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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FISCAL DE OBRAS 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

20 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FIDÚCIA 
 

Os equilíbrios na economia podem ser instáveis e diferem dos que ocorrem no mundo químico, por 1 

exemplo, no qual duas moléculas de hidrogênio adequadamente combinadas com uma de oxigênio 2 

produzem uma molécula de água em São Paulo ou em Londres, no verão ou no inverno. Na economia, as 3 

"moléculas" pensam, escolhem e, no limite, se suicidam!  4 

Todo o maravilhoso mecanismo de coordenação que os homens descobriram e a economia política 5 

aperfeiçoou, que são os "mercados", repousa sobre um ingrediente catalítico invisível: a confiança. Os 6 

homens aprenderam que "confiando" uns nos outros podiam tornar mais eficiente a sua atividade.  7 

A "confiança" repousa na certeza de um comportamento apoiado em normas morais reciprocamente 8 

aceitáveis. Já em Adam Smith, na "Teoria dos Sentimentos Morais" (1759), o homem trazia no peito o 9 

"espectador imparcial". Quando, por qualquer motivo, se destrói a "confiança" entre os participantes do 10 

mercado, desaparece instantaneamente a trama invisível de coordenação produzida por ela. O valor 11 

relativo dos ativos de cada um (que só existe porque ele reconhece o valor relativo dos outros) desaparece. 12 

Consequentemente, deixam de funcionar os mercados e estiola-se a atividade econômica.  13 

Foi isso o que aconteceu com a crise que se convencionou chamar "dos subprimes". Ela revelou ser 14 

apenas a ponta de um enorme iceberg construído em um mercado financeiro sem moralidade ínsita e 15 

estimulado por incentivos perversos. No fundo, a confiança do "principal" (o poupador) foi traída pelo seu 16 

"agente" (o sistema financeiro), que lhe garantia ter "modelos" científicos para estimar retornos e riscos na 17 

aplicação de suas poupanças. Usando uma complicada alquimia e expedientes contábeis (e explorando, 18 

também, a cupidez do aplicador), construiu-se, sob os olhos fechados e o nariz insensível dos bancos 19 

centrais, uma pirâmide de papel que se queimaria ao menor sintoma da falta de confiança. Não houve nem 20 

o controle da moralidade implícita no "espectador imparcial" nem a explícita imposta pelos bancos 21 

centrais.  22 

Restabelecer a confiança e construir as condições para a reprecificação dos ativos - como se propõe 23 

na medida heroica do Tesouro Americano - é condição necessária (mas não suficiente) para reiniciar a volta 24 

à normalidade. Terá um custo gigantesco, mas certamente muito menor (em termos de PIB, emprego e 25 

bem-estar) do que permitir que a crise siga o seu caminho e destrua a economia real. 26 

ANTONIO DELFIM NETTO  
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01) Sobre o texto é correto afirmar 
 

(A) A escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para informalidade do 

registro da língua. 

(B) As formas verbais referentes ao assunto 

desenvolvido estão, em sua maioria, no 

passado, dando a ideia de sua continuidade ao 

longo do tempo. 

(C) Em relação à tese desenvolvida, o autor se 

mostra analítico e crítico. 

(D) O autor do texto interage com outros 

enunciadores na defesa que faz do seu ponto 

de vista sobre os acontecimentos. 

 

02) O texto evidencia 
 

(A) Uma denúncia contra as práticas do 

capitalismo sem regras. 

(B) A instabilidade na economia  de mercado 

caracterizada pela quebra de  confiança 

mútua. 

(C) Uma situação de instabilidade político-social 

decorrente de mudanças econômico-

financeiras. 

(D) O mercado financeiro como fonte de 

desconfiança entre as pessoas. 

 

03) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a 

linguagem usada no texto a expressa na 

alternativa 
 

(A) O frequente uso de antíteses faz parte da 

estratégia argumentativa do enunciador na 

tentativa de mostrar as duas faces da moeda: o 

poupador e o agente financeiro. 

(B) O raciocínio argumentativo usado pelo autor 

vale-se de recursos de natureza 

metalinguística, através dos quais emite seu 

parecer sobre os fatos, buscando convencer o 

leitor sobre a questão enfocada. 

 

 

 

(C) O processo argumentativo do autor é todo 

construído com base em uma linguagem 

predominantemente metafórica, a fim de criar 

substancialidade à informação transmitida. 

(D) A linha argumentativa adotada pelo 

enunciador do discurso, na abordagem 

temática, parte de uma opinião pessoal com 

uma exemplificação para reforçar a defesa de 

um ponto de vista. 

 

04) Está contida no texto uma 

 

(A) Informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) Interpretação de teses científicas. 

(D) Uma narrativa que envolve personagens. 

 

05) A expressão “estiola-se” (L.13), no texto, 

sugere 

 

(A) Atrasar 

(B) Devastar 

(C) Enfraquecer 

(D) Alienar 

 

06)  

 

Na economia, as "moléculas" pensam, escolhem e, 

no limite, se suicidam! (L.3/4). 

 

No fragmento em destaque, há uma figura de 

pensamento denominada 

(A) Prosopopeia. 

(B) Eufemismo 

(C) Ironia 

(D) Gradação 
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07) Exprime  ideia de exclusão a palavra  
 

(A) “como”, em “como se propõe na medida 

heroica do Tesouro Americano” (L.23/24). 

(B) “por exemplo”, em “...dos que ocorrem no 

mundo químico, por exemplo,” (L.1/2). 

(C) “apenas”, em “Ela revelou ser apenas a ponta 

de um enorme iceberg...” (L.14/15). 

(D) “também”, em “(e explorando, também, a 

cupidez do aplicador),” (L.18/19). 

 

08) No quarto parágrafo, o termo “alquimia”, no 

fragmento “...Usando uma complicada 

alquimia e expedientes contábeis” (L.18) 

significa. 
 

(A) Inovação 

(B) Mistura 

(C) Dispersão 

(D) Alternativa 

 

09) Na oração “a confiança do "principal" (o 

poupador) foi traída pelo seu "agente" 

(L.16/17),  a forma verbal obtida na voz ativa 

é 
 

(A) Traía 

(B) Traiu-se 

(C) Traíram 

(D) Traiu. 

 

10) Possui o mesmo valor morfológico do termo 

“só” (L.12) a expressão da alternativa 
 

(A) “por qualquer motivo” (L.10). 

(B) “todo” (L.5). 

(C) “necessária” (L.24). 

(D) “seu” (L.26). 

 

11) A oração “...para reiniciar a volta à 

normalidade” (L.24/25), sem prejudicar o seu 

sentido original, pode ser assim reescrita: 
 

(A) Para que sejam iniciada a volta à normalidade. 

(B) Para que se iniciasse a volta à normalidade. 

(C) Para que se inicie a  volta à normalidade.  

(D) Para iniciarem a volta à normalidade. 

12) A função da linguagem predominante no texto 

é a  

 

(A) Expressiva 

(B) Apelativa 

(C) Conativa 

(D) Referencial 

 

13) Na palavra “adequadamente” (L.2), tem-se 

como base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

14) É FALSO o que se afirma  em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “hidrogênio” (L.2), do ponto de 

vista fonético, o “h” NÃO representa uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “ponta” (L.15), o grupo “-nt” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “alquimia” (L.18) há a ocorrência 

de um hiato. 

 

15) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que”, em “...que os homens 

descobriram” (L.5)  e “que”  em “...que a crise 

siga o seu caminho...” (L.26) são iguais 

enquanto classe gramatical. 

(B) A expressão “No fundo” (L.16) denota 

interiorização. 

(C) A declaração "confiando uns nos outros” (L.7), 

exprime uma ideia de condição. 

(D) A expressão verbal  “deixam” (L.13) está no 

plural para concordar com “outros” (L.12).. 
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16) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “destrói” (L.10), “poupador” (L.16), 

“necessária” (L.24) 

(B) “água” (L.3), “suicidam” (L.4), “espectador” 

(L.10) 

(C) “instáveis” (L.1), “hidrogênio” (L.2), “qual” 

(L.2) 

(D)  “diferem” (L.1), “economia” (L.3), “mundo” 

(L.1) 

 

17) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “de um comportamento” (L.8). 

(B) “"dos subprimes".” (L.14) 

(C) “no peito” (L.9). 

(D) “de suas poupanças” (L.18). 

 

18) Levando-se em consideração a prosódia, a 

palavra que, com a presença ou ausência do 

acento do gráfico, possibilita outra pronúncia 

e  a consequente mudança de classe gramatical 

está na alternativa  

 

(A) “poupanças” (L.18). 

(B) “explícita” (L.21). 

(C) “equilíbrios” (L.1). 

(D) “molécula” (L.3). 

 

19) O vocábulo “que“, em “que permitir” (L.26), 

inicia uma declaração 

 

(A) Explicativa. 

(B) Conclusiva. 

(C) Concessiva. 

(D) Comparativa. 

 

 

 

 

 

20) Sobre os mecanismos linguísticos no texto, é 

correto o que se afirma em 

 

(A) A forma verbal “repousa” (L.6) apresenta-se 

com a mesma regência de “desaparece” (L. 12). 

(B) Os vocábulos “se”, em “como se propõe na 

medida heroica do Tesouro Americano” 

(L.23/24) e “se” (L.13), em “estiola-se a 

atividade econômica.”,   possuem o mesmo 

valor morfológico. 

(C) A expressão “iceberg” (L.15) constitui um 

neologismo linguístico. 

(D) A palavra “heroica” (L.24) comporta 

acentuação gráfica na sílaba “roi”, por se tratar 

de um ditongo aberto, resultando a reescrita 

em heróica. 
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21) Nas afirmações abaixo sobre as atribuições do 

agente fiscal de obras, julgue se são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Ao fiscal de obras lhe é atribuído emitir 

notificações, lavrar autos de infração e expedir 

multas aos infratores da legislação urbanística 

municipal e expedir o Habite-se. 

II. Realizar vistoria para a expedição de “Habite-

se” das edificações novas ou reformadas. 

III. Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras 

e Edificações, do Plano Diretor Participativo e 

da Lei Municipal de Parcelamento do Solo são 

algumas das atribuições do Fiscal de Obras. 
 

(A) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

 

22) Ao final da construção do empreendimento, é 

importante que a Administração receba a 

documentação que retrate fielmente o que foi 

construído. Essa documentação é conhecida 

como? 
 

(A) Croqui 

(B) Projeto Executivo 

(C) As-Built 

(D) Memorial Descritivo 
 

23) Sobre a Lei Orgânica do município de Luís 

Correia assinale a alternativa correta: 
 

(A) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário 

e o Executivo. 

(B) Não cabe ao Município suplementar a 

legislação federal e a estadual naquilo que 

disser respeito ao seu peculiar interesse. 

 

 

 

 

 

 

(C) Compete privativamente ao Município 

elaborar o Piano Diretor de Desenvolvimento 

integrado. 

(D) É da competência administrativa exclusiva do 

Município, independente do Estado e da União, 

promover programas de construção e 

moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. 
 

24) Assinale a alternativa que corresponde aos 

conceitos apresentados abaixo: 
 

I. Instrumento em meio físico ou eletrônico 

destinado ao registro de fatos normais do 

andamento dos serviços, como: entrada e saída de 

equipamentos, serviços em andamento, efetivo 

de pessoal, condições climáticas, visitas ao 

canteiro de serviço, inclusive para as atividades 

de suas subcontratadas. 

II. Este documento tem por objetivo informar ao 

responsável pelo serviço/obra ou seu 

representante legal, sobre a existência de 

pendências e/ou indícios de irregularidades no 

empreendimento objeto de fiscalização. Serve, 

ainda, para solicitar informações, documentos 

e/ou providências, visando regularizar a situação 

dentro de um prazo estabelecido. 
 

(A) I. Relatório de Fiscalização; II. Notificação 

(B) I. Livro de Ocorrências; II. Recursos 

(C) I. Relatório de Fiscalização; II. Auto de 

Infração 

(D) I. Diário de Obra; II. Notificação 
 

25) Um terreno de 10 hectares equivale a quantos 

terrenos de 20.000m²? 
 

(A) 2 terrenos 

(B) 4 terrenos 

(C) 5 terrenos 

(D) 20 terrenos 
 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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26)  Um determinado reservatório de água tem a 

capacidade de 500.000 litros de água. Para 

abastecê-la com caminhões pipa com 

capacidade de 10m³, quantos caminhões serão 

necessários? 
 

(A) 20 caminhões 

(B) 50 caminhões 

(C) 100 caminhões 

(D) 500 caminhões 

 

27) As fundações são elementos estruturais 

destinados a transmitir ao terreno as cargas de 

uma estrutura. Assinale a alternativa abaixo 

que corresponde a uma fundação rasa ou 

direta: 

 

(A) Tubulões a céu aberto. 

(B) O Radier. 

(C) Estacas de concreto armado. 

(D) Estacas moldadas in loco com tubo de 

revestimento. 

 

28)  Observar se as juntas de dilatação obedecem 

rigorosamente aos detalhes do projeto e 

controlar, com o auxílio de laboratório, a 

resistência do concreto utilizado e a qualidade 

do aço empregado, programando a realização 

dos ensaios necessários à comprovação das 

exigências do projeto, catalogando e 

arquivando todos os relatórios dos resultados 

dos ensaios, são atividades de qual tipo de 

fiscalização? 

 

(A) Fiscalização de terraplanagem. 

(B) Fiscalização de estruturas de concreto 

armado. 

(C) Fiscalização de locação de obras. 

(D) Fiscalização de pavimentação. 

 

 

 

 

 

 

29)  Assinale a alternativa abaixo que caracteriza 

as Curvas de Nível em um desenho 

topográfico: 

 

(A) São isolinhas de altitude, ou seja, linhas que 

representam todos os pontos do terreno de 

mesma altitude. Constituem a forma mais 

utilizada para representação do relevo nas 

cartas topográficas. 

(B) Forma de representação em que se assinalam 

somente pontos selecionados com suas cotas. 

(C) Fornece a precisão adequada, mas não 

permite a visualização geral da forma do 

terreno. 

(D) Representam cortes verticais do terreno, ao 

longo de uma linha determinada. 

 

30) Os formatos das folhas de projeto apresentam 

05 tamanhos. O formato básico A0 de um 

projeto consiste em um retângulo de 1 m2. Nas 

alternativas abaixo assinale àquela que está 

incorreta: 

 

(A) Dois formatos A3 cabem em um formato A2. 

(B) O formato A3 mede 297 x 420mm. 

(C) Em um formato A1 cabem 04 formatos A4. 

(D) O formato A0 mede 841 x 1189mm. 

 

31) Na representação de uma reforma é 

indispensável diferenciar muito bem o que 

existe e o que será demolido ou acrescentado. 

Conforme convenção assinale abaixo a 

representação em um projeto de uma parede a 

ser demolida: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C) . 

 

(D)  

 

 

 

 



 
 

 CARGO: FISCAL DE OBRAS                                                                                                                     Página 9 de 14 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

32) No quadro abaixo sobre os elementos 

básicos de um projeto, relacione a coluna 1 

com a coluna 2, e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

 

(A)  (4); (2); (1); (3) 

(B) (2); (1); (4); (3) 

(C) (4); (2); (3); (1) 

(D) (2); (4); (1); (3) 

 

33)  Nos itens abaixo, assinale (1) para 

compartimentos de permanência prolongada 

e (2) compartimentos de permanência 

transitória, e em seguida assinale a alternativa 

com a sequência correta: 

 

 ) vestiários 

 ) corredores 

 ) salas de jogos 

 ) caixas de escada 

 ) cozinhas e copas 

 

(A) (1); (2); (1); (2); (1) 

(B) (2); (2); (1); (2); (1) 

(C) (2); (1); (1); (1); (2) 

(D) (1); (1); (2); (1); (2) 

 

34) Sobre o “Habite-se”, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) Entidades que financiam a compra do imóvel 

exigem a certidão do “Habite-se”. 

(B) Imóveis comerciais que não possuem o 

“Habite-se” não conseguem alvará de 

funcionamento. 

(C) Tecnicamente é chamado de auto de conclusão 

de obra, e é uma certidão expedida pela 

Prefeitura atestando que o imóvel está pronto 

para ser habitado e foi construído ou 

reformado conforme as exigências legais 

estabelecidas pelo município. 

(D) O “Habite-se” é uma certidão expedida pela 

prefeitura, por isso não deve ser confundido 

com Laudo do Corpo de Bombeiros, o qual 

não é um condicionante para se emitir o 

“Habite-se”. 

 

 

 

 

COLUNA 1 COLUNA 2  

(1) Planta 

Baixa 

(   ) São os desenhos em que são 

indicadas as dimensões 

verticais. Neles encontramos o 

resultado da interseção do 

plano vertical com o volume. 

(2) Cortes (   ) Vista ortográfica superior 

esquemática com abrangência 

de toda a zona que envolve o 

terreno onde será edificada a 

construção projetada, com a 

finalidade de identificar o 

formato, as dimensões do lote 

e a amarração deste no 

quarteirão em que se localiza. 

(3) Elevações 

ou 

Fachadas 

(   ) Desenho onde são indicadas as 

dimensões horizontais. Este 

desenho é o resultado da 

interseção de um plano 

horizontal com o volume 

arquitetônico. Consideramos 

para efeito de desenho, que 

este plano se encontra entre 

1,20 a 1,50m de altura do piso 

do pavimento que está sendo 

desenhado, e o sentido de 

observação é sempre em 

direção ao piso (de cima para 

baixo). 

(4) Planta de 

Situação 

(   ) São desenhos das projeções 

verticais e horizontais das 

arestas visíveis do volume 

projetado, sobre um plano 

vertical, localizado fora do 

elemento arquitetônico. Nelas 

aparecem os vãos de janelas, 

portas, elementos de fachada, 

telhados assim como todos os 

outros visíveis de fora da 

edificação. 
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35) O zoneamento de uso do solo constitui um dos 

principais instrumentos do planejamento 

urbanístico municipal, devendo abranger toda 

a comunidade e visar ao atendimento do bem-

estar social. Normalmente, as leis de 

zoneamento restringem o tipo de estrutura a 

ser construída em um dado local com base em 

alguns aspectos. Que número, definido pelo 

plano diretor de cada município, que 

multiplicado pela área do lote, estabelece a 

quantidade máxima de metros quadrados 

possíveis de serem construídos neste lote, 

somando-se a área de todos os pavimentos? 

 

(A) Coeficiente de Aproveitamento 

(B) Taxa de Ocupação 

(C) Gabarito 

(D) Limite de Zoneamento 

 

36)  Que etapa de uma construção e obra faz o 

estudo do terreno, visando verificar as divisas, 

suas dimensões e desníveis? 

 

(A) O Projeto Arquitetônico 

(B) O Projeto As-Built 

(C) O Levantamento Topográfico 

(D) O Projeto Estrutural 

 

37)  A tubulação que transporta os esgotos a um 

destino (estação de tratamento, lançamento 

final, elevatória), sem receber nenhuma 

contribuição ao longo de sua extensão, é 

chamada de? 

 

(A) Coletor Principal 

(B) Interceptor 

(C) Emissário 

(D) Receptor 

 

38) Sobre as redes de águas pluviais assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) As águas pluviais devem ser lançadas no 

coletor de esgoto doméstico. 

(B) A rede de águas pluviais não deve ser ligada a 

qualquer outra instalação predial. 

(C) O acesso de gases do esgoto primário à rede de 

águas pluviais deve ser bloqueado. 

(D) Quando houver risco de obstrução das águas 

pluviais, deve-se prever mais de uma saída. 

 

39) Um sistema de abastecimento de água deve 

fornecer e garantir à população água de boa 

qualidade do ponto de vista físico, químico, 

biológico e bacteriológico, sem impurezas 

prejudiciais à saúde. No que consiste a 

operação de Adução em um sistema de 

abastecimento de água? 

 

(A) Separar as partículas e os micro-organismos 

que não foram retidos nos processos de 

coagulação e decantação. 

(B) É a adição de cloro na água, visando dar 

segurança ao produto para remoção completa 

de bactérias que ainda possam existir. 

(C) Consiste nos equipamentos e instalações que 

retiram a água do manancial e a joga no 

sistema de abastecimento. 

(D) Conduzir a água desde o ponto de sua captação 

até a estação de tratamento e reservatórios. 

 

40) Sobre as instalações de águas pluviais, julgue 

se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. Calha é um canal ou tubulação horizontal 

destinada a recolher e conduzir águas pluviais 

até locais permitidos pelos dispositivos legais. 

II. As calhas apresentam geralmente as seções 

em forma de V, U, semicircular, quadrada ou 

retangular. 

III. O Condutor horizontal para águas pluviais 

podem ser de ferro fundido, fibrocimento, pvc 

rígido, aço galvanizado, cerâmica vidrada, 

concreto, cobre, canais de concreto ou 

alvenaria. 

 

(A) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
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41)  Dos principais componentes de uma 

instalação de esgoto sanitário, qual dispositivo 

provido de fecho hídrico é destinado a vedar a 

passagem de gases para o interior da 

edificação? 

 

(A) Coluna de Ventilação 

(B) Tubo de Queda 

(C) Ramal de Descarga 

(D) Desconector 

 

42)  Em uma instalação predial de água, qual o 

conceito de barrilete? 

 

(A) É o dispositivo instalado no interior de um 

reservatório para permitir o funcionamento 

automático da instalação elevatória entre seus 

níveis operacionais e extremos. 

(B) É o conjunto de tubulações que se origina no 

reservatório e do qual se derivam as colunas 

de distribuição, quando o tipo de 

abastecimento adotado é indireto. 

(C) É o dispositivo colocado acima, acoplado ou 

integrado às bacias sanitárias ou mictórios, 

destinados a reservação de água para suas 

limpezas. 

(D) É a caixa destinada a reduzir a pressão nas 

colunas de distribuição. 

 

43) Em uma instalação elétrica predial, quais 

eletrodutos não podem ser embutidos nem 

utilizados nas partes externas das edificações, 

em localizações perigosas e não podem nunca 

ser expostos à chuva ou ao sol? 

 

(A) Os eletrodutos rígidos metálicos. 

(B) Os eletrodutos rígidos plásticos. 

(C) Os eletrodutos rígidos PVC 

(D) Os eletrodutos flexíveis metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

44)  Assinale a alternativa que corresponde a 

descrição dos elementos de uma instalação de 

elétrica de iluminação apresentados abaixo: 

 

I. É um acessório da luminária que abriga a 

lâmpada, evitando a luz direta e difundindo a 

iluminação de maneira uniforme. É fabricado 

em vidro, plástico ou acrílico, que dá à 

iluminação um aspecto ornamental. 

II. É um aparelho montado em caixa de chapa de 

ferro e imerso em massa isolante. Dele saem os 

condutores em cores diferentes, a fim de 

facilitar sua ligação aos outros elementos da 

instalação. 

 

(A) I. Reator; II. Difusor 

(B) I. Starter; II. Reator 

(C) I. Difusor; II. Reator 

(D) I. Difusor; II. Starter 

 

45)  Nas obras utilizamos muitas ferramentas e 

equipamentos para nos auxiliar na execução 

dos serviços. Em uma construção, que 

finalidade tem a ferramenta Policorte? 

 

(A) É utilizada para cortar aços para a armação de 

vigas, pilares, blocos e lajes. 

(B) É utilizada para romper excessos de concretos. 

(C) É utilizada para cortar tábuas, pontaletes e 

madeirites das formas no local em que elas 

estão sendo montadas. 

(D) É utilizada para cortar concretos, cortar juntas 

de dilatação em pisos de concretos e cortar 

pavimentos intertravados para dar 

acabamento no pavimento. 
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46)  Nas alternativas abaixo assinale àquela que 

identifica o componente de uma instalação 

elétrica predial representada abaixo: 

 
 

(A) Interruptor Diferencial Residual 

(B) Disjuntor Diferencial Residual 

(C) Disjuntor Termomagnético 

(D) Gabinete de Proteção Diferencial 
 

47) Dos materiais betuminosos nas alternativas 

abaixo, assinale àquele que é utilizado em 

serviços de impermeabilização, em pisos como 

elemento impermeabilizante e isolante contra 

umidade, componentes de isolamento e 

degraus, e ainda em telhados e coberturas 

como componente de adesivos 

impermeabilizantes, elementos de isolamento, 

selagem de juntas e painéis laminados para 

forro: 
 

(A) Piche 

(B) Breu 

(C) Alcatrão 

(D) Cimento Asfáltico 

 

48)  Seja no projeto ou na execução, o cálculo da 

área da construção em si é algo feito com 

muita frequência e um importante referencial. 

Qual a área do terreno apresentado abaixo? 

 

    30m 

 

      20 m      10 m 

 

                                       30m 
 

(A) 90m² 

(B) 180m² 

(C) 450m² 

(D) 900m² 

49) Concretagem está relacionado a todo o 

processo de criação de uma peça de concreto, 

desde o lançamento do concreto fresco, 

adensamento, cura e secagem. Sobre a 

concretagem é incorreto afirmar que: 

 

(A) Em uma estrutura de concreto armado, o 

material concreto possui duas funções: resistir 

aos esforços de compressão ao qual a 

estrutura está submetida e conferir proteção 

ao aço. 

(B) O agregado miúdo (areia) deve conter grãos de 

um único tamanho, ou seja, deve-se evitar 

adquirir agregados com variedade 

distribuição granulométrica. 

(C) A quantidade de água no concreto é um fator 

importante que condiciona inclusive a 

resistência e durabilidade da estrutura. Dessa 

forma, é importante considerar a quantidade 

de água presente na areia (umidade) na 

dosagem do concreto. 

(D) No concreto, utiliza-se dois tipos de 

agregados: o graúdo (brita) e o miúdo (areia), 

cada qual com funções e propriedades 

específicas. 

 

50)  Assinala a alternativa abaixo que indica para 

que tipo de construção é utilizada os seguintes 

tipos de argamassa: 

 

I. Argamassa de assentamento  

II. Argamassa de rejuntamento 

 

(A) I. revestimento de paredes e tetos; II. 

revestimentos cerâmicos 

(B) I. construção de alvenarias; II. revestimentos 

de pisos 

(C) I. recuperação de estruturas; II. 

revestimentos de pisos 

(D) I. construção de alvenarias; II. revestimentos 

cerâmicos 
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51) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do enunciado abaixo: 

 

“___________ é o elemento unidimensional (barra), 

geralmente horizontal, que vence os vãos entre os 

pilares dando apoio às lajes, às alvenarias de tijolos 

e, eventualmente, a outras vigas, e é solicitado 

predominantemente à flexão.” 

 

(A) Laje 

(B) Sapata 

(C) Viga 

(D) Treliça 

 

52) O telhado é uma categoria de cobertura, em 

geral caracterizado por possuir um ou mais 

planos inclinados em relação ao plano 

horizontal, diferentemente das lajes planas 

impermeabilizadas ou das cúpulas. Sendo 

assim, não é correto afirmar que: 

 

(A) O telhado deve também promover a captação 

e distribuição das águas pluviais. 

(B) Cada plano de um telhado é chamado de Água. 

(C) Em lugares muito quente como o nordeste 

brasileiro, uma forte inclinação aliada a uma 

altura considerável do telhado, intensifica a 

temperatura interna da edificação. 

(D) Normalmente a inclinação das águas de um 

telhado corresponde às necessidades 

climáticas da região na qual foi construída a 

edificação. 

 

53) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

assinale a alternativa correta: 

 

 ) Quando a alvenaria não é dimensionada para 

resistir cargas verticais além de seu peso 

próprio, ela é denominada Alvenaria de 

vedação. 

 ) A quantidade de calor e ruído que pode ser 

transmitida através das paredes está 

intimamente ligada à espessura delas e ao tipo 

de material utilizado na sua execução. 

 ) A escolha do material, tijolos maciços, blocos 

de concreto, tijolos cerâmicos, tijolos de solo-

cimento, na execução de alvenarias deve ser 

criteriosa no que tange ao aspecto estrutural e 

não o conforto, isso se deve aos revestimentos. 

 ) A alvenaria, numa edificação, tem a função 

exclusivamente estrutural, ou seja, suportar 

cargas como o peso do telhado, lajes etc. 

 

(A) (V); (V); (F); (V) 

(B) (F); (V); (V); (F) 

(C) (V); (V); (F); (F) 

(D) (F); (V); (F); (V) 

 

54)  A realidade do esgotamento dos recursos 

naturais confronta a humanidade, que aos 

poucos procura maneiras de preservar o que 

restou e conter o colapso. Surge o conceito de 

sustentabilidade, incorporado também pela 

arquitetura. Dentro desse tema é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) Um projeto sustentável considera a 

acomodação do projeto ao terreno, 

procurando, tanto quanto possível, facilitar os 

escoamentos e a drenagem. 

(B) Todos os conceitos que envolvem a criação de 

construções sustentáveis se apoiam em 

princípios que buscam a racionalização da 

gestão dos recursos naturais. 

(C) Questões como a fragilidade das áreas de risco 

devem ser determinantes para dar início a um 

projeto sustentável. 

(D)  A reciclagem dentro da arquitetura e o meio 

ambiente, já não é dos materiais, mas sim da 

edificação. O design tem de ser o mais flexível 

possível para que o edifício possa ser reciclado 

e modificado tantas vezes quanto for 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edifique.arq.br/solo_cimento.htm
http://www.edifique.arq.br/solo_cimento.htm
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55)  Sobre o Alvará de Construção pode variar de 

nome conforme a cidade, também sendo 

chamado de Alvará de Execução, Licença de 

Execução, Licença de Construção ou 

Demolição (conforme o caso), assinale a 

alternativa incorreta: 
 

(A) A falta de um Alvará de Construção pode 

ocasionar em multas ou embargo da obra. 

(B) O proprietário do terreno não pode ser 

responsabilizado civil e criminal se qualquer 

ocorrência desagradável ocorrer, por falta de 

um Alvará de Construção.  

(C) O alvará de construção deve ficar na obra para 

consulta da fiscalização ou para demonstrar a 

regularidade da obra para a vizinhança. 

(D) Os Conselhos Regionais de Engenharia (CREA) 

determinam a utilização de placas de obra com 

a identificação e contato do profissional 

responsável pela construção. Essa placa pode 

conter o número do processo de aprovação e 

do alvará de construção também para facilitar 

a identificação. 

 

56)  Em função de diversos fatores, como 

matérias-primas empregadas, propriedades e 

utilização dos produtos fabricados, os diversos 

segmentos que compõem o setor cerâmico 

possuem características diferentes. Assinale a 

alternativa abaixo no qual o item descrito é 

classificado como Cerâmica Branca: 
 

(A) Azulejos 

(B) Tijolos Refratários 

(C) Porcelanato 

(D) Isoladores Elétricos 

 

57)  Os concretos simples do tipo “Levemente 

Plástico” são utilizados em qual tipo de 

construção? 
 

(A) Obras com concreto compactado por 

vibração. 

(B) Em lastros. 

(C) Em enchimentos onde não haja necessidade 

de altas resistências. 

(D) Em obras com concretos vibrados em 

estruturas com armação densa. 

58)  A madeira em uma obra de construção pode 

ser utilizada em diversas etapas, desde as 

fundações até os acabamentos, passando tanto 

pela estrutura como por material auxiliar. 

Assinale a alternativa que descreve uma das 

vantagens de se utilizar a madeira em obras de 

construção: 

 

(A) Resistência unidirecional 

(B) Baixa condutibilidade térmica 

(C) Higroscopiscidade 

(D) Heterogeneidade na estrutura 

 

59)  O que é lixiviação? 

 

(A) É o processo de cura do concreto. 

(B) É um dos critérios na realização do 

zoneamento urbano. 

(C) É um tipo de corrosão de estruturas 

metálicas. 

(D) É um método de elaboração de projetos 

arquitetônicos. 

 

60)  A fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária do Município de Luís Correia é 

realizada por qual órgão? 

 

(A) Tribunal de Contas 

(B) Câmara Municipal 

(C) Tribunal de Justiça 

(D) Assembleia Legislativa 

 

 

 


