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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

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 da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

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

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. 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. 

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

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); 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, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
hora antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Cerveja sem álcool para dormir melhor 
 

 Estudo espanhol aponta que tomar uma 
garrafinha de cerveja na versão sem álcool ajuda 
a embalar o sono. O responsável por essa 
façanha é o lúpulo, planta que dá o tradicional 
amargor à cerveja. Segundo pesquisadores da 
Universidade de Extremadura, na Espanha, o 
ingrediente aumenta a atividade do 
neurotransmissor GABA, conhecido por 
diminuir a ação do sistema nervoso, daí o efeito 
sedativo. Eles comprovaram essa ação em um 
estudo com 30 jovens. 
  Durante 14 dias, o grupo tomou uma garrafa 
de 330 ml de cerveja sem álcool no jantar. A 
ingestão noturna é mais adequada para ter um 
impacto sobre o sono, ensina Rafael Bravo, um 
dos autores da investigação. Ao final do período, 
a loura gelada não decepcionou: os estudantes 
passaram a dormir melhor. 
 A tradicional não vale, apesar de ter lúpulo, 
a cerveja normal não surtirá o mesmo efeito. 
Rafael Bravo diz que, se consumido à noite o 
álcool pode interromper o ciclo do sono: "É que 
as pessoas costumam ficar mais ativas depois 
que o ingerem", afirma. Para evitar mexe-mexe, 
a dica do pesquisador é beber uma dose na hora 
do almoço ou então cerca de duas horas antes de 
cair na cama.  
Disponível em: www.vida-saudavel-e-

ativa.webnode.com/products/cerveja-sem-alcool-para-melhorar-

qualidade-do-sono/ 

  
01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) A cerveja pode substituir os remédios para 
dormir. 
b) A cerveja sem álcool pode interromper o ciclo 
do sono. 
c) A cerveja tradicional não faz o mesmo efeito, 
mas o álcool também ajuda embalar o sono. 
d) A cerveja tem o lúpulo, que atua para 
aumentar a atividade do neurotransmissor 
GABA. 
 
02 - O texto acima foi publicado em uma 
revista sobre saúde. O texto é verbal com 
características que dão a ele a função de: 
a) emocionar, falando sobre uma nova 
descoberta. 
b) informar sobre uma descoberta. 
c) simplesmente narrar um fato. 
d) usar a argumentação para aumentar o 
consumo de cerveja. 

03 - As figuras de linguagem são recursos 
semânticos usados em textos, para melhorar a 
expressividade. Qual a figura que 
encontramos na comparação do fragmento 
em destaque, no 3º parágrafo: loura gelada. 
a) hipérbole.  
b) onomatopeia.  
c) metáfora. 
d) antítese. 
 
04 - Observe o período a seguir: "O 
responsável por essa façanha é o lúpulo, 
planta que dá o tradicional amargor à 
cerveja." No período observamos uma 
situação de crase no fragmento em destaque. 
Esse fenômeno fonético acontece com a fusão 
de: 
a) preposição -a com artigo definido feminino -
a. 
b) conjunção -a com o artigo definido feminino -
a. 
c) artigo definido -a com o artigo definido 
feminino -a. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
05 - Conforme o Novo Acordo Ortográfico 
assinado em 1990, obrigatório no Brasil a 
partir de 2016, pode-se afirmar em relação à 
ausência do acento circunflexo no verbo - ter, 
em destaque na oração: "A cerveja tem uma 
nova função, segundo pesquisa.". O verbo 
está sem acento circunflexo pois obedece a 
regra apresentada na alternativa:  
a) O uso é facultativo. 
b) Não há necessidade de acento, já que tem um 
artigo que antecede o verbo. 
c) O acento só é necessário para fazer a 
distinção entre a 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo e terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo dos verbos -ter e -vir. 
d) O acento só poderá ser usado para distinguir a 
3ª pessoa do plural do presente do indicativo do 
verbo -vir. 
 
06 - Em fevereiro, uma loja totalizou 975529 
vendas. Para isso o incremento nos meses de 
janeiro e fevereiro foram de 5100 vendas em 
cada. Se o incremento de vendas for sempre o 
mesmo nos seis primeiros meses do ano, 
considerando-se que y representa o número 
de vendas e x os meses (janeiro sendo o 
primeiro, fevereiro, o segundo, março, o 
terceiro e assim por diante) a expressão 



3 

 

algébrica que relaciona essas quantidades 
nesses meses é: 
a) y = 965329 + 5100x. 
b) y = 961429 + 5100x. 
c) y = 9755529 + 5100x. 
d) y = 948502 + 5100x. 
 
07 - Se x% de y é 50 quanto é y% de x? 
a) 50. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 5. 
 
08 - Considerando a frase “O jogador que 
ataca e defende, ganha o jogo” podemos 
representá-la usando: 
a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
 
09 - Uma floricultura possui em seu estoque 
um total de 400 flores, entre elas rosas e 
tulipas. Sabendo que o número de rosas é 8 
vezes maior que a metade do número de 
tulipas. Qual é a porcentagem de tulipas no 
estoque? 
a) 20%. 
b) 80%. 
c) 30%. 
d) 70%. 
 
10 - Dada a função f(x+4)= 2x+5, qual o valor 
de f(5)+f(2)? 
a) 6. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 8. 
 
11 - O preço cobrado por um serviço de 
manutenção A de R$520,00 sofreu um 
aumento de R$140,00 e outro serviço B, de 
R$380,00 sofreu um aumento de R$40,00. 
Sobre isso, podemos afirmar que: 
a) O percentual de aumento do serviço A é 
maior que 26%. 
b) O percentual de aumento do serviço B é 
menor que 10%. 
c) O percentual de aumento de A e B são iguais. 
d) O percentual de aumento do serviço B é 
maior que do serviço A. 
 

12 - Há retas onde a função tangente não 
existe, qual delas está listada a seguir? 
a) 0 
 

b)  
 

c)  
d) 2  
 
13 - Quando falo sobre ângulos e suas 
medidas, posso utilizar a medida minuto (’), 
1º corresponde a quantos minutos? 
a) 60’ 
 
b)  
 

c) 360’ 
 
d)  
 
14 - Qual destes não são arcos côngruos? 
a) 0º e 2 . 
b) 60º e 420º. 
c) 90º e 450º. 
d) 12º e 315º. 
 
15 - Tendo como referência o triangulo a 
seguir, qual a medida de AB, sendo  = 30º? 

 
a) 3,25. 
b) 4,8. 
c) 6,5. 
d) 7. 
 
16 - Para que o resultado da função f(x)= 
4x+2x+4 seja igual a 256, qual é o valor de x? 
a) 254. 
b) 6. 
c) 5,2. 
d) 0. 
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17 - Uma taxa de juros simples mensal de 
5,35% equivale a taxa de: 
a) 10,70% bimestral. 
b) 17,05% trimestral. 
c) 33,40% semestral. 
d) 34,20% semestral 
 
18 - Qual a imagem da função f(x)=senx? 
a) [-1,1]. 
b) . 
c) . 
d) ]-6,32]. 
 
19 - Qual a probabilidade de se sortear um 
número múltiplo de quatro em uma urna que 
contenha 36 bolas enumeradas de 2 a 36? 
a) 5 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
20 - De quantas maneiras diferentes podemos 
reposicionar as letras da palavra REAL? 
a) 21. 
b) 6. 
c) 24. 
d) 36. 
 
21 - O Internet Explorer 9, apresenta um 
botão em formato de uma “casinha”. Esta 
“casinha” é:  
a) Histórico. 
b) Home Page. 
c) Arquivos. 
d) Pesquisar. 
 
22 - São considerados softwares. EXCETO:  
a) Microsoft Powerpoint. 
b) Mouse pad. 
c) Opera. 
d) VLC Media Player. 
 
23 - Significa transferir um ou mais arquivos 
de um servidor remoto para um computador 
local. É um procedimento muito comum e 
necessário quando o objetivo é obter dados 
disponibilizados na internet. Assinale a 

alternativa que corresponde à definição 
acima: 
a) download. 
b) messenger. 
c) quadriband. 
d) copyrigth. 
 
24 - A conexão de rede sem fio no Windows é 
chamada de: 
a) Wi-Fi. 
b) Bluetooth. 
c) Intranet. 
d) Ethernet. 
 
25 - São consideradas mídias moveis, 
EXCETO: 
a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
 
26 - De acordo com a Constituição Federal de 
1988, são direitos e deveres individuais e 
coletivos, exceto: 
a) A livre expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
b) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
c) A livre locomoção no território nacional a 
qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 
 
27 - A Constituição Federal de 1988, foi 
redigida com objetivo, entre outros, de 
assegurar o livre exercício dos direitos sociais, 
razão pela qual estes encontram-se previstos 
como direito fundamental. Assim, são 
exemplos de direitos sociais, previstos no 
texto constitucional, exceto: 
a) Transporte. 
b) Proteção à maternidade e à infância. 
c) Moradia. 
d) Previdência privada. 
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28 - Acerca da organização político-
administrativa prevista na Constituição 
Federal de 1988, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
exceto: 
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 
b) Recusar fé aos documentos públicos. 
c) Criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si. 
d) Garantir aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 
29 - O Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul, Lei Complementar nº 3.673/91, 
em suas disposições preliminares versa sobre 
o cargo público. A este respeito, nos termos 
desta lei, não é correto afirmar que: 
a) A nomeação para cargo em comissão depende 
de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
investiduras em cargo público, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
b) Os cargos públicos municipais são acessíveis 
a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos 
que a lei estabelecer. 
c) Servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
d) Os cargos públicos são de provimento efetivo 
ou em comissão. 
 
30 - A Lei Complementar nº 3.673/91, ao 
versar acerca do regime disciplinar dos 
servidores públicos, trata sobre seus deveres. 
Neste sentido, nos termos da lei, são deveres 
do servidor público do Município de Caxias 
do Sul, exceto: 
a) Ser leal às instituições constitucionais e 
administrativas a que servir. 
b) Respeitar e acatar seus superiores 
hierárquicos e obedecer às suas ordens, ainda 
quando manifestamente ilegais. 
c) Manter espírito de cooperação e solidariedade 
com os companheiros de trabalho. 
d) Manter coleção atualizada de leis, 
regulamentos e demais normas necessárias ao 
desempenho de suas atribuições. 

31 - Analise a afirmação a seguir entre aspas, 
"o Método do estados-limites utilizado para o 

dimensionamento de uma estrutura de aço 

exige que nenhum estado-limite aplicável seja 

excedido quando a estrutura for submetida a 

___________________. Se um ou mais 

estados-limites forem excedidos, a estrutura 

não atende mais aos objetivos para os quais foi 

projetada", e assinale a alternativa que 
contém a frase que completa corretamente o 
espaço sublinhado:  
a) Uma ação muito efetiva. 
b) Todas as combinações apropriadas de ações. 
c) Uma combinação de ações efetiva num tempo 
de recorrência amplo. 
d) Uma combinação de ações única que a leva a 
uma situação de ruína. 
 
32 - São produtos siderúrgicos estruturais 
laminados de aço os apresentados nas 
alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Barrotes. 
b) Barras. 
c) Chapas. 
d) Perfis.  
 
33 - As ligações das estruturas metálicas 
consistem em elementos de ligação e em meios 
de ligação. Assinale a alternativa que 
apresenta 3 (três) elementos de ligação 
comuns nas estruturas metálicas: 
a) Solda, parafusos e cantoneiras. 
b) Rebites, soldas e chapas. 
c) Enrijecedores, chapas de ligação e 
cantoneiras.  
d) Solda, enrijecedores e pinos. 
 
34 - Em função da resistência característica 
do concreto à compressão (fck), os concretos 
são divididos nas classes I e II. Assinale a 
alternativa que contém uma resistência do 
concreto que não pertence à classe I: 
a) C15.  
b) C25.  
c) C42.  
d) C50.  
  
35 - No cálculo de estruturas de concreto, o 
comprimento de ancoragem básico (que é o 
comprimento reto de uma barra de 
armadura passiva necessário para ancorar a 
força-limite) de uma barra de aço, deve ser de 
no mínimo: 
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a) 12 (doze) vezes o diâmetro da barra. 
b) 18 (dezoito) vezes o diâmetro da barra. 
c) 22 (vinte e duas) vezes o diâmetro da barra. 
d) 25 (vinte e cinco) vezes o diâmetro da barra. 
 
36 - O recobrimento para as lajes de concreto 
armado, segundo a NBR 6118/2014, para a 
classe III de agressividade ambiental deve ser 
de no mínimo (assinale a alternativa que 
contém a resposta correta): 
a) 25 mm (vinte e cinco milímetros). 
b) 30 mm (trinta milímetros). 
c) 35 mm (trinta e cinco milímetros). 
d) 40 mm (quarenta milímetros). 
 
37 - A espessura (dimensão) mínima para 
lajes maciças de concreto armado em 
balanço, segundo a NBR 6118/2014, deve ser 
de: 
a) 7 cm (sete centímetros). 
b) 8 cm (oito centímetros). 
c) 10 cm (dez centímetros). 
d) 12 cm (doze centímetros). 
 
38 - Considerando o dimensionamento de 
estruturas de madeira, a figura a seguir 
ilustra de maneira simbólica uma terça de 
madeira comumente usada em coberturas de 
telhados, com dois eixos de simetria que, em 
torno deles podem ocorrer flexões. Quando 
essas duas flexões ocorrem simultaneamente é 
o caso de: 

 
a) Flexão normal. 
b) Flexão oblíqua. 
c) Flexão simples. 
d) Flexão angular. 
 
39 - As ligações representam um importante 
ponto no dimensionamento das estruturas de 
madeira, pois praticamente toda estrutura de 
madeira apresenta partes a serem 
interligadas. Basicamente a norma brasileira 
considera três tipos de ligações entre peças de 
madeira, as quais são apresentadas nas 
alternativas abaixo, EXCETO:  

a) Pinos metálicos. 
b) Cavilhas de madeira.  
c) Conectores.  
d) Dente-Nail.  
 
40 - Assinale a alternativa que contém a 
definição correta para "Ruptura Hidráulica" 
de um solo: 
a) É o processo de perda da resistência e da 
estabilidade de uma massa de solo por efeito das 
forças de percolação. 
b) É o fenômeno de mudança do padrão de 
porosidade de uma massa de solo por pressão 
mecânica do mesmo. 
c) É o fenômeno de mudança do padrão de 
resistência de um solo por pressão dinâmica de 
um fenômeno hidráulico de capilaridade. 
d) É o processo ascendente de percolação que 
altera o padrão de porosidade de um solo. 
 
41 - Além de ser uma das propriedades do 
solo com maior faixa de variação de valores, o 
coeficiente de permeabilidade é uma função 
de diversos fatores, sendo alguns 
apresentados nas alternativas a seguir, 
EXCETO:  
a) Estrutura do solo.  
b) Grau de saturação.  
c) Índice de vazios.  
d) Segregação do fluido permeante.  
 
42 - A teoria para o processo de adensamento 
unidirecional de um solo foi proposta por 
Terzaghi em 1925 e é baseada nas hipóteses, 
dentre outras, apresentadas nas alternativas 
a seguir, EXCETO: 
a) O solo é homogêneo. 
b) O solo está completamente saturado. 
c) As partículas sólidas e a água são 
proporcionalmente compressíveis. 
d) A lei de Darcy é válida. 
 
43 - O elemento estrutural que recebe as 
cargas de um ou dois pilares (ou pontos de 
carga) e é dimensionado de modo a transmiti-
las centradas às fundações recebe o nome de:  
a) Viga de equilíbrio.  
b) Viga de apoio.  
c) Viga Gerber. 
d) Viga de Cross.  
 
44 - O tipo de fundação profunda 
caracterizada por ter uma base alargada, 
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obtida introduzindo-se no terreno uma certa 
quantidade de material granular ou concreto, 
por meio de golpes de um pilão, com o fuste 
podendo ser moldado no terreno com 
revestimento perdido (ou não) ou ser 
constituído por um elemento pré-moldado, 
está apresentado na alternativa: 
a) Estaca Strauss.  
b) Estaca tipo Franki.  
c) Tubulão.  
d) Estaca Raiz.  
 
45 - Para a viga bi-apoiada a seguir, assinale 
a alternativa que apresenta os valores da 
reação vertical no apoio D e da força cortante 
no ponto B (distante 2,5 metros do apoio A), 
considerando apenas a parte inteira desses 
valores: 

 
a) 64 (sessenta e quatro) kN e 52 (cinquenta e 
dois) kN. 
b) 122 (cento e vinte e dois) kN e 50 (cinquenta) 
kN. 
c) 122 (cento e vinte e dois) kN e 40 (quarenta) 
kN. 
d) 96 (noventa e seis) kN e 43 (quarenta e três) 
kN. 
 
46 - Para a viga da figura a seguir, qual o 
valor do Momento Fletor no ponto C, 
distante 0,75 metros do apoio D, 
considerando apenas a parte inteira do seu 
valor (assinale a alternativa correta): 

 
 
a) 107 (cento e sete) kN.m 
b) 87 (oitenta e sete) kN.m 

c) 48 (quarenta e oito) kN.m 
d) 42 (quarenta e dois) kN.m 
 
47 - São dados pertencentes a uma bacia 
hidrográfica que podem ser extraídos de 
mapas, fotografias aéreas e imagens de 
satélite e que, basicamente, são os fatores que 
influem no escoamento superficial. Esses 
dados recebem o nome apresentado na 
alternativa: 
a) Estáticos.  
b) Fisiográficos.  
c) Hidráulicos.  
d) Virtuais.  
 
48 - Precipitação é a água proveniente do 
meio atmosférico que atinge a superfície 
terrestre. Existem várias formas de 
precipitação, como neblina, chuva, granizo, 
saraiva, orvalho, geada e neve. A precipitação 
é caracterizada por meio de três grandezas 
que estão apresentadas conjuntamente na 
alternativa:  

a) Altura pluviométrica, duração e intensidade.  
b) Profundidade, radiação e intensidade.  
c) Pressão barométrica, profundidade e 
irradiação.  
d) Pressão barométrica, duração e altura 
pluviométrica.  
 
49 - Segundo a Lei 6938/1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências, entende-
se por "degradação da qualidade ambiental" 
a definição apresentada na alternativa:  
a) A alteração adversa das características do 
meio ambiente.  
b) A degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou 
indiretamente afetam o ambiente.  
c) O conjunto caótico de condições, leis, 
influências e interações de ordem física.  
d) A desordem das condições da biomassa. 
 
50 - Segundo a Lei 9605/1998, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências, 
para imposição e gradação da penalidade, a 
autoridade competente observará o que se 
apresenta nas alternativas a seguir, 
EXCETO: 

2,5 m

12 kN

1,5 m 1,5 m

70 kN/m

0,75m

D

B
A E 

C

2,5 m

12 kN

1,5 m 1,5 m

70 kN/m

0,75m

D

B
A E 

C
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a) A gravidade do fato, tendo em vista os 
motivos da infração e suas consequências para a 
saúde pública e para o meio ambiente. 
b) Os antecedentes do infrator quanto ao 
cumprimento da legislação de interesse 
ambiental. 
c) A situação econômica do infrator, no caso de 
multa. 
d) O impacto ambiental a longo prazo. 
 
 
 


