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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Engenheiro Civil 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. “Área gravada por restrições legais ou contratuais do loteamento, desde que devidamente averbadas 

junto ao Registro de Imóveis, onde não é permitido construir.” 

(NBR 13752:1996 - Perícias de engenharia na construção civil, ABNT) 

Segundo a NBR 13752, é correto afirmar que tal citação se refere à(ao): 

A) Arrendamento. 

B) Acessão.  

C) Área non aedificandi. 

D) Avaria. 

 

02. Benfeitorias, segundo a NBR 13752, são obras ou serviços que se realizem em um móvel ou imóvel 

com o intuito de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo, incorporados permanentemente ao bem ou 

ao solo pelo homem, que não podem ser retirados, sem destruição, fratura ou dano. Com base nisso, 

assinale a alternativa que define corretamente a citação a seguir: 

“Aquela que não aumenta o uso normal do bem, sendo sua finalidade de mero recreio ou deleite.” 

(NBR 13752:1996 - Perícias de engenharia na construção civil, ABNT) 

A) Benfeitoria necessária. 

B) Benfeitoria útil. 

C) Benfeitoria voluptuária. 

D) Cominação.  

 

03. “Os requisitos de uma perícia são condicionados à abrangência das investigações, à confiabilidade e 

adequação das informações obtidas, à qualidade das análises técnicas efetuadas e ao menor grau de 

subjetividade emprestado pelo perito, sendo estes aspectos definidos pelos seguintes pontos, quanto:” 

(NBR 13752:1996 - Perícias de engenharia na construção civil, ABNT) 

I - À metodologia empregada; 

II - Aos dados levantados; 

III - Ao tratamento dos elementos coletados e trazidos ao laudo; 

IV - À menor subjetividade inserida no trabalho. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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04. “Texto que evidencia o atendimento às condições estabelecidas no programa de necessidades. 

Apresenta o partido arquitetônico adotado que é definido no estudo preliminar.” 

(NBR 6492:1994 - Representação de projetos de arquitetura, ABNT) 

Segundo a NBR 6492, assinale a alternativa que define corretamente a citação: 

A) Discriminação técnica. 

B) Memorial justificativo. 

C) Especificação. 

D) Lista de materiais. 

 

05. “Definição do partido arquitetônico e dos elementos construtivos, considerando os projetos 

complementares (estrutura, instalações, etc.). Nesta etapa, o projeto deve receber aprovação final do 

cliente e dos órgãos oficiais envolvidos e possibilitar a contratação da obra.” 

(NBR 6492:1994 - Representação de projetos de arquitetura, ABNT) 

Com base na citação, todas as alternativas abaixo são documentos típicos de um anteprojeto, exceto: 

A) Situação. 

B) Plantas, cortes e fachadas. 

C) Estimativa de custo. 

D) Memorial justificativo, abrangendo aspectos construtivos. 

 

06. “Sendo bibliotecas e centros de leitura, a figura abaixo apresenta um exemplo de terminal de consulta 

acessível. Pelo menos ___________________, com no mínimo uma das mesas, devem ser acessíveis. Recomenda-

se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade.” 

 (NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ABNT) 
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Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A) 4%. 

B) 5%. 

C) 7%. 

D) 10%. 

 

07. “A elaboração do projeto de arquitetura deve ser orientada, em cada uma das suas etapas, por:” 

(NBR 13532:1995 - Elaboração de projetos de edificações Arquitetura, ABNT) 

I - Informações de referência a utilizar; 

II - Informações técnicas a produzir; 

III - Documentos técnicos a apresentar. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

08. “As cláusulas contratuais para a prestação de serviços do projeto de arquitetura devem definir, entre 

outros aspectos técnicos, as condições de coordenação geral das demais atividades técnicas do projeto, 

incluindo:” 

(NBR 13532:1995 - Elaboração de projetos de edificações Arquitetura, ABNT) 

(__) - Estruturas; 

(__) - Instalações prediais; 

(__) - Iluminação; 

(__) - Comunicação visual; 

(__) - Paisagismo; 

(__) - Impermeabilização. 

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a 

ordem correta, de cima para baixo: 

A) V-V-V-V-V-V. 

B) F-F-V-V-V-F. 

C) V-F-F-V-F-F. 

D) F-V-V-F-F-V. 
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09. “Mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita são todos aqueles relacionados às ações 

mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação, bem 

como as diversas ações que atuam sobre a estrutura. Sua prevenção requer medidas específicas, que devem 

ser observadas em projeto, de acordo com esta Norma ou Normas Brasileiras específicas. Alguns exemplos 

de medidas preventivas são dados a seguir:” 

(NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento, ABNT) 

(__) - Barreiras protetoras em pilares (de viadutos pontes e outros) sujeitos a choques mecânicos; 

(__) - Período de cura após a concretagem; 

(__) - Evitar juntas de dilatação em estruturas sujeitas a variações volumétricas; 

(__) - Isolamentos isotérmicos, em casos específicos, para prevenir patologias devidas a variações térmicas. 

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a 

ordem correta, de cima para baixo: 

A) V-V-V-V. 

B) F-F-V-V. 

C) V-V-F-V. 

D) F-V-V-F. 

 

10. “Ponto do telhado é a altura da cumeeira, ou seja, é o ponto mais alto do telhado. Para o cálculo desse 

ponto é necessário saber o vão a ser vencido e o grau de inclinação - ou porcentagem de inclinação - da 

telha a ser utilizada.” 

(SALGADO, J. – Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação) 

Como base nisso, vamos considerar: vão de 8 metros; inclinação de 30% para o telhado; a cumeeira está 

no meio do vão, como demonstra a figura a seguir: 

 

 

 

Com base nisso, assinale a alternativa que corresponde corretamente a altura (em metros) da cumeeira: 
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A) 1,2 m. 

B) 1,05 m. 

C) 1 m. 

D) 0,90 m. 

 

11. “Como regra básica, a estrutura de uma cobertura é composta de um sistema treliçado destinado a 

suportar todo o carregamento da cobertura, além dos esforços provenientes da ação das intempéries, 

como variação de temperatura, chuva, vento e neve.” 

(SALGADO, J. – Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação) 

Com base nisso, assinale a alternativa incorreta acerca da nomenclatura e sua definição:  

A) Tesoura: estrutura autoportante constituída de diversas peças formando uma estrutura 

treliçada com a finalidade de suportar toda a carga de um telhado. 

B) Cumeeira: linha mais alta de um telhado. 

C) Pendural: suporta as terças e dá inclinaça o à estrutura conforme o tipo de telha utilizado. 

D) Escora: elemento oblíquo de distribuição das cargas de um telhado. 

 

12. “Fundação isolada é a que suporta apenas a carga de um pilar. Pode ser um bloco ou uma sapata. Em 

qualquer dos tipos, a pressão transmitida ao terreno é dada por:” 

 (CAPUTO, H.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES, J. M. de A. – Mecânica dos Solos e suas Aplicações) 

(Dado: P é a carga do pilar e S a área da base da fundação.) 

A) 𝑝 =
𝑃

2𝑆
 

B) 𝑝 = 𝑃 × 𝑆 

C) 𝑝 =
𝑃

𝑆
 

D) 𝑝 =
𝑃²

𝑆
 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. “Isso limitava muito sua mobilidade, o que, naturalmente, intensificava ainda mais sua depressão, em 

um ciclo vicioso de prejuízos à saúde.” (linhas 8 a 11).  Assinale a alternativa correta quanto ao emprego 

do acento grave indicador de crase no termo destacado. 

A) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência verbal e o artigo definido “a”. 

B) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 
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14. “Outro problema que ela enfrentava era sua obesidade mórbida: pesava 183 kg.” (linhas 7 e 8). É 

correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 

15. “Thomas Munte, neurologista da Universidade de Lubeck, na Alemanha, responsável pelo caso, diz que 

o objetivo inicial era tratar a depressão e que a perda de peso seria o "objetivo número dois" da cirurgia.” 

(linhas 25 a 29). É correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica 

de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Partícula integrante do verbo. 

 

16. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). Assinale a alternativa correta acerca da função morfológica do termo 

destacado: 

A) Advérbio. 

B) Adjetivo. 

C) Pronome. 

D) Substantivo. 

 

17. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). É correto afirmar que o verbo destacado no trecho retirado do Texto se 

encontra no: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio Passado. 

D) Presente do Indicativo. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC: 

(__) - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar 

no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo; 

(__) - São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público; 

(__) - É hipotético o direito à livre associação sindical. 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V.  

 

19. “A reunião para discutir mudanças no Nafta termina sem acordo. Acordo está sendo rediscutido após 

críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, que 

ameaçou repetidamente abandonar o pacto de US$ 1,2 trilhão a não ser que grandes mudanças sejam 

feitas.” 

O bloco econômico Nafta é composto por três países, são eles Estados Unidos: 

A) Canadá e México. 

B) México e Chile. 

C) Caribe e Canadá.  

D) Reino Unido e França. 

 

20. A Região Nordeste possui a maior costa litorânea do país e é formada por 9 (nove) estados. A única 

capital da região nordeste que não está situada no litoral é: 

A) Natal.  

B) Aracaju.  

C) Teresina. 

D) São Luís.  

 


