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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 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. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - Segundo a NR 6 - Equipamento de 
Proteção Individual - EPI, NÃO cabe ao 
empregador, quanto ao EPI, o apresentado 
na alternativa: 
a) Adquirir o adequado ao risco de cada 
atividade. 
b) Providenciar a avaliação da conformidade do 
EPI no âmbito do SINMETRO, quando for o 
caso. 
c) Substituir imediatamente, quando danificado 
ou extraviado. 
d) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado 
pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho. 
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16 - Os Equipamentos de Proteção Individual 
para proteção dos membros superiores são 
descritos nas alternativas a seguir, COM 
EXCEÇÃO do disposto na alternativa: 
a) Creme protetor. 
b) Manga. 
c) Dedeira. 
d) Macacão. 
 
17 - A versão original da metodologia PERT 
utiliza 3 diferentes tipos de estimativas da 
duração de uma atividade para determinar os 
parâmetros da distribuição de probabilidade, 
assinale a estimativa que NÃO se aplica a esta 
metodologia: 
a) m = estimativa mais provável da duração de 
uma atividade (most likely estimate). 
b) l = estimativa provável da duração de uma 
atividade (likely estimate). 
c) o = estimativa otimista da duração de uma 
atividade (optimistic estimate). 
d) p = estimativa pessimista da duração de uma 
atividade (pessimistic estimate). 
 
18 - NÃO é objetivo do método PERT/CPM o 
escrito na alternativa: 
a) Ser um forte instrumento de planejamento, 
coordenação e controle. 
b) Estabelecer o "quando" cada envolvido 
deverá iniciar ou concluir suas atribuições. 
c) Conhecer, antecipadamente, atividades 
críticas cujo cumprimento possam influenciar a 
duração total do programa. 
d) Determinar, através do algoritmo do método, 
as perdas promovidas pelas atividades mal 
sucedidas.  
 
19 - As substâncias nocivas encontradas no 
agregado miúdo, cujas quantidades máximas 
são preconizadas por norma e são nos 
constantes nos itens a seguir, EXCETO, a 
substância encontrada na alternativa: 
a) Materiais sulfurosos. 
b) Torrões de argila. 
c) Materiais carbonosos. 
d) Impurezas orgânicas. 
 
20 - Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação as definições dos agregados, segundo 
a norma vigente: 
a) Agregado miúdo: Agregado cujos grãos 
passam pela peneira com abertura de malha de 
4,75 mm e ficam retidos na peneira com 

abertura de malha de 150 µm, em ensaio 
realizado de acordo com a ABNT NBR NM 
248, com peneiras definidas pela ABNT NBR 
NM ISO 3310-1. 
b) Agregado graúdo: Agregado cujos grãos 
passam pela peneira com abertura de malha de 
75 mm e ficam retidos na peneira com abertura 
de malha de 4,75 mm, em ensaio realizado de 
acordo com a ABNT NBR NM 248, com 
peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 
3310-1. 
c) Dimensão máxima característica: Grandeza 
associada à distribuição granulométrica do 
agregado, correspondente à abertura nominal, 
em milímetros, da malha da peneira da série 
normal ou intermediária na qual o agregado 
apresenta uma porcentagem retida acumulada 
igual ou imediatamente inferior a 10% em 
massa. 
d) Módulo de finura: Soma das porcentagens 
retidas acumuladas em massa de um agregado, 
nas peneiras da série normal, dividida por 100. 
 
21 - São de responsabilidade do profissional 
responsável pelo projeto estrutural os itens 
que seguem, todavia um destes itens está 
INCORRETO, assinale-o: 
a) Em todos os desenhos e memórias que 
descrevem o projeto devem constar a resistência 
característica a compressão do concreto, fck. 
b) Devem constar nos desenhos e memórias os 
valores de fyj. para estabelecimento das datas 
para retiradas de cimbramentos, aplicação de 
protensão ou manuseio de pré-moldados. 
c) Os valores de módulo de deformação mínimo 
na idade de desforma, movimentação de 
elementos pré-moldados ou aplicação de 
protensão também devem ser constantes nos 
desenhos e memórias. 
d) Outras propriedades necessárias a 
estabilidade e durabilidade da estrutura devem 
estar atribuídos também nos desenhos e 
memórias. 
 
22 - Assinale a alternativa FALSA em relação 
a cal empregada na Construção Civil: 
a) A cal virgem é o produto obtido pela 
calcinação de carbonatos de cálcio e/ou 
magnésio, constituído essencialmente de uma 
mistura de óxido de cálcio e óxido de magnésio, 
ou ainda de uma mistura de óxido de cálcio, 
óxido de magnésio e hidróxido de cálcio. 
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b) O pó obtido pela hidratação da cal virgem 
recebe o nome de cal hidratada. 
c) A cal hidratada deve ser armazenada sobre 
estrados, em área coberta, ambiente seco e 
arejado. 
d) Na produção de argamassas empregando 
betoneiras, a cal virgem em contato com a água 
da mistura corresponde transforma-se na cal 
hidratada. 
 
23 - Em relação aos Sistemas Elétricos 
Prediais é INCORRETO afirmar que: 

 
a) A figura acima refere-se a uma caixa de 
derivação octogonal. 
b) A figura acima também recebe o nome de 
caixa seccionadora. 
c) O calculo da potencia ativa total é a somatória 
das potencias ativas das: tomadas de uso geral + 
tomadas de uso especifica + iluminação. 
d) O interruptor diferencial residual tem duas 
funções: ligar e desligar o circuito e proteger as 
pessoas contra choques elétricos. 
 
24 - Em relação aos Sistemas 
Hidrossanitários Prediais é INCORRETO 
afirmar que: 
a) O barrilete é canalização horizontal derivada 
do reservatório destinada a alimentar as colunas 
de distribuição.  
b) As conexões e tubos destinadas ao sistema de 
abastecimento de água fria, segundo a norma 
vigente, são comercializadas nas seguintes 
bitolas: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2" e 
2.1/4". 
c) O extravasor e a limpeza podem ser 
interligados com a finalidade de redução de 
custos. 
d) A coluna de ventilação deve sair fora da 
cobertura e ter um dispositivo protetor em sua 
extremidade. 
 
 

25 - Segundo as preconizações da norma 
vigente de "Projeto de Estruturas de 
Concreto — Procedimento" é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A junta de dilatação parcial é a redução de 
espessura igual ou maior que 25 % da seção de 
concreto. 
b) O estado-limite de compressão excessiva 
ELS-CE é o estado em que as tensões de 
compressão atingem o limite convencional 
estabelecido. Usual no caso do concreto 
protendido na ocasião da aplicação da protensão. 
c) TRd é o momento torçor resistente de cálculo e 
TSd – momento torçor solicitante de cálculo. 
d) O concreto protendido em que o pré-
alongamento da armadura ativa é realizado após 
o endurecimento do concreto, sendo utilizadas, 
como apoios, partes do próprio elemento 
estrutural, mas não sendo criada aderência com 
o concreto, ficando a armadura ligada ao 
concreto apenas em pontos localizados recebe o 
nome de concreto com armadura ativa pós-
tracionada sem aderência (protensão sem 
aderência). 
 
26 - Na imagem a seguir que representa um 
quadro de distribuição bifásico os números 
01, 02 e 03 correspondem respectivamente a: 

 
a) Disjuntor diferencial residual, barramento de 
interligação das fases e barramento de proteção. 
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b) Disjuntor diferencial residual geral, 
barramento de interligação das fases e 
barramento de proteção. 
c) Barramento de proteção, barramento de 
interligação das fases e disjuntor diferencial 
residual geral. 
d) Barramento de proteção, barramento de 
interligação das fases e disjuntor diferencial 
residual. 
 
27 - O componente a seguir, apresentado na 
figura baixo, empregado em redes sanitárias, 
refere-se a:  

 
a) Tanque séptico de câmara única.  
b) Tanque séptico de câmara dupla. 
c) Caixa de passagem. 
d) Tanque sumidouro. 
 
28 - Em relação ao detalhamento de projetos 
de estruturas em concreto armado, tendo-se 
como exemplo a figura abaixo, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
a) Sempre que houver possibilidade de 
flambagem das barras da armadura, situadas 
junto à superfície do elemento estrutural, devem 
ser tomadas precauções para evitá-la. 
b) Quando houver tendência à retificação de 
barra tracionada (figura acima) em regiões em 
que a resistência a esses deslocamentos seja 
proporcionada por cobrimento insuficiente de 
concreto, a permanência da barra em sua posição 

deve ser garantida por meio de estribos ou 
grampos convenientemente distribuídos. 
c) A norma sugere o arranjo da figura acima a 
esquerda como correto e da direita como 
incorreto? 
d) Se o estribo suplementar for constituído por 
uma barra reta, terminada em ganchos (90° a 
180°), ele deve atravessar a seção do elemento 
estrutural, e os seus ganchos devem envolver a 
barra longitudinal. 
 
29 - Assinale a alternativa FALSA em relação 
a concretos de cimento Portland: 
a) O concreto normal é a designação do concreto 
endurecido que, quando seco em estufa, 
apresenta massa específica maior do que 2.000 
kg/m3, mas não excede a 2500 kg/m3. 
b) Betonada é a menor quantidade de concreto 
dosado e misturado, que pode ser considerada 
como unidade de elaboração. 
c) O metro cúbico de concreto corresponde a 
quantidade de concreto fresco que, quando 
adensado de acordo com a energia indicada na 
ABNT NBR 9833, ocupa o volume de 1 m3. 
d) O conteúdo efetivo de água é a diferença 
entre a água total presente no concreto fresco e a 
água absorvida pelos agregados. 
 
30 - Na tesoura de telhado de madeira, 
apresentada na figura a seguir, os números 
de 01 a 05 correspondem respectivamente a: 

 
a) Apoio, asna, chafuz, pendural e frechal.  
b) Apoio, tirante, asna, pendural e testeira. 
c) Testeira, tirante, asna, pendural e chafuz. 
d) Apoio, tirante, chafuz, asna e frechal. 
 


