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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como máquinas 

calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de 
cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas.  O candidato NÃO poderá levar consigo o 
caderno de prova; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 
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O problema dos cálculos biliares  
 

Para uma parte do corpo tão pequena e 
pouco essencial, a vesícula biliar pode causar 
muita dor. Mais ou menos do tamanho e formato 
de uma pera, o órgão fica no lado direito do 
abdome. Sua função é guardar a bile, líquido 
produzido pelo fígado que ajuda a digerir a 
gordura da alimentação. A vesícula libera o 
líquido no intestino delgado quando necessário.  

Quando o delicado equilíbrio químico da 
bile se altera – não sabemos direito como nem 
por quê -, seus componentes podem se 
cristalizar. Com o tempo, esses cristais se 
combinam para formar cálculos (colelitíase), 
pequenos como grãos de areia ou grandes como 
bolas de golfe. Em pelo menos 75% dos casos, 
os cálculos biliares não causam sintomas nem 
complicações e, portanto, não exigem 
tratamento. No entanto, caso um cálculo obstrua 
temporariamente um dos dutos da bile que 
entram e saem da vesícula, o resultado é um 
surto súbito e rápido de dor intensa no abdome, 
na área das costelas e/ou nos ombros. Isso não 
causa problemas duradouros, mas é bom ir ao 
médico para confirmar se é mesmo a vesícula, e 
não outro problema, como uma úlcera. 

A obstrução prolongada ou permanente 
dos dutos pode provocar complicações graves, 
como infecções e inflamações. Vá ao médico 
imediatamente se tiver icterícia, febre, arrepios 
ou dor incessante. 

Os cálculos biliares são mais comuns em 
mulheres com mais de 40 anos e em pessoas 
com histórico familiar da doença. O principal 
fator de risco passível de correção é a 
obesidade, diz o Dr. Stephen Ryder, consultor 
médico do British Liver Trust. Mas ele é contra 
emagrecer depressa demais, pois isso pode dar 
início à formação de cálculos ou provocar 
sintomas; “portanto, é melhor um emagrecimento 
controlado”, diz ele. 

Se você já tem cálculos biliares 
sintomáticos, e os ataques são leves, é possível 
controlar seus efeitos com analgésicos; uma 
alimentação com baixo teor de gordura também 
faz uma modesta diferença. Se os sintomas 
forem graves e frequentes, o único tratamento 
eficaz é a remoção cirúrgica da vesícula. 

É possível viver sem ela, pois o fígado 
continua a produzir bile, que passa direto ao 
intestino delgado em vez de se acumular 
primeiro na vesícula. Depois da cirurgia, cerca 
de um em dez pacientes sofre diarreia ocasional 
enquanto o sistema digestivo se adapta à 
liberação contínua da bile. Isso pode durar de 
semanas a anos, mas medicamentos chamados 

sequestradores de ácidos biliares ajudam a 
controlar o problema. Mas, para a maioria, a 
diferença entre ter ou não vesícula é 
imperceptível.  

Samantha Rideout 
Fonte: Revista Seleções, abril de 2018, páginas 
16 e 17.  
 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 
(A) Na maioria das vezes, os cálculos biliares 
não causam sintomas nem complicações e, 
portanto, não exigem tratamento.  
(B) Se os sintomas dos cálculos biliares 
forem leves, o tratamento é feito com 
analgésicos. Mas se forem graves e frequentes, 
o tratamento é a cirurgia para remoção da 
vesícula.  
(C) Quando a pessoa não tem mais a 
vesícula, a bile, produzida pelo fígado, passa 
direto ao intestino delgado.  
(D) Os cálculos biliares são formados por 
cristalizações de componentes da bile quando o 
seu equilíbrio químico se altera devido ao 
emagrecimento rápido. 
(E) Mulheres com mais de quarenta anos e 
pessoas com histórico familiar da doença, são 
mais afetados pelos cálculos biliares.  
 
02) Assinale a alternativa correta quanto ao 
uso da palavra sequestradores no trecho “ 
Depois da cirurgia, cerca de um em dez 
pacientes sofre diarreia ocasional enquanto o 
sistema digestivo se adapta à liberação 
contínua da bile. Isso pode durar de semanas 
a anos, mas medicamentos chamados 
sequestradores de ácidos biliares ajudam a 
controlar o problema.” : 
 
(A) Foi empregada no sentido denotativo  
(B) Foi empregada no sentido conotativo por 
eufemismo 
(C) Foi empregada no sentido conotativo por 
metáfora  
(D) Foi empregada no sentido conotativo por 
hipérbole  
(E) Foi empregada no sentido conotativo por 
antonomásia  
 
03) Assinale a alternativa cuja palavra não 
possua a mesma classificação de acordo 
com a tonicidade da palavra vesícula:    
 
(A) Líquido 
(B) Imperceptível 
(C) Analgésicos 
(D) Sintomáticos 
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(E) Úlcera 
 
04) Assinale o trecho que apresente um 
advérbio de tempo destacado: 
(A) Para uma parte do corpo tão pequena e 
pouco essencial... 
(B) ...não sabemos direito como nem por 
quê... 
(C) Os cálculos biliares são mais comuns em 
mulheres... 
(D) Se você já tem cálculos biliares 
sintomáticos... 
(E) Mas ele é contra emagrecer depressa 
demais... 
 
05) Assinale a alternativa que apresente 
palavra formada por processo de prefixação e 
sufixação: 
 
(A) Imperceptível 
(B) Produzido 
(C) Familiar 
(D) Alimentação 
(E) Tratamento 
 
06) Assinale a alternativa cujo termo 
destacado não seja um artigo: 
 
(A) Sua função é guardar a bile, líquido 
produzido pelo fígado... 
(B) ... fígado que ajuda a digerir a gordura da 
alimentação. 
(C) ...é bom ir ao médico para confirmar se é 
mesmo a vesícula... 
(D) ...o único tratamento eficaz é a remoção 
cirúrgica da vesícula. 
(E) ...a vesícula biliar pode causar muita dor. 
 
07) Assinale a alternativa que apresente um 
pronome pessoal exercendo a função 
sintática de sujeito da oração: 
 
(A) ...seus componentes podem se 
cristalizar... 
(B) Isso pode durar de semanas a anos... 
(C) Mas ele é contra emagrecer depressa 
demais... 
(D) ...é possível controlar seus efeitos com 
analgésicos... 
(E) Sua função é guardar a bile, líquido 
produzido pelo fígado... 
 

08) Observe a sequência ...;
9

8
;

7

5
;

5

2
 o 

próximo termo desta sequência é igual a: 
 

(A)  
10

9
. 

(B)  
10

11
.  

(C)  
11

10
.  

(D) 1. 
(E) 2. 

 
09) O quadro de funcionários de uma 
empresa é composto por 200 mulheres e 120 
homens. A probabilidade de um homem ter 
tuberculose é de 5% e de uma mulher é de 
6%. Se selecionarmos ao acaso uma pessoa 
entre todos os funcionários da empresa, qual 
é a probabilidade de ela ter tuberculose? 
 
(A) 4,375%. 
(B) 6,485%. 
(C) 5,625%. 
(D) 7,350%. 
(E) 4,850%. 

  
10) No mercado municipal de Tangará existe a 
seguinte relação de vendas, para cada 
sorvete vendido, vende-se duas garrafas de 
água e para cada garrafa de água vendida, 
vende-se três garrafas de refrigerante. Em um 
determinado dia foram vendidos trinta 
sorvetes. Com base nestas informações o 
número de refrigerantes vendidos neste dia é 
igual a: 
 
(A) 60.  
(B) 120.  
(C) 150.  
(D) 180. 
(E) 240. 

 
11) De toda a água existente na terra estima-
se que 2,39% é potável. Considerando este 
percentual se toda a água da terra se 
resumisse a 200 litros, a quantidade potável 
seria de:  
 
(A) 4,78 litros.  
(B) 6,48 litros.  
(C) 2,39 litros.  
(D) 8,68 litros. 
(E) 5,36 litros. 

 
12) Uma professora estava preocupada com a 
quantidade de faltas que os alunos tem ao 
longo do ano escolar e resolveu fazer a 
contagem de faltantes durante uma semana e 
obteve os seguintes resultados:  

Segunda 
feira 

Terça 
feira 

Quarta 
feira 

Quinta 
feira 

Sexta 
feira 

5 4 6 5 8 

Com base nas medidas de tendência central 
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(média, moda e mediana) é correto afirmar 
que: 
 
(A)  média < moda . 
(B)  mediana > média.  
(C)  moda > mediana.  
(D)  média = mediana. 
(E)  moda = mediana. 

 
13) Um triângulo retângulo tem seus vértices 
nos pontos de coordenadas cartesianas (0 , 
0) , (3 , 0) e (0 , 4). O perímetro deste triângulo 
mede: 
 
(A) 10.  
(B) 12. 
(C) 15. 
(D) 25. 
(E) 30. 

 
14) Um aluno ganha 5 pontos por exercício 
que acerta e perde 3 por exercício que erra. 
Ao fim de 50 exercícios tinha 130 pontos. 
Sabendo que o aluno respondeu todos os 
exercícios, quantos exercícios ele acertou? 
 
(A) 15.  
(B) 20. 
(C) 25. 
(D) 30. 
(E) 35. 

 
15) Dentre os rios abaixo, indique o único que 
NÃO pertence ao território brasileiro: 
 
(A) Rio São Francisco. 
(B) Rio Danúbio. 
(C) Rio Tocantins. 
(D) Rio Araguaia. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Com o término da Copa do Mundo de 
Futebol, a área esportiva prepara-se para a 
próxima olimpíada, a ser realizada em 2020 
em: 
 
(A) Vancouver. 
(B) Londres. 
(C) Tóquio. 
(D) Dubai. 
(E) Washington. 
 
17) Os cargos políticos a serem preenchidos 
nas eleições 2018, terão mandato de 4 anos, 
exceto para: 
 
(A) Governador. 
(B) Deputado Estadual. 
(C) Deputado Distrital. 

(D) Deputado Federal. 
(E) Senador. 
 
18) Com a viagem de Cida Borghetti, 
governadora do Paraná, para um evento nos 
Estados Unidos, em meados de julho de 
2018, assumiu o Governo do Paraná durante 
este curto período: 
 
(A) Orlando Pessuti, ex-governador. 
(B) Ademar Traiano, presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná. 
(C) Durval Amaral, presidente do Tribunal de 
Contas do Paraná. 
(D) Renato Bettega, presidente do Tribunal 
de Justiça do Paraná. 
(E) Dilceu Sperafico, secretário chefe da 
Casa Civil. 
 
19) Em 19 de julho de 2018, a Nicarágua 
comemorou 39 anos desde que uma 
Revolução pôs fim a décadas de ditadura. 
Mas as celebrações foram ofuscadas pela 
sangrenta repressão ordenada pelo 
presidente – antes um herói reverenciado e 
agora acusado de se tornar um déspota 
autocrata. Este presidente da Nicarágua é: 
 
(A) Anastasio Somoza. 
(B) Augusto Sandino. 
(C) Nicolás Maduro. 
(D) Daniel Ortega. 
(E) Rafael Correa. 
 
20) Enquanto os jogos da Copa do Mundo de 
Futebol na Rússia tinham a atenção pública, 
outro fato dividia esta atenção. Doze meninos 
e um treinador ficaram presos em uma 
caverna de difícil acesso, e demandou 
extenuante trabalho para a equipe de resgate 
conseguir libertá-los. Este fato aconteceu: 
 
(A) Na Indonésia. 
(B) No Havaí. 
(C) Em Cingapura. 
(D) Na Malásia 
(E) Na Tailândia. 
 
21) Por definição em Norma, o conjunto de 
pontos, materializados no terreno, com 
coordenadas cartesianas (x e y) obtidas a 
partir de uma origem no plano topográfico, 
que serve de base planimétrica ao 
levantamento topográfico, são denominados: 
  
(A) Alinhamento de via (ou alinhamento 
predial). 
(B) Apoio geodésico altimétrico. 
(C) Apoio geodésico planimétrico. 
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(D)  Apoio topográfico altimétrico. 
(E)  Apoio topográfico planimétrico. 
  
22) Segundo Norma, a peça gráfica realizada, 
a partir do original topográfico, sobre base 
transparente, dimensionalmente estável 
(poliéster ou similar), quadriculada 
previamente, em formato definido nas NBR 
8196, NBR 8402, NBR 8403, NBR 10068, NBR 
10126, NBR 10582 e NBR 10647, com área útil 
adequada à representação do levantamento 
topográfico, comportando, ainda, moldura e 
identificadores segundo modelo definido pela 
destinação do levantamento, é denominado: 
 
(A) Carta (ou mapa). 
(B) Croqui. 
(C) Desenho topográfico final (ou desenho 
final). 
(D) Planta baixa. 
(E) Modelo topográfico. 
 
23) Como se denomina o levantamento 
planimétrico acrescido da determinação 
planimétrica da posição de certos detalhes 
visíveis ao nível e acima do solo e de 
interesse à sua finalidade, tais como: limites 
de vegetação ou de culturas, cercas internas, 
edificações, benfeitorias, posteamentos, 
barrancos, árvores isoladas, valos, valas, 
drenagem natural e artificial, etc. Estes 
detalhes devem ser discriminados e 
relacionados nos editais de licitação, 
propostas e instrumentos legais entre as 
partes interessadas na sua execução: 
 
(A) Levantamento de detalhes. 
(B)  Levantamento topográfico altimétrico (ou 
nivelamento). 
(C) Levantamento topográfico expedito. 
(D)  Levantamento topográfico planimétrico 
cadastral. 
(E) Levantamento topográfico planimétrico 
(ou levantamento planimétrico, ou levantamento 
perimétrico). 
 
24) Conforme a NBR 13133/1994, o erro de 
grafismo compreende:  
 
(A) Erro máximo admissível na elaboração de 
desenho topográfico para lançamento de pontos 
e traçados de linhas, com o valor de 0,2 mm, que 
equivale a duas vezes a acuidade visual. 
(B) Erro máximo admissível na elaboração de 
desenho topográfico para lançamento de pontos 
e traçados de linhas, com o valor de 0,3 mm, que 
equivale a duas vezes a acuidade visual. 
(C) Erro máximo admissível na elaboração de 
desenho topográfico para lançamento de pontos 

e traçados de linhas, com o valor de 0,4 mm, que 
equivale a duas vezes a acuidade visual. 
(D)  Erro máximo admissível na elaboração de 
desenho topográfico para lançamento de pontos 
e traçados de linhas, com o valor de 0,6 mm, que 
equivale a duas vezes a acuidade visual. 
(E)  Erro máximo admissível na elaboração de 
desenho topográfico para lançamento de pontos 
e traçados de linhas, com o valor de 0,2 mm, que 
equivale a duas vezes a acuidade visual. 
 
25) O Elipsóide do Sistema Geodésico de 
Referência de 1980 (Geodetic Reference 
System 1980 – GRS80), tem como dimensão 
do seu semi-eixo maior: 
 
(A) Semi-eixo maior a = 6.078.137 m. 
(B) Semi-eixo maior a = 6.178.137 m. 
(C) Semi-eixo maior a = 6.278.137 m. 
(D)  Semi-eixo maior a = 6.378.137 m. 
(E)  Semi-eixo maior a = 6.478.137 m. 
  
26) Os parâmetros de transformação (a1, f1 = 
parâmetros geométricos do elipsóide do 
sistema de origem) entre o SAD 69 e o 
SIRGAS2000 tem como valores: 
 
(A) a1 = 6.378.160 m; f1 = 2/298,25. 
(B) a1 = 6.873.160 m; f1 = 1/298,25. 
(C) a1 = 6.387.160 m; f1 = 4/298,25. 
(D)  a1 = 6.378.160 m; f1 = 3/298,25. 
(E)  a1 = 6.378.160 m; f1 = 1/298,25. 
 
27) As frequências (L) e os comprimentos de 
onda (λ) de L1 e L2 dos satélites GPS 
(Navstar), respectivamente são: 
 
(A) L1 = 1575, 42 MHz e λ ≈ 19 cm, L2 = 
1227, 60 MHz e λ ≈ 24 cm. 
(B) L1 = 1570, 42 MHz e λ ≈ 19 cm, L2 = 
1222, 60 MHz e λ ≈ 24 cm. 
(C)  L1 = 1575, 42 MHz e λ ≈ 21 cm, L2 = 
1227, 60 MHz e λ ≈ 27 cm. 
(D) L1 = 1560, 42 MHz e λ ≈ 19 cm, L2 = 
1222, 60 MHz e λ ≈ 24 cm. 
(E) L1 = 1570, 42 MHz e λ ≈ 19 cm, L2 = 
1220, 60 MHz e λ ≈ 24 cm. 
 
28) O sistema GPS (Navstar), utiliza qual 
sistema de referência (Datum Geodésico 
Global)? 
 
(A)  - Sistema de Referência Geocêntrico para 
as Américas - SIRGAS 2000. 
(B)  - Hayford 1924. 
(C)  - União Geodésica e Geofísica 
Internacional - UGGI 1967. 
(D)  - Sistema Geodésico Sul-Americano - 
SAD 69. 
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(E)  - World Geodetic System - WGS 1984. 
 
29) Como é denominado o deslocamento 
aparente da posição de um objeto 
estacionário que se encontra a uma certa 
distância de um observador em movimento. 
Quanto mais próximo estiver o objeto do 
observador, maior será o deslocamento 
aparente deste: 
 
(A) Estereoscopia. 
(B) Paralaxe. 
(C) Visão Estereoscópica. 
(D) Visão Monoscópica. 
(E) Monoscopia. 
 
30) Conforme a NBR 10068, os papéis para o 
desenho variam de acordo com a sua 
utilização, podendo serem opacos, 
geralmente branco ou transparente e de sua 
gramatura. O formato do papel tem origem 
em um retângulo com área de um metro 
quadrado (1 m2) e cujos lados medem:  
 
(A)  - 841 mm x 1189 mm. 
(B)  - 1182 mm x 841 mm. 
(C)  - 841 mm x 2378 mm.   
(D)  - 594 mm x 841 mm. 
(E)  - 420 mm x 594 mm. 
 
31) Os teodolitos são classificados segundo 
o desvio-padrão de uma direção observada 
em duas posições da luneta (DIN 18723). O 
desvio-padrão quanto a precisão angular de 
um teodolito classificado com precisão alta é 
de:  
 
(A) Desvio-padrão:  
(B) Desvio-padrão:  
(C) Desvio-padrão:  
(D) Desvio-padrão:  
(E)  Desvio-padrão:  
  
32) Os níveis são classificados segundo 
desvio-padrão de 1 km de duplo nivelamento. 
O desvio-padrão de um nível classificado 
com precisão alta é de: 
 
(A) Desvio-padrão: > ± 10 mm km-1 

(B) Desvio-padrão: -1 
(C) Desvio-padrão: -1 
(D) Desvio-padrão: -1 
(E)  Desvio-padrão:  1 mm km-1 
  
33) As estações totais (total station) - 
medidores eletrônicos de ângulos e 
distâncias - são classificadas segundo os 
desvios-padrão que as caracterizam. O 

desvio-padrão de uma estação total 
classificada com precisão alta é de: 
 
(A) Desvio-pad
02"; Desvio-padrão, precisão linear: ± (3mm + 3 
ppm x D); Onde D = Distância medida em km. 
(B) Desvio-
04"; Desvio-padrão, precisão linear: ± (4mm + 4 
ppm x D); Onde D = Distância medida em km. 
(C) Desvio-
06"; Desvio-padrão, precisão linear: ± (6mm + 6 
ppm x D); Onde D = Distância medida em km. 
(D) Desvio-
08"; Desvio-padrão, precisão linear: ± (8mm + 10 
ppm x D); Onde D = Distância medida em km. 
(E) Desvio-
10"; Desvio-padrão, precisão linear: ± (5mm + 10 
ppm x D); Onde D = Distância medida em km. 
  
34) Devido às irregularidades da superfície 
terrestre, utilizam-se modelos para a sua 
representação, mais simples, regulares e 
geométricos e que mais se aproximam da 
forma real para efetuar os cálculos. O modelo 
Geoidal é definido como:  
 
(A) Figura geométrica gerada pela rotação de 
uma semi-elipse (geratriz) em torno de um de 
seus eixos (eixo de revolução). 
(B) Superfície equipotencial do campo da 
gravidade ou superfície de nível, sendo utilizado 
como referência para as altitudes ortométricas 
no ponto considerado. 
(C) As projetantes são ortogonais à superfície 
de projeção, significando estar o centro de 
projeção localizado no infinito. 
(D) A superfície de projeção é um plano 
normal a vertical do lugar no ponto da superfície 
terrestre considerado como origem do 
levantamento, sendo seu referencial altimetrico o 
referido datum vertical brasileiro. 
(E) 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. 
  
35) Considera a porção da Terra em estudo 
com sendo plana. É a simplificação utilizada 
pela Topografia. Esta aproximação é válida 
dentro de certos limites e facilita bastante os 
cálculos topográficos. Face aos erros 
decorrentes destas simplificações, este plano 
tem suas dimensões limitadas. Tem-se 
adotado como limite para este plano na 
prática a dimensão de 20 a 30 km. A NRB 
13133 (Execução de Levantamento 
Topográfico) admite um plano com até: 
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(A) aproximadamente 150 km. 
(B) aproximadamente 120 km. 
(C) aproximadamente 100 km. 
(D)  aproximadamente 90 km. 
(E)  aproximadamente 80 km. 
 
36) Para estabelecer a metodologia de um 
levantamento topográfico, deve-se considerar 
sua finalidade básica e dimensões da área a 
ser levantada, enquadrando-o em uma das 
classes de levantamento topográfico 
planialtimétrico. Quanto as finalidades, a 
Classe VP têm como característica:  
 
(A) Levantamentos topográficos para estudos 
expeditos. 
(B) Adensamento do apoio topográfico para 
poligonais IIIP. Levantamentos topográficos para 
estudos de viabilidade em projetos de 
engenharia. 
(C) Adensamento do apoio topográfico para 
projetos básicos, executivos, como executado, e 
obras de engenharia. 
(D) Apoio topográfico para projetos básicos, 
executivos, como executado, e obras de 
engenharia. 
(E)  Adensamento da rede geodésica - 
(transporte de coordenadas). 
 
37) As projeções cartográficas permitem 
representar uma realidade esférica numa 
superfície plana. A Terra é redonda, mas os 
papéis são planos. Representar em um 
desenho a superfície do planeta obriga, 
então, a admitir imperfeições. Quanto ao grau 
de deformação das superfícies 
representadas, a Conformes ou Isogonais 
tem como características: 
 
(A) Possuem a propriedade de não deformar 
os ângulos de pequenas áreas. Nestas 
projeções os paralelos e os meridianos se 
cruzam em ângulos retos, e a escala em torno 
de um ponto se mantém para qualquer direção. 
Porém, ao se manter a precisão dos ângulos, 
distorce-se a forma dos objetos no mapa. 
(B) Não deformam áreas, conservando uma 
relação constante, em termos de área, com a 
superfície terrestre. Devido a suas deformações 
não são adequadas à Cartografia de base, 
porém são muito utilizadas para a Cartografia 
temática.  
(C) São as projeções que não apresentam 
deformações lineares, ou seja, os comprimentos 
são representados em escala uniforme. Esta 
condição só é conseguida em determinada 
direção. 
(D) Estas projeções são menos empregadas 
que as projeções conformes e equivalentes, 

porque raramente é desejável um mapa com 
distâncias corretas apenas em uma direção. 
(E) Não possui nenhuma das propriedades 
dos outros tipos, isto é, equivalência, 
conformidade e equidistância, ou seja, as 
projeções em que as áreas, os ângulos e os 
comprimentos não são conservados. 
  
38) Todo o mapa apresenta algum tipo de 
distorção, que depende da natureza do 
processo de projeção. Dependendo do 
objetivo do mapa, estas distorções podem 
ser minimizadas quanto à forma, área, 
distância ou direção. Portanto, quando 
utilizamos mapas, devemos procurar 
escolher as projeções que preservem as 
características mais importantes para o 
nosso estudo e que minimizem as outras 
distorções. A Projeção de Mercator tem como 
características: 
 
(A) Procura traçar um mapa de toda a 
superfície terrestre. Ela reproduz bem o tamanho 
e o formato das áreas situadas na zona 
intertropical, mas exagera na representação das 
áreas temperadas e polares.  
(B) Procura fazer um retrato mais ou menos 
fiel do tamanho das áreas, só que acaba muitas 
vezes distorcendo as formas. Na verdade, essa 
projeção não se preocupa com a forma, mas 
com a proporção, isto é, com o tamanho relativo 
de cada área, trata-se de uma projeção 
equivalente. 
(C) Segundo esta projeção, as diversas 
partes da superfície terrestre estariam 
supostamente dispostas num plano, que está 
centrado num ponto qualquer do globo. Esta 
projeção tem a vantagem nas áreas próximas do 
centro ficam muito bem representadas, bem 
detalhadas, mas as áreas distantes vão ficando 
cada vez mais distorcidas.  
(D) Essa projeção é muito usada na 
representação dos mapas mundi.  
(E) Apropriada para uso em países ou 
regiões de extensão predominantemente norte-
sul e reduzida extensão este-oeste. É 
amplamente utilizada nos EUA. No Brasil é 
utilizada em mapas da série Brasil, regionais, 
estaduais e temáticos. Não é conforme nem 
equivalente, só tem essas características 
próxima ao Meridiano Central. Apresenta 
pequena deformação próxima ao centro do 
sistema, mas aumenta rapidamente para a 
periferia. 
  
39) Para estabelecer a metodologia de um 
levantamento topográfico, deve-se considerar 
sua finalidade básica e dimensões da área a 
ser levantada, enquadrando-o em uma das 
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classes de levantamento topográfico 
planialtimétrico. Quanto as finalidades, a 
Classe IIN de Nivelamento de linhas ou 
círculos e seções têm como característica: 
 
(A) Nivelamento taqueométrico destinado a 
levantamento de perfis para estudos expeditos. 
(B) Nivelamento trigonométrico para 
determinação de altitudes ou cotas em 
poligonais de levantamento, levantamento de 
perfis para estudos preliminares e/ou de 
viabilidade em projetos. 
(C) Nivelamento geométrico para 
determinação de altitudes ou cotas em pontos de 
segurança (PS) e vértices de poligonais para 
levantamentos topográficos destinados a 
projetos básicos, executivos, como executado, e 
obras de engenharia. 
(D) Nivelamento geométrico para 
implantação de referências de nível (RN) de 
apoio altimétrico. 
(E) Nivelamento trigonométrico para 
implantação de referências de nível (RN) de 
apoio altimétrico. 
  
40) De acordo com a Norma que trata das 
condições exigíveis para execução dos 
serviços de georreferenciamento de imóveis 
rurais, a Precisão posicional absoluta é 
definida como: 
 
(A) Refere-se à precisão posicional 
relacionada à vinculação com o Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB), prevendo, portanto, 
a propagação das covariâncias a partir dos 
vértices do mesmo. 
(B) Referem-se às coordenadas geodésicas 
dos vértices (φ, λ, h), com suas respectivas 
precisões (σφ, σλ, σh). 
(C) Coordenadas referenciadas a três eixos 
ortogonais com origem no centro de massa da 
terra, sendo o eixo “Z” orientado na direção do 
Conventional Terrestrial Pole (Pólo Terrestre 
Convencional), o eixo “X” na direção média do 
meridiano de Greenwich e o eixo “Y” de modo a 
tornar o sistema dextrógiro. 
(D)  Coordenadas cartesianas definidas num 
plano topográfico local, perpendicular à normal 
ao elipsoide e tangente à superfície terrestre no 
ponto origem do Sistema Geodésico Local 
(SGL). 
(E)  Coordenadas geodésicas definidas num 
elipsoide de referência, expressas em: latitude 
(φ), longitude (λ) e altitude elipsoidal (h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


