
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISCAL DE OBRAS 



 

PARTE I – FISCAL DE OBRAS 
 
01 - A porosidade de um solo é relacionada com o índice de 
vazios do solo pela relação: n = e / 1 + e, portanto para um 
solo cuja porosidade é igual a 20%, temos que o seu índice 
de vazios é igual a: 

A) 0,55 
B) 0,25 
C) 0,35 
D) 0,45 
E) 0,15 

 
02 - A análise da distribuição das dimensões dos grãos, 
denominada análise granulométrica, objetiva determinar: 

A) os tamanhos dos raios equivalentes das partículas 
sólidas em conjunto com a proporção de cada fração 
constituinte do solo em relação ao peso de solo 
úmido 

B) as relações dos diâmetros máximos das partículas 
sólidas em conjunto com a proporção de cada fração 
constituinte do solo em relação ao volume de solo 
seco 

C) os tamanhos dos raios equivalentes das partículas 
sólidas em conjunto com a proporção de cada fração 
constituinte do solo em relação ao volume de solo 
úmido 

D) as relações dos raios máximos das partículas sólidas 
em conjunto com a proporção de cada fração 
constituinte do solo em relação ao volume de solo 
seco 

E) os tamanhos dos diâmetros equivalentes das 
partículas sólidas em conjunto com a proporção de 
cada fração constituinte do solo em relação ao peso 
de solo seco 

 
03 - A análise granulométrica para os solos muito finos, com 
granulometria inferior a 0,074mm, é realizada através do 
ensaio de: 

A) peneiramento 
B) abrasão 
C) sedimentação  
D) floculação. 
E) fluoretação 

 
04 - Um edifício cujas dimensões da fachada são: 10,00 
(dez) metros de largura e 50,00 (cinquenta) metros de altura 
vai ter a fachada revestida com placas de cerâmica com 
0,50m x 0,50m. O edifício tem um pé-direito de 2,50 (dois, 
cinquenta) metros de altura e em cada pé-direito temos 4 
janelas de 2,0 (dois) metros de largura por 2,0 (dois) metros 
de altura. Descontando a área das janelas, será necessário 
quantas placas de cerâmica, em unidades, para revestir a 
fachada: 

A) 580 
B) 640 
C) 460 
D) 720 
E) 850 

 
 
 
 
 

05 - Uma obra de demolição apresentou um volume de 
entulhos de 113,04 m³ e deverá ser retirado do local por 
caçambas cilíndricas cujo diâmetro é igual a 2,0 (dois) 
metros e tem uma altura de 2,0 (dois) metros. A quantidade 
de caçambas necessárias para retirar todo o entulho da obra 
é igual a: 
Obs: pi = 3,14 

A) 18 
B) 12 
C) 14 
D) 16 
E) 20 

 
06 - Uma viga de concreto armado bi apoiada com 4,0 
metros de vão cujo peso específico é igual a 25,0 kN/m³, 
com 10,0 cm de base e 60,0 cm de altura, tem reações de 
apoio, em kN, iguais a:  

A) 3,5 
B) 4,0 
C) 3,0 
D) 4,5 
E) 5,0 

 
07 - O elemento linear e longitudinal que serve de apoio à 
parede. Geralmente, fica na posição horizontal e pode ser 
constituída de vigas de madeira, aço ou concreto armado, 
usados nos escoramentos é chamado de: 

A) estronca 
B) tirante 
C) berma 
D) longarina 
E) talude 

 
08 - Nos levantamentos topográficos temos que a curva de 
nível é: 

A) uma linha constituída por pontos todos de cotas 
diferentes ou altitude de uma superfície qualquer 

B) uma linha constituída por pontos todos de uma 
mesma cota ou altitude de uma superfície qualquer  

C) uma linha constituída por pontos todos de uma 
mesma cota ou longitude de uma superfície 
qualquer 

D) uma curva constituída por pontos todos de cotas 
diferentes ou longitude de uma superfície qualquer 

E) uma curva constituída por pontos todos de uma 
mesma longitude e altitude de uma superfície 
qualquer 

 
09 - Nas obras de pavimentação a realização de corte nos 
taludes proporciona o aumento de volume de um material, 
quando removido de seu estado natural e é expresso como 
uma porcentagem do volume, este aumento de volume 
consiste na definição de: 

A) empolamento 
B) enrolamento 
C) empilhamento 
D) empalhamento 
E) espalhamento 

 
 
 
 
 



 

10 - Nos serviços de terraplenagem quando se realiza um 
corte e temos um material classificado como rocha com 
resistência a penetração mecânica inferior ao do granito, 
dizemos que o material é de: 

A) 1ª categoria 
B) 3ª categoria 
C) 4ª categoria 
D) 5ª categoria 
E) 2ª categoria 

 
11 - No caso de fundações para edifícios, o número mínimo 
de pontos de sondagens a realizar é função da área a ser 
construída, do mesmo modo com relação a área do terreno 
para lotes urbanos devemos ter um número mínimo de 
pontos para a área do terreno. O número mínimo de 3 pontos 
é para um terreno cuja área seja compreendida, em m², 
entre:  

A) 200 e 400 
B) 100 e 200 
C) 200 e 300 
D) 300 e 400 
E) 400 e 500 

 
12 - Quando todas as paredes ou todos os pilares de uma 
edificação transmitem as cargas ao solo através de uma 
única fundação, tem-se o que se denomina uma fundação do 
tipo: 

A) sapata 
B) bloco 
C) caixão 
D) radier 
E) tubulão  

 
13 - Os elementos de alvenaria devem ser assentados com 
as juntas desencontradas, para garantir uma maior:  

A) impermeabilidade e prumo 
B) verticalidade e prumo 
C) prumo e impermeabilidade 
D) compressibilidade e impermeabilidade  
E) resistência e estabilidade dos painéis  

 
14 - Nas coberturas usando tesouras (treliças) a peça 
colocada sobre a parede e sob a tesoura (treliça), para 
distribuir a carga do telhado é o (a): 

A) linha 
B) caibro 
C) frechal  
D) ripa 
E) perna 

 
15 - Os telhados são constituídos por linhas (vincos) que 
lhes confere as diversas formas As principais linhas são: 
cumeeiras, espigões e rincões, que são, respectivamente: 

A) um divisor de águas horizontal, um divisor de águas 
inclinados e receptores de água inclinados 

B) um divisor de águas inclinado, um divisor de águas 
horizontal e receptores de água horizontal 

C) um receptor de águas horizontal, um divisor de 
águas inclinados e divisores de água horizontal 

D) um divisor de águas inclinado, um divisor de águas 
e receptores de água horizontal 

E) um receptor de águas horizontal, um receptor de 
águas inclinados e divisores de água inclinados 

16 - Em uma fundação profunda do tipo tubulão a céu aberto 
e a ar comprimido é CORRETO afirmar que os tubulões: 

A) podem ter a base alargada 
B) são dimensionados do mesmo modo que estacas 
C) são escavados mecanicamente 
D) suportam cargas até 500 kN 
E) não podem ser executados com nível de água 

elevado 
 
17 - Nas misturas dos elementos constituintes dos 
concretos, quando temos uma mistura de cimento + água, 
consiste na designação de: 

A) argamassa 
B) concreto 
C) concreto armado 
D) concreto protendido 
E) pasta 

 
18 - Os cimentos que apresentam como propriedades: 
pequena velocidade na liberação do calor de hidratação e 
elevada resistência as águas sulfatadas e ácidas são os 
cimentos do tipo: 

A) hidráulicos 
B) clinquerizados 
C) abrasivos 
D) pozzolânicos 
E) pulverulentos 

 
19 - Quanto a sua origem os solos podem ser classificados 
como: 

A) rochosos, sedimentares ou eólicos e turfas 
B) orgânicos, transportados ou pegmatitos e rochosos 
C) residuais, sedimentares ou transportados e 

orgânicos 
D) pegmatitos, residuais ou rochosos e lateríticos 
E) lateríticos eólicos ou transportados e turfas 

 
20 - O ensaio que consiste na cravação do amostrador-
padrão no fundo da escavação (revestida ou não) realizado 
por quedas sucessivas de um martelo de 65 kg, caindo de 
uma altura de 75 cm é o ensaio do tipo: 

A) Vane Test 
B) SPT  
C) Los Angeles 
D) Chapman 
E) California 

 
  



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte: 
 

Conteúdo preconceituoso é o que predomina na internet 
Em um mês foram registradas cerca de mil 

denúncias de crimes 
Brasília - Apesar das punições previstas em lei para atitudes 

preconceituosas, a internet se tornou terreno fértil para que 
milhares de pessoas divulguem e consumam material contra 
negros, judeus, religiosos, homossexuais e até imigrantes. Entre 
outubro e novembro deste ano, a SaferNet Brasil, associação 
civil de direito privado com atuação nacional, registrou mais de 
mil denúncias contra esse tipo de manifestação. Além disso, pelo 
menos 20 mil sites hospedados no Brasil produzem conteúdo 
discriminatório. 

A maior parte das denúncias é contra manifestações 
xenofóbicas, com 1.042 registros. Em seguida, homofobia (781), 
racismo (269), crimes neonazistas (220) e intolerância religiosa 
(176). No primeiro semestre de 2010 foram registradas 16.636 
denúncias de material discriminatório. Homofobia ficou em 
primeiro lugar nas denúncias (5.937), seguida por xenofobia 
(4.541), crimes neonazistas (3.019), racismo (1.675) e 
intolerância religiosa (1.464). 

(Jornal do Brasil, 21/11/2010. 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/11/21/co
nteudo-preconceituoso-e-o-que-predomina-na-
internet/) 
 

21 - Em relação ao emprego da palavra “APESAR”, logo no 
início do texto, podemos afirmar: 

A) Significa introdução de informação que pode não 
ser verdadeira. 

B) É uma ressalva que destaca a contradição entre 
existência de lei e ocorrência de crime. 

C) Trata-se da construção de uma ironia, relativa às 
questões legais. 

D) Trata-se de uma noção de acréscimo à informação 
que segue: denúncias. 

E) É uma ressalva diante das manifestações das 
vítimas. 

 
22 - Para referir-se a crimes e hostilidades contra 
imigrantes, judeus e negros, o texto empregou, 
respectivamente, os termos: 

A) Antissemitismo – xenofobia – homofobia 
B) Xenofobia – antissemitismo – racismo 
C) Xenofobia – neonazismo – racismo 
D) Neonazismo – antissemitismo – xenofobia 
E) Racismo – homofobia – xenofobia 

 
23 - Na tira abaixo, de Adão, podemos observar que em cada 
quadrinho há uma relação entre o desenho e o que se lê entre 
aspas. O humor é obtido: 
 

 
 

A) Pela necessidade de criticar profissões ligadas à 
arte. 

B) Pela relação de similaridade entre as profissões das 
personagens. 

C) Por meio das expressões faciais. 
D) A partir da relação de oposição entre termos 

estabelecida em cada quadro. 
E) No duplo sentido que os termos entre aspas 

apresentam. 
 
24 - Assinale a frase em que há uma palavra ou expressão 
empregada em desacordo com a norma-padrão. 

A) Não adianta insistir, João, a garota não está afim de 
você. 

B) O real já esteve ao par do dólar. 
C) O calor está insuportável porque a porta está meio 

aberta apenas. 
D) Os acidentados tiveram ampla assistência de 

médicos e afins. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 25 refere-se ao poema seguinte de Roseana 
Murray. 
 

Clareira 
Ando para trás 
Em minhas próprias pegadas, 
no sulco que os pés escreveram ao longo dos séculos 
até chegar na clareira varrida 
onde se reúnem todas as mulheres 
que fui, 
as feiticeiras, as atormentadas, 
as loucas em noites de lua, 
as que comiam terra. 

(Poemas para ler na escola. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2011. P.64) 

 
25 - Das afirmações seguintes: 

I- O eu lírico é uma mulher e representa todas as mulheres 
da história humana, inclusive as consideradas 
“anormais”. 

II- No verso “no sulco que os pés escreveram” a função 
sintática do pronome relativo destacado é de objeto 
direto. 

III- Em “as que comiam terra”, a função sintática do 
pronome relativo destacado é de predicativo do sujeito. 

 

A) Estão corretos apenas os itens I e II 
B) Estão corretos apenas os itens I e III 
C) Estão corretos apenas os itens II e III 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
26 - “Enquanto dirige, não envie torpedos”. 

Trata-se de um período composto, formado por duas 
orações. A primeira delas liga-se à oração principal por 
meio da conjunção “enquanto”. Qual é o sentido que essa 
conjunção exprime no período? 

A) Finalidade 
B) Condição 
C) Comparação 
D) Tempo 
E) Proporção 

 



 

27 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
exemplo de derivação parassintética: 

A) Infelizmente 
B) Empalidecer 
C) Espaçoso 
D) Pontapé 
E) Incapaz 

 
28 - A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Consertam-se bules de estanho. 
B) Travejou duas noites seguidas. 
C) Faz dois dias que ela está com febre. 
D) Agora é meio-dia. 
E) A alegra dele é as crianças. 

 
29 - Assinale a alternativa cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) Vamos à academia todas as quintas. 
D) De segunda à sexta-feira temos treino na escola. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - Em que grau o adjetivo presente no 2º quadrinho está 
empregado? 

A) Superlativo absoluto sintético 
B) Superlativo relativo de superioridade 
C) Superlativo absoluto analítico 
D) Superlativo relativo de inferioridade 
E) Comparativo de superioridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 

31 - O gráfico seguinte mostra parte do gráfico da função 
dada por 3logy k x  , em que k . Sabendo que as 
abscissas de A e D são, respectivamente, 3 e 9, determine o 
perímetro do trapézio ABCD. 

A) 12 2 10+  

B) 2 12 10+  

C) 12 10+  

D) 12 10 2+  

E) 2 10 2+  
 

 
32 - Na tabela abaixo constam as previsões de temperatura 
máxima para as nove capitais nordestinas para um dia de 
setembro de 2012. 

 
Qual é, respectivamente, a média, a moda e a mediana desse 
conjunto de dados ? 

A) 28 ºC; 28 ºC e 29,9 ºC 
B) 29,9 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
C) 29 ºC; 28 ºC e 29 ºC 
D) 30 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
E) 29,9 ºC; 28 ºC e 29 ºC 

 
33 - Em uma competição de atletismo, a semifinal foi 
composta de duas baterias com oito competidores cada. 
Sabendo que apenas os quatro melhores atletas de cada 
bateria passaram para a final, qual a quantidade de maneiras 
distintas que a prova final poderia ser composta? 

A) 3400 maneiras distintas 
B) 4900 maneiras distintas 
C) 5400 maneiras distintas 
D) 3800 maneiras distintas 
E) 3600 maneiras distintas 

 
34 - A função f definida por   ²f x x ax b     tem 

valor máximo igual a 4 para 1x  . Então, os valores dos 
parâmetros reais a  e b  são: 

A) 2a   e 4b   
B) 1a  e 5b   
C) 1a   e 5b   
D) 2a   e 4b   
E) 2a   e 4b    



 

35 - Um capital de R$ 3200,00 foi aplicado a juros simples 
a uma taxa de 7% ao mês. Ao final de qual mês de aplicação, 
o montante será igual a R$ 5.664,00? 

A) 10º mês 
B) 12º mês 
C) 9º mês 
D) 11º mês 
E) 13º mês 

 
36 - Para representar uma turma de 22 alunos de uma escola 
em certo evento, serão sorteados quatro alunos, dois 
meninos e duas meninas. De quantos modos distintos 
podem ser escolhidos esses alunos, sabendo que há duas 
meninas a mais que meninos nessa turma? 

A) 2150 modos distintos. 
B) 1260 modos distintos. 
C) 1240 modos distintos. 
D) 1380 modos distintos. 
E) 2970 modos distintos. 

 
37 - Imagine uma figura onde está representado um círculo 
com um quadrado inscrito. Escolhendo, ao acaso, um ponto 
do círculo a probabilidade desse ponto pertencer ao 
quadrado é? 

A) 
2
9

 

B) 
1


 

C) 
2


 

D) 
1
9

 

E) 
1
3

 

 
38 - Mariana recebeu uma correspondência de sua 
seguradora informando que, por causa da troca de faixa 
etária, o valor de seu plano de saúde seria reajustado em 
50%. Julgando o aumento abusivo, ela procurou o Procon 
para verificar se a ação era legal. Após analisar a situação, 
o Procon concluiu que o aumento era realmente abusivo e 
que a seguradora deveria reduzir em 20% o valor que seria 
cobrado após o aumento. Supondo que o valor da 
mensalidade pago por Mariana fosse de R$ 80,00, qual 
deveria ser o valor da mensalidade? 

A) R$ 78,00 
B) R$ 106,00 
C) R$ 126,00 
D) R$ 106,00 
E) R$ 96,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 - Um marceneiro pretende construir dois tampos de mesa 
circular, com 1,2 m de diâmetro. Esses tampos devem ser 
recortados de chapas de madeira de dimensões 2,75 m x 
1,85 m x 20 mm, que custam R$ 180,00, e completamente 
revestidos com fórmica, cuja chapa de 3,08 m x 1,25 m 
custa R$ 100,00. Qual o custo, apenas com madeira e 
fórmica, para a confecção desses tampos de mesa?   
Obs: considere 3,14p =  

A) R$ 260,00 
B) R$ 380,00 
C) R$ 410,00 
D) R$ 280,00 
E) R$ 360,00 

 
40 - Pedro foi com uns amigos dar um passeio de bicicleta. 
A média das idades do grupo de amigos é 14 anos, e o desvio 
padrão é 2 anos. Durante o passeio, Pedro encontrou outros 
amigos, todos cm 14 anos, que se juntaram ao grupo. Com 
base nisto, é possível afirmar que: 

A) O desvio padrão das idades do novo grupo 
diminuiu.  

B) A média das idades do novo grupo diminuiu. 
C) O desvio padrão das idades do novo grupo 

aumentou. 
D) A média das idades do novo grupo aumentou. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
 


