
 

 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

178 – ENGENHEIRO TOPÓGRAFO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três 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.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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 10 

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

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Dois sistemas podem ser utilizados para a 

locação dos eixos de túneis: por poligonação ou 

por triangulação. Toda vez que se trabalha com 

estes métodos, qual sistema de projeção métrica 

devemos utilizar como coordenadas dos pontos 

ou estações? 

 

(A) Sistema Topográfico Local 

(B) Local Transverso de Mercator (LTM) 

(C) Regional Transverso de Mercator (RTM) 

(D) Universal Transverso de Mercator (UTM) 

 

22)  Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

I. A locação de eixos de pontes é efetuada 

somente através do processo da poligonação 

que pode ser controlado a partir de uma ou duas 

bases. 

II. No caso de abertura de túneis em regiões 

acidentadas, o método de locação mais 

aconselhado é o da triangulação. 

III. Na implantação dos apoios da ponte (arcos ou 

vigas) é necessário, além de os definir 

planimetricamente, defini-los altimetricamente, o 

que se efetua por nivelamento geométrico. 
 

(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

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

23)  Sobre a locação de prédios e obras de 

engenharia, assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Para que os diversos detalhes de um projeto, no 

caso a construção de um edifício ou de uma 

casa, sejam locados sobre o terreno, é 

necessária a locação inicial dos elementos da 

fundação, tais como as estacas, os tubulões, as 

sapatas isoladas ou corridas, entre outros. Para 

efetuarmos isso, devemos, inicialmente, efetuar 

o estaqueamento da obra, somente após, iremos 

locar as paredes da mesma. 

(B) A demarcação dos pontos que irão definir a obra 

no terreno é feita a partir do referencial 

previamente definido, considerando-se três 

coordenadas, sendo duas altimétricas e uma 

planimétrica. 

 

 

 

(C) Ao se marcar a posição das paredes, deve-se 

fazê-la pelo eixo, para que se tenha uma 

distribuição racional das diferenças de espessura 

das paredes, na planta e na realidade. 

(D) A Locação de uma obra é a operação inversa ao 

levantamento. O levantamento consiste na 

obtenção, em campo, das medidas de ângulos e 

distâncias que permitirão, em escritório, calcular 

e desenhar a superfície levantada. A locação 

consiste em tomarmos os dados calculados em 

escritório de um determinado projeto de obra, e 

implantá-lo no terreno. 

 

24)  Assinale a alternativa que preenche a lacuna do 

texto abaixo: 

 

“_______________ tem por objetivo de estudo das 

formas exteriores do terreno (relevo), as leis que 

regem a sua formação, suas modificações através 

dos tempos e as leis que as regem. 

 

(A) A Topologia 

(B) A Taqueometria 

(C) A Fotogrametria 

(D) A Goniometria 

 

25)  Segundo a NBR 13133, em relação às 

características do sistema de projeção utilizado 

em Topografia, é incorreto afirmar que: 

 

(A) O eixo das ordenadas é a referência azimutal, 

que, dependendo das particularidades do 

levantamento, pode estar orientado para o norte 

geográfico, para o norte magnético ou para uma 

direção notável do terreno, julgada como 

importante. 

(B) A deformação máxima aproximada, inerente à 

desconsideração da curvatura terrestre e à 

refração atmosférica da deformação 

planimétrica, devido à curvatura da Terra, em 

mm, é de -0,004 d³ (d=distância considerada no 

terreno, em km). 

(C) O plano de projeção tem a sua dimensão máxima 

limitada a 200 km, a partir da origem, de maneira 

que o erro relativo, decorrente da 

desconsideração da curvatura terrestre, não 

ultrapasse 1:70000 nesta dimensão e 1:30000 

nas imediações da extremidade desta dimensão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(D) A deformação máxima aproximada, inerente à 

desconsideração da curvatura terrestre e à 

refração atmosférica da deformação altimétrica, 

devido ao efeito conjunto da curvatura da Terra e 

da refração atmosférica, em mm, é de +67 d² 

(d=distância considerada no terreno, em km). 

 

26) Em Topografia, normalmente deseja-se 

determinar o ângulo horizontal compreendido 

entre duas direções. Que método de medida 

angular, força-se a coincidência da leitura 180º 

com o ponto de ré, que equivale a ter a origem 

da graduação no prolongamento dessa direção? 

 

(A) Aparelho Orientado na Vante 

(B) Deflexão 

(C) Aparelho Orientado na Ré 

(D) Aparelho não Orientado 

 

27)  Nas afirmações abaixo sobre erros na medição 

direta de distâncias, assinale (V) se forem 

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

marque a alternativa correta: 

 

 ) Catenária é a curvatura do diastímetro que 

aparece devido ao seu peso e ao comprimento 

medido. Para evitá-la, é necessário utilizar 

diastímetros leves, não muito longos e aplicar 

tensão apropriada (segundo normas do 

fabricante) às suas extremidades.    

 )    Na medição direta de distâncias, a 

temperatura influi ocasionando a dilatação dos 

diastímetros  metálicos, e que não pode ser 

considerado como um erro desprezível. 

 ) A verticalidade da baliza é um erro 

ocasionado por sua inclinação. Esse tipo de erro 

acontece devido ao uso do nível de cantoneira. 

 )   O comprimento incorreto do diastímetro é 

um erro afetado pela tensão aplicada em suas 

extremidades e, também, pela temperatura 

ambiente. A correção é função dos coeficientes 

de elasticidade e de dilatação do material. 

 

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

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

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

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

 

28)  Assinale a alternativa que corresponde à 

descrição dos instrumentos usados nas medidas 

de distâncias: 

I. É usado unicamente para medições de alta 

precisão, geralmente bases de triangulação 

geodésicas. 

II. São utilizadas para manter o alinhamento, na 

medição entre pontos, quando há necessidade 

de se executar vários lances. 

 

(A) I. Trenas de aço; II. Piquetes 

(B) I. Fio Invar; II. Balizas 

(C) I. Cadeia de agrimensor; II. Balizas 

(D) I. Fio Invar; II. Estacas 

 

29) Na Aerofotogrametria, como se chama a 

densificação de pontos de controle que serão 

utilizados na correlação entre a imagem das fotos 

aéreas e o Sistema de Coordenadas do 

mapeamento, partindo de poucos pontos de 

coordenadas conhecidas nos dois Sistemas (foto 

e terreno)? 

 

(A) Aerotriangulação 

(B) Medição Instrumental 

(C) Captação Fotogramétrica 

(D) Estereoscopia 

 

30)  A poligonação é um dos métodos mais 

empregados para a determinação de 

coordenadas de pontos em Topografia, 

principalmente para a definição de pontos de 

apoio planimétricos. Nas alternativas abaixo, 

assinale aquela que está incorreta: 

 

(A) A medição dos ângulos, que os lados 

consecutivos da poligonal fazem entre si, pode 

ser efetuada por dois métodos distintos: medindo 

os ângulos consecutivos do polígono ou medindo 

o suplemento desses ângulos. O primeiro é 

chamado "caminhamento pelos ângulos do 

polígono", o segundo, "caminhamento pelas 

deflexões". 

(B) Pelo Método dos Ângulos da Poligonal, se a 

poligonal fechada é percorrida no campo no 

sentido horário e a leitura do limbo é sempre feita 

na graduação horária, os ângulos medidos serão 

sempre externos. 

(C) Pelo Método dos Ângulos da Poligonal, se 

percorrer a poligonal fechada no sentido anti-

horário, os ângulos horizontais medidos serão 

internos se lidos sempre na graduação horária. 
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(D) A operação de medição de cada ângulo pelo 

Método dos Ângulos da Poligonal é a seguinte: 

instalado o teodolito em um vértice, ao invés de 

zerar o limbo horizontal do aparelho, ajusta-se o 

mesmo em 180º e visa-se a baliza no vértice 

anterior. Dessa forma, fez-se coincidir o zero do 

limbo com a direção do prolongamento do lado 

anterior. Solta-se o movimento da alidade e 

girando a luneta até visar a baliza do vértice 

seguinte, faz-se a leitura do ângulo. 

 

31)  No AutoCad, podemos inserir os dados 

analíticos topográficos de duas formas: entrando 

com os dados em coordenadas planas ( X e Y ); 

e entrando com os dados angulares (azimute e 

distância horizontal). Sendo assim, para entrar 

como os dados X e Y pelo comando point, é 

correto afirmar que: 

 

(A) No AutoCAD, deve-se utilizar sempre o ponto (.) 

no fracionamento e vírgula (,) na separação dos 

pares. Ex: 1234.5678 , 8765.4321 

(B) No AutoCAD, deve-se utilizar sempre a vírgula (,) 

no fracionamento e ponto (.) na separação dos 

pares. Ex: 1234,5678 . 8765,4321 

(C) No AutoCAD, deve-se utilizar sempre o ponto (.) 

no fracionamento e ponto e vírgula (;) na 

separação dos pares. Ex: 1234.5678 ; 8765.4321 

(D) No AutoCAD, deve-se utilizar sempre a vírgula (,) 

no fracionamento e ponto e vírgula (;) na 

separação dos pares. Ex: 1234,5678 ; 8765,4321 

 

32)  Em que tipo de coordenadas no AutoCad 

utilizamos o símbolo “@” seguido pela distância 

e pelo ângulo do próximo ponto em relação ao 

último ponto inserido, separados pelo símbolo “ < 

” ? 

 

(A) Coordenada Retangular Absoluta 

(B) Coordenada Retangular Relativa 

(C) Coordenada Polar Absoluta 

(D) Coordenada Polar Relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

33)  Nas alternativas abaixo, assinale aquela que 

preenche de maneira correta o texto abaixo: 

 

“______________é uma superfície equipotencial 

do campo da gravidade ou superfície de nível, 

utilizado como referência para as altitudes 

ortométricas (distância contada sobre a vertical, 

do geoide até a superfície física) no ponto 

considerado.” 

 

(A) A Geodésia 

(B) A elipsoide 

(C) O modelo plano 

(D) O geoide 

 

34)  Conhecendo alguns conceitos básicos de 

Cartografia e os fundamentos de interpretação 

de cartas topográficas, fica muito fácil obter 

valiosas informações. Dentro desse contexto, 

assinale a alternativa na qual a afirmação está 

incorreta: 

 

(A) Para obter altitudes, se o ponto coincide com 

uma curva de nível intermediária, basta deduzir a 

cota da curva sabendo a equidistância. 

(B) Para medir comprimentos e distâncias, deve-se 

medir a feição de interesse em mm ou cm (P. 

exemplo: 2,8 cm). Multiplicar o valor obtido pelo 

denominador da escala da carta (P. exemplo: 

2,8cm x 25000). Converter o resultado para 

metros (70000 cm = 700 m). 

(C) Quando se quiser obter as coordenadas UTM 

para achar a coordenada E, deve-se identificar o 

valor da linha horizontal da quadrícula UTM 

imediatamente abaixo do ponto (P. exemplo 

7844 km = 7844.000m). Medir com escala a 

distância entre esta linha e o ponto (P. exemplo 

650m). Somar os dois valores (E = 7844.650m). 

(D) Na obtenção de direções (azimute), o diagrama 

de declinação e convergência, existente na 

margem inferior da carta, fornece o 

relacionamento entre os três Nortes. O ângulo 

entre o Norte Geográfico e o Norte Magnético 

chama-se declinação magnética. O ângulo entre 

o Norte Geográfico e o Norte da Quadrícula 

chama-se convergência meridiana. 
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35) No ambiente do Geoprocessamento, as 

mensurações típicas, efetuadas no espaço 

geográfico, se referem a áreas ou pontos sobre a 

superfície terrestre e a aspectos da interação 

entre essas áreas ou pontos. Sendo 

mensuração, a atribuição de um número à 

qualidade de um objeto ou fenômeno segundo 

regras definidas. O processo de atribuição de 

números a qualidades de objetos forma a escala 

de mensuração. No Geoprocessamento, temos 

quatro níveis ou escalas de mensuração. 

Assinale a alternativa abaixo que se refere à 

escala de razão: 

 

(A) Esta escala é utilizada quando os fenômenos ou 

observações são passíveis de serem arranjados 

segundo uma ordem, isto é, segundo a grandeza 

ou preferência. Assim, as expressões 

qualitativas são arranjadas segundo uma ordem. 

(B) É a mais precisa de todas, referindo-se a um 

nível de mensuração em que a escala tem todas 

as características de uma escala de intervalo, 

sendo que o ponto zero é uma origem 

verdadeira. Nesta escala, o zero indica ausência 

de propriedade. 

(C) Trata-se de um tipo de mensuração 

essencialmente qualitativa e usado na maioria 

das vezes como simples processo classificatório, 

na identificação das várias classes em que um 

determinado fato ou fenômeno possa ser 

decomposto. 

(D) Esta escala refere-se a um nível de mensuração 

em que a escala tem todas as características de 

uma escala ordinal, mas os intervalos entre os 

valores associados são conhecidos, e cada 

observação pode receber um valor numérico 

preciso. 

 

36)  Entende-se por sensoriamento remoto, toda 

coleta de dados sobre um objeto ou fenômeno 

sem que ocorra contato físico entre o mesmo e o 

coletor. Que tipo de sistema sensor relacionado 

abaixo não gera imagem da superfície 

sensoriada? 

 

(A) Sistema de quadro RBV 

(B) Espectrorradiômetros 

(C) Sistema de varredura SPOT 

(D) Sistema de varredura MSS 

 

37)  Em que método se determina o desnível entre a 

posição do nível e da mira, através do 

conhecimento da altura do nível e da leitura 

efetuada sobre a mira? 

 

(A) Nivelamento Barométrico 

(B) Nivelamento Trigonométrico 

(C) Nivelamento Hidrostático 

(D) Das visadas extremas 

 

38)  O método mais apropriado para o levantamento 

das curvas de nível dos terrenos é o do 

nivelamento por quadriculação. A área a ser 

terraplenada deve ser locada e, em seguida, 

quadriculada. Sabe-se que o custo de um 

terraplenagem, compõe-se basicamente do 

custo do corte e do transporte. O aterro é uma 

consequência direta do corte e do transporte, e 

por tal motivo, não entra no custo. Com base 

nessas informações, na terraplenagem, em qual 

das situações abaixo a topografia da área 

determinará uma altura do plano final que 

apresente volumes iguais de corte e aterro, 

fazendo com que se corte o mínimo possível e, 

também, se reduza o transporte ao mínimo? 

 

(A) O estabelecimento de um plano horizontal final, 

sem a imposição de uma cota final pré-

estabelecida; e o estabelecimento de um plano 

inclinado, sem a imposição da cota que este 

plano deverá apresentar. 

(B) O estabelecimento de um plano horizontal final, 

com a imposição de uma cota pré-estabelecida; 

e o estabelecimento de um plano inclinado, 

impondo uma determinada cota a este, através 

da escolha da cota de um determinado ponto. 

(C) O estabelecimento de um plano horizontal final, 

com a imposição de uma cota pré-estabelecida. 

(D) O estabelecimento de um plano inclinado, 

impondo uma determinada cota a este, através 

da escolha da cota de um determinado ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARGO: ENGENHEIRO TOPÓGRAFO (178)                                                                                               Página 11 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

39)  O levantamento topográfico para a construção 

de barragens permite verificar os seguintes 

aspectos abaixo, exceto: 

 

(A) As secções transversais mais favoráveis para 

uma barragem. 

(B) Calcular a área de inundação das secções 

escolhidas. 

(C) O mapa dos tipos de rochas e solos existentes 

na área, e tipo da rocha de fundação. 

(D) obter o perfil longitudinal do curso d’água. 

 

40)  Assinale a alternativa que corresponde à 

descrição abaixo: 

 

“É o ângulo descrito entre o alinhamento desenvolvido 

no levantamento e o meridiano verdadeiro. De 

maneira usual, este ângulo é determinado a partir do 

sol ou até mesmo das estrelas, contudo atualmente é 

principalmente determinado com o auxílio de 

equipamentos de GPS.” 

 

(A) Azimute Magnético 

(B) Rumo Verdadeiro 

(C) Azimute Verdadeiro 

(D) Rumo Magnético 

 

 

 


