vida reclusa  possuem genes menos ativos  na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis  estão naturalmente mais propensos  a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa ...” e “Os sociáveis ...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam ” para “queixassem ”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida, diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III. 
b) I, III, IV. 
c) III, V. 
d) I, V 
e) II, III, IV. 

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II.  Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inseri os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III.  Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV.  O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, V. 
b) I, III, IV. 
c) III, IV, V. 
d) I, II 
e) II, III, IV. 

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 

II.   Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média (B2:D2). 

III.   Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 

IV.  Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 

=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 

restante da coluna F. 
 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III. 
c) II, III, IV. 
d) I, IV. 
e) II, III. 

 
 

18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começa com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. A cobertura constitui um sistema frágil da edificação frente ao número de patologias que nele 

ocorrem, como infiltração, rachadura, empenas e cupins. A seguir apresentam-se algumas causas 
de patologia, EXCETO: 

 
a) uso de madeira verde e sem tratamento; 
b) ausência de emboçamento das telhas do beiral; 
c) telhados com inclinação elevada, superior a 35%; 
d) não uso de rufo no encontro do telhado com a parede; 
e) excesso de argamassa nas cumeeiras e arremates. 

 
22. Em relação ao planejamento de uma obra, é CORRETO afirmar que: 
 

a) a escolha do terreno deve considerar primordialmente aspectos relacionados a sua geometria e 
localização; 

b) a análise de viabilidade econômica de um empreendimento avalia se existem recursos 
disponíveis para suportar os gastos com a produção do mesmo; 

c) na etapa de concepção do produto considera-se tanto as características do produto, relativas à 
geometria, localização, quanto à identificação do mercado que se pretende atingir; 

d) As decisões sobre novos empreendimentos apresentam elevado grau de incerteza quando 
feitas análises mercadológicas; 

e) quando a taxa de retorno de um investimento for menor que a taxa de atratividade, tem-se uma 
avaliação positiva da análise de viabilidade econômico-financeira. 

 
23. Em relação aos solos, é CORRETO afirmar que: 
 

a) a percolação da água pode provocar levitação, carreamento ou erosão do solo; 
b) coesão de um solo é a diminuição do seu volume quando submetido a cargas aplicadas, sendo 

bastante influenciado por sua permeabilidade; 
c) compressibilidade é a capacidade que as partículas de um solo têm de se manterem unidas; 
d) solos derivados de rochas graníticas tendem a ser argilosos e terem PH elevados; 
e) a ascensão capilar da água em um solo é função dos vazios existentes em um solos, de modo 

que solos arenosos apresentam ascensão capilar superior a solos argilosos. 
 
24. A topografia é uma ciência que tem como objetivo representar parte da superfície terrestre em 

uma escala adequada. Em relação à topografia, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) a escala adequada muda em função da aplicação, ou seja, a escala para representar pequenos 
lotes é diferentes da escala utilizada na representação de propriedades rurais; 

b) a planimetria consiste na representação de pontos de interesse sobre um plano sem a 
preocupação com o relevo da região; 

c) a altimetria consiste em representar sobre um plano o relevo da superfície terrestre; 
d) as curvas de níveis constituem em um procedimento utilizado pela planimetria para representar 

os pontos no terreno; 
e) existem basicamente dois sistemas para definição tridimensional de pontos no terreno: sistema 

de coordenadas cartesianas e sistema de coordenadas esféricas. 
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25. Sobre os serviços ou estudos preliminares, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) o levantamento topográfico é o estudo inicial no desenvolvimento de um projeto; 

b) a realização de uma sondagem pode inviabilizar a compra de um terreno ou a execução de um 

empreendimento pensado para o mesmo; 

c) o desenvolvimento dos projetos é uma atividade desta etapa; 

d) a instalação do canteiro de obra, bem como a verificação da disponibilidade de instalações 

provisórias fazem parte dos estudos preliminares; 

e) sempre que se iniciam os estudos preliminares tem-se a certeza de desenvolvimento do 

empreendimento. 

 

26. Em relação às instalações julgue os itens, assinalando com V (VERDADEIRO) ou F (FALSO ). 

 

 (  ) O PVC é o material mais indicado na execução de instalações sanitárias devido a facilidade de 

execução e de escoamento do material. 

 (  ) Esgoto primário é a parte do esgoto que não esta em contato com os gases provenientes do 

coletor publico ou fossa séptica. 

 (  ) Caixas de inspeção permitem as mudanças de direção, limpeza e desobstrução das 

tubulações, melhorando o fluxo dos efluentes. 

 (  ) O cobre é o material geralmente utilizado em tubulação de gás e de água quente; contudo o 

PVC tem se constituído como opção nessas tubulações. 

 (  )  As ligações entre condutores e entre condutores e conexões podem ser soldáveis ou 

roscáveis. 
 

 A sequência CORRETA é: 
 

a) V – F – V – F – V. 

b) V – V – F – F – V. 

c) F – F – V – V – F. 

d) V – V – F – F – F. 

e) F – F – V – V – V. 

 

27. Os metais mais utilizados na construção civil são o aço e o alumínio. Em relação aos metais, é 

CORRETO afirmar que: 

 

a) são obtidos por mineração e metalurgia, sendo a colheita do metal feita de forma subterrânea; 

b) entre os processos mecânicas utilizados na obtenção do metal cita-se: trituração, levigaçao e 

calcinação; 

c) ligas metálicas são obtidas pela mistura homogênea, de um ou mais metais entre si ou com 

outros elementos, como exemplo de liga tem-se o latão que é a mistura entre cobre e zinco; 

d) encruamento é um tratamento a que o ferro é submetido a fim de aumentar sua resistência a 

tração, a corrosão e a dureza, contudo diminuem sua flexibilidade; 

e) o aço pode ser fornecido em barras, fios e cordoalhas. A diferença entre barras e fios é que as 

barras são obtidas por trefilaçao enquanto os fios são obtidos por laminação a quente. 

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
13

28. A respeito dos revestimentos, assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO).   

(  )  Para execução do revestimento em argamassa, é aconselhável a execução de taliscamento e 
mestras entre as taliscas, a fim de garantir planicidade e prumo. 

(  )  Na execução de revestimento cerâmico, é aconselhável o uso de espaçadores plásticos a fim 
de garantir o alinhamento das peças. 

(  )  O rejuntamento das peças cerâmica deverá ser feito 24horas após a execução das peças. 
(  )  O revestimento de gesso deverá ser feito com espessuras pequenas, geralmente entre 5 e  

15 mm. 
 

A sequência CORRETA é: 
 

 

a) V – V – F – V. 
b) V – F – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – V. 
e) V – F – V – V. 

 
29. Em relação às estruturas, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que o elemento acumula a função de estrutura 
e de vedação; 

b) estruturas metálicas e de madeira apresentam como características a rapidez de execução e a 
possibilidade de vencer grandes vãos; 

c) um sistema de formas é composto de basicamente três partes: molde, estrutura do molde e 
escoramento ou cimbramento; 

d) as estruturas pré-moldadas, além da rapidez de execução, tem a vantagem de gerar poucos 
resíduos durante a execução; 

e) cimbramentos metálicos além da maior durabilidade facilita o acesso ao pavimento inferior 
imediatamente após a concretagem da laje do pavimento superior. 

 
30. Em relação ao concreto, é CORRETO afirmar que: 
 

a) quando produzido em obra, dispensa a realização do ensaio de abatimento (ou slumptest); 
b) deve ser ensaiado por meio da retirada de três exemplares de corpos de prova que serão 

rompidos aos 7, 14 e 28 dias;  
c) os corpos de prova para análise da resistência à compressão do concreto é cilíndrico com 

diâmetro de 10 cm e altura de 30 cm; 
d) o slumptest ou ensaio de abatimento deve ser feito 01 (uma) vez por dia de concretagem; 
e) de acordo com a NBR 6118, o numero de exemplares, constando de 02 CP’s, a ser retirado 

para controle tecnológico do concreto (analise de resistência) varia em função do volume de 
concreto e do tempo de concretagem. 

 

31. Em relação à elaboração de um orçamento, é CORRETO afirmar que: 
 

a) as bonificações e ou lucros geralmente são consideradas como um percentual incidente sobre 
os custos diretos da obra; 

b) os quantitativos de serviço devem incorporar as perdas esperadas para o processo construtivo; 
c) as composições de custos unitários consideram todos os insumos utilizados na realização do 

serviço; 
d) as despesas relacionadas a materiais que não são facilmente alocadas a um serviço, como 

água e energia, devem ser consideradas despesas indiretas da obra; 
e) as despesas consideradas indiretas para o serviço podem e devem ser consideradas no 

orçamento como despesas da obra, por exemplo, execução do canteiro de obras. 
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32. A NBR ISO 9001 define diversos requisitos gerais e documentais obrigatórios a serem 

considerados na implantação de sistemas de qualidade em obra, EXCETO: 

 

a) ter declarações documentadas de uma política de qualidade e dos objetivos da empresa; 

b) a organização deve validar quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço; 

c) o controle tecnológico de materiais; 

d) realizar medições e monitoramentos; 

e) a qualificação dos fornecedores. 

 

33. Na execução da infraestrutura de uma edificação, estão presentes atividades de movimentação de 

terra, estruturas de contenções e fundações, com procedimento de execução próprios que 

precisam ser bem conhecidos para garantir a segurança durante a execução e pós-execução. Em 

relação as citadas atividades, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) elementos de contenção como muro de arrimo e estacas com pranchamento são necessárias 

quando há corte em terrenos pouco coesivos; 

b) sempre que há aterro é necessário que seja feita a compactação do solo aterrado; 

c) fundações indiretas podem ser totalmente escavadas, parcialmente escavadas e não 

escavadas; 

d) as estacas do tipo Strauss consiste na cravação de um tubo metálico fechado com uma bucha 

de concreto que é pressionada até que se solte do tubo quando atingida a profundidade 

necessária; 

e) toda fundação indireta é profunda, mas nem toda fundação direta é rasa. 

 

34. Alvenaria e um tipo de vedação constituída de blocos/tijolos e alvenaria. A respeito desse 

subsistema, e INCORRETO afirmar que: 

 

a) a capacidade de absorver deformações é uma característica importante da alvenaria, 

especialmente quando a estrutura apresentar peças de elevadas dimensões; 

b) a fixação da alvenaria a estrutura quando feita por argamassa deve ter espessuras pequenas, 

não ultrapassando os 3 cm; 

c) as vergas e contra vergas são utilizadas para garantir precisão dimensional das aberturas; 

d) a definição do traço da argamassa deve considerar o tipo de bloco a ser utilizado, uma vez que 

a capacidade de retenção de agua de um deva ser compatível com a sucção do outro; 

e) o projeto de modulação da alvenaria assim como o uso de escantilhão e de vergas e 

contravergas pré-moldadas são exemplos de medidas racionalizadoras que visam minimizar 

desperdícios e aumentar a produtividade na execução do serviço. 
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35. Julgue as afirmações abaixo e assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO).   

(  )  Todo canteiro de obras quando deve dispor de instalações sanitárias; vestiário; local de 

refeições; cozinha, quando houver preparo de refeições; área de lazer; e ambulatório, quando 

se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores. 

(  )  A locação de uma edificação pode ser executada por meio de tabeiras (tábuas corridas sobre 

pontaletes) ou por meio de cavaletes, sendo obrigatória em toda construção; 

(  )  De acordo com a NBR 8036, em um edifício o número de furos de sondagem deve considerar 

no mínimo 01 furo para cada 200m² de área de projeção em planta da edificação e 03 furos 

de sondagem por obra. 

(  )  De acordo com a NR 18, as instalações sanitárias provisórias devem ter paredes de material 

resistente e lavável, não podendo, portanto, ser de madeira. 

 

 A sequência CORRETA é:  

 

a) F – V – F – F. 

b) V – F – V – F.  

c) V – F – F – F.  

d) F – V – V – F.  

e) V – V – V – V.  

 

 

36. A respeito das fundações, é CORRETO afirmar que: 

 

a) tubulões são fundações indiretas e profundas; 

b) sapatas são fundações diretas de baixa capacidade de carga, sendo utilizada na execução de 

casas e edifícios de pequenas alturas (até 10 pavimentos); 

c) as estacas apresentam melhor cravação em terrenos arenosos frente ao atrito lateral que esse 

solo proporciona; 

d) para garantir a estabilidade do solo durante a execução de fundações é comum o uso de lama 

bentonítica; 

e) fundações indiretas são preferíveis às fundações diretas por garantirem a capacidade de 

suporte da edificação. 

 

37. Em relação à Lei n° 8.666/1993, conhecida como Lei de licitações, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) existem seis modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 

leilão e pregão; 

b) empreitada por preço global é um regime de execução em que a execução da obra ou serviço 

é contratada por preço certo e total; 

c) quando do julgamento das propostas de preço, a atualização de preços entre a data final de 

cada período de aferição e a data de seu pagamento não deverá ser calculada; 

d) a validade de registro de uma empresa cadastrada no sistema de regime de preços é de, no 

máximo, 01 (um) ano; 

e) os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, e de recebimento da obra devem, 

obrigatoriamente, ser estabelecido no contrato da obra licitada. 
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38. Em relação ao planejamento de uma obra, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) os cronogramas físicos são elaborados considerando o sequenciamento das atividades; 
b) os cronogramas de aquisição de insumos são elaborados com base nos cronogramas física e 

defasados em um mês destes; 
c) ao elaborar um cronograma é preciso considerar s relações de dependência entre as 

atividades que podem ser do tipo inicio-inicio, inicio-termino, término-início e término-término; 
d) cronogramas financeiros representam os custos da obra no decorrer do tempo de execução; 
e) cronogramas físicos e financeiros são interdependentes e servem como diretrizes para o 

controle e acompanhamento da obra. 
 
39. Sobre o acompanhamento de uma obra, é CORRETO afirmar que: 
 

a) o dimensionamento de pessoal é feito baseando-se nos serviços que serão executados mês a 
mês; 

b) a realização de medições em campo tem seu uso atrelado exclusivamente ao pagamento de 
produções e tarefas; 

c) a partir da análise do resultado das medições é possível redefinir pessoal e detectar as falhas 
ocorridas no período advindos da má aquisição de recursos; 

d) a definição da equipe de produção é realizada baseando-se no ritmo de obra e do numero de 
atividades em execução; 

e) atrasos de atividades são responsabilidade unicamente da falta de materiais e má gerência da 
obra. 

 
40. Em relação ao concreto, é CORRETO afirmar que: 
 

a) cura é o intervalo de tempo entre a moldagem da peça estrutural e sua desforma; 
b) o traço de um concreto é a definição da relação entre um aglomerante, um agregado graúdo, 

um agregado miúdo e água; 
c) a função do adensamento é retirar o ar incorporado no material de modo que a acelerar a cura 

do concreto; 
d) o controle tecnológico do concreto consiste na avaliação do material no estado fresco e na 

retirada de testemunhos (corpos de prova) para avaliar sua resistência no estado endurecido; 
e) pasta é a combinação de cimento, água e agregados miúdos, que misturado ao agregado 

graúdo constituem o concreto. 
 
41. Em relação à implantação de um sistema de gestão da qualidade por uma empresa de construção 

civil, é CORRETO afirmar que: 
 

a) a função do RD (representante da direção) é motivar os diversos setores da empresa e junto 
com eles realizar as atividades de monitoramento; 

b) as verificações de serviços devem ser realizadas sempre ao final do mês com a finalidade de 
só pagar a produção mediante o serviço verificado; 

c) a avaliação dos fornecedores só é necessária no momento em que ele inicia sua parceria com 
a empresa; 

d) as ações corretivas são tomadas sobre as causas de uma não conformidade detectadas, a fim 
de evitar a sua recorrência; 

e) a estocagem do material interfere na qualidade do material, mas apresenta menor importância 
frente ao seu recebimento. 
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42. A Patologia das construções estuda as falhas construtivas da edificação, envolvendo 
conhecimentos multidisciplinares. Em relação a essa ciência, é CORRETO afirmar que: 

 
a) no que se refere às falhas construtivas, a patologia das construções estuda as origens, causas, 

mecanismos de ocorrência, manifestação e consequências das situações patológicas 
identificadas; 

b) a incidência de patologia ocorre devido a dois problemas: má execução e má utilização da 
edificação; 

c) quando da elaboração de um laudo técnico, o engenheiro deverá apresentar seu ponto de vista 
pessoal quanto à situação avaliada; 

d) toda avaliação deverá evidenciar a situação encontrada por meio de registro fotográfico e 
opiniões das pessoas da região; 

e) são exemplos de patologias: fissuras, corrosões e manchamento; e de causas de tais 
patologias: infiltração, falta de impermeabilização e baixo cobrimento da armadura. 

 
43. Em relação a um sistema de esgotamento sanitário, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) estação Elevatória de Esgoto (EEE) tem a finalidade de elevar os esgotos do nível do poço de 
sucção ate as cotas adequadas ao funcionamento do sistema; 

b) emissários são as canalizações que recebem os efluentes dos ramais coletores ou ramais 
condominiais e os encaminha para um ponto de reunião; 

c) estações de Tratamento de Esgoto (ETE) tem a função de atribuir aos esgotos características 
compatíveis com a capacidade do corpo d’água receptor, sendo o tipo de tratamento definido 
em função de critérios de viabilidade técnica e econômica, além de adequação às 
características topográficas e ambientais da região; 

d) o tratamento terciário de esgotos é recomendado quando o lançamento dos efluentes tratados 
se der em corpos d’água de onde se capta a água para o consumo; 

e) a área delimitada pelos coletores que contribuem para um determinado ponto de reunião das 
vazões finais coletadas nessa área é denominada Bacia de Drenagem. 

 
44. Em relação aos resíduos sólidos, é INCORRETO afirmar que: 
 

a)  limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e uma preocupação vinculada a área de 
saneamento ambiental; 

b)  a destinação final do lixo e seu tratamento pode ser realizado pelos métodos a seguir: aterros 
sanitários, aterros de construção, reciclagem energética (incineração ou queima de resíduos 
perigosos); reciclagem orgânica (compostagem da matéria orgânica; reciclagem industrial 
(reaproveitamento e transformação dos materiais  recicláveis); esterilização a vapor e 
desinfecção por micro-ondas (tratamento dos resíduos patogênicos, sépticos e hospitalares); 

c)  a resolução Conama nº 307 responsabiliza os grandes geradores e a administração publica 
pelo gerenciamento de resíduos de construção; 

d)  dentre os equipamentos urbanos para gerenciamento de resíduos cita-se: pontos de entrega 
voluntária (PEV), áreas de transbordo e triagem – ATT, unidades de recebimento de 
recicláveis (UR recicláveis), unidades de recebimento de resíduos de construção (UR RCD), 
aterros de pequeno porte e aterros sanitários; 

e)  a destinação final dos resíduos de construção, segundo a resolução Conama 307 poderá ser: 
unidade de recebimento de RCD, usinas de reciclagem de RCD e o aterro sanitário. 
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45. A estabilidade e o desempenho de um obra podem ser afetados pela ausência ou má definição de 
sistemas de drenagem. A respeito dos sistemas de drenagem, é CORRETO afirmar que: 

 
a) meio-fio, sarjeta, boca de lobo e poços de visitas são exemplos de elementos de micro 

drenagem urbana; 
b) as geomembranas podem ser utilizadas em substituição dos sistemas drenantes de agregados 

naturais como elementos de filtro; 
c) barbacãs são elementos de drenagem que têm por objetivo provocar um rebaixamento do 

lençol freático e, portanto, podem ser utilizados como sistema de rebaixamento; 
d) os DHP’s (drenos horizontais profundos) são dispositivos de drenagem inseridos no terreno de 

forma sub-horizontal, isto é, com pequena inclinação ascendente; 
e) em um projeto de drenagem, a área de amortecimento do escoamento deve ser realizado nas 

áreas baixas, próximo a saída do sistema projetado. 
 
46. Em relação às instalações prediais, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) nas instalações elétricas todas as tomadas precisam ser aterradas; 
b) de acordo com a NBR 5410/97 os equipamentos de utilização de uma instalação podem ser 

alimentados diretamente (elevadores, motores), através de tomadas de corrente deuso 
especifico (TUEs) ou através de tomadas de corrente de uso não específico (tomadas de uso 
geral, TUGs); 

c) o quadro de distribuição recebe o RAMAL DE ALIMENTAÇÃO que vem do centro de medição, 
contém os DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO e distribui os CIRCUITOS TERMINAIS para as 
cargas; 

d) o número de circuitos de uma edificação é função da potência dos equipamentos, sendo 
aconselhado que o circuito do ar condicionado seja o mesmo do chuveiro elétrico; 

e) disjuntores são elementos de comando e proteção de um circuito. 
 
47. Em relação à sustentabilidade ambiental na indústria da construção civil, informe se é 

VERDADEIRO (V) ou FALSO  (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 

 
(  )  A Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente - CONAMA, de 5 de julho de 2002, 

estabelece que os construtores deverão dar uma destinação adequada ao resíduo por ela 
gerado. 

(  )  A Lei n°.11.107/2005, conhecida como a lei do  lixo, prioriza a gestão consorciada como forma 
de garantir de forma eficiente a gestão de resíduos nos municípios brasileiros. 

(  )  Resíduos provenientes de atividades de construção, classificados como Classe A, deverão ser 
dispostos em aterros de construção sendo proibida sua deposição em aterros sanitários. 

(  )  A Lei n°.12.305/10 instituiu a Política Nacio nal de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre 
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os resíduos perigosos, as 
responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. 

 
a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – F – V.   
d) V – F – V – V. 
e) F – V – V – F. 
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48. Em relação aos sistemas de impermeabilização, segue a afirmação abaixo: 
 
 “Bicomponente, a base de cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, 

formando um revestimento impermeável e semiflexível. Não é tóxico, uniformiza e sela, fácil 
aplicação, ótima aderência”. 

  
 A qual produto a frase acima está se referindo? 
 

a) Emulsão asfáltica. 
b) Argamassa polimérica. 
c) Mantas sintéticas. 
d) Membrana de elastômeros (polímeros). 
e) Membranas termoplásticas. 

 
49. O momento fletor máximo em uma viga biapoiada sujeita à ação de uma carga concentrada (P), 

conforme figura abaixo, é: 
 
     
 
 
 
 
 

a) Mmax= P x a x b/L 
b) Mmax= P x L2/(a x b) 
c) Mmax= P x L2/8 
d) Mmax= P x L2/(a x b) 
e) Mmax= P x L/(a x b) 

 
50. Em relação a um sistema estrutural, é CORRETO afirmar que: 
 

a) estruturas isostáticas não possuem equilíbrio estático tendo por isso algum movimento não 
restringido; 

b) o grau de hiperestaticidade de uma estrutura é igual ao número de ligações que podem ser 
suprimidas de forma que a estrutura se torne hipostática; 

c) são exemplos de estruturas isostáticas uma viga biapoiada (com um dos apoios podendo se 
movimentar horizontalmente) e uma viga engastada em balanço; 

d) um vínculo, é um elemento de ligação entre as partes de uma estrutura ou entre a estrutura e o 
meio externo, cuja função é restringir todos os graus de liberdade de uma estrutura; 

e) um sistema treliçado é formado exclusivamente por barras simples e por nós articulados. 
 

a b 

L 


