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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

ENGENHEIRO 

AGRIMENSOR 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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 Atualidades Informática Conhec. 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

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 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

BrOffice Writer: 

 

I. Para selecionar todo o texto no documento do 

Writer podemos utilizar a tecla de atalho 

Ctrl+T 

II. A opção Localizar pode ser utilizada por 

meio do atalho Ctrl+L 

III. A opção Localizar e Substituir pode ser 

utilizada por meio do atalho Ctrl+H 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) Apenas a afirmativa III está correta. 

(D) As afirmativas I e II estão corretas.. 

 

17) Com relação aos periféricos analise os itens 

abaixo: 

 

I. O TouchPad é um dispositivo apenas de saída. 

II. O TrackBall é um dispositivo apenas de 

entrada. 

III. O Drive é um dispositivo de entrada e saída. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

18) Analise os itens abaixo com relação aos 

conhecimentos de tecnologias relacionados a 

internet: 

 

I. HTML é uma linguagem de formatação de 

hipertexto, onde um arquivo de texto com 

extensão .HTM ou HTMX contém textos e 

códigos especiais chamados tags e 

possibilitam a interpretação deste arquivo 

em qualquer navegado. 

II. O navegador pode visualizar páginas HTML 

de modo online, se estiverem em locais 

remotos, ou de modo off-line, se estiverem 

armazenados no computador do usuário. 

 

 

III. As páginas ativas são aquelas criadas por um 
servidor Web toda vez que um browser 
(cliente) solicita o documento. O cliente pode 
obter apenas uma cópia do documento, cujo 
conteúdo é determinado antes de ser 
publicado. As páginas .html são em sua 
maioria dinâmicas. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
19) Com relação ao correio eletrônico analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I. A mensagem de correio eletrônico contém um 
cabeçalho e um corpo. O cabeçalho define o 
remetente, o destinatário, o assunto e 
algumas outras informações. O corpo da 
mensagem contém as informações reais. 

II. O envio Cc envia a cópia carbono para o 
destinatário especificado sem que nenhum 
outro destinatário (para, cc ou cco) da 
mensagem saiba que o mesmo a recebeu. 

III. O envio Cco permite o envio de uma cópia 
idêntica do e-mail para outro usuário, que 
teoricamente não é o destinatário direto, mas 
que tomará ciência da mesma. 

IV. Os servidores de e-mail limitam o tamanho 
dos anexos, tanto de envio quanto de 
recebimento.  

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) As afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas II e III estão corretas. 
 

20) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue 

os itens abaixo: 
 

I. O grupo Notas de Rodapé está localizado na 

guia Referências. 

II. A opção de Macros está localizado na guia 

Exibição. 

III. O grupo Controle está localizado na guia 

Correspondências. 
 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Todas as afirmativas são falsas. 

(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(D) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

 INFORMÁTICA BÁSICA                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Dos títulos de domínio destacados do 
patrimônio público constará 
obrigatoriamente o código do imóvel rural 
constante do CCIR, expedido pelo 
_____________________, relativo à área do 
patrimônio público cadastrada no Sistema 
Nacional de Cadastro Rural - SNCR. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna acima. 
 

(A) Ministério da Agricultura e Pecuária. 
(B) Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA. 
(C) Ministério das Terras Devolutas. 
(D) Ministério da Fazenda. 
 
22) Em relação ao decreto nº 4449/2002, marque 

a opção ERRADA. 
 

(A) Nos casos de usucapião de imóvel rural, após 
o trânsito em julgado da sentença 
declaratória, o juiz intimará o INCRA de seu 
teor, para fins de cadastramento. 

(B) Incumbe ao INCRA normatizar os critérios e 
procedimentos referentes à abertura de 
cadastros das áreas destacadas a qualquer 
título do patrimônio público fundiário, 
ficando obrigado a abrir de ofício cadastros 
individualizados para as áreas que por sua 
iniciativa fizer destacar, incumbindo aos 
demais órgãos públicos promoverem perante 
o INCRA os cadastros individualizados das 
áreas destacadas de terras sob sua 
administração. 

(C) Os serviços de registros de imóveis ficam 
obrigados a comunicar mensalmente ao 
INCRA as modificações ocorridas nas 
matrículas, decorrentes de mudanças de 
titularidade, parcelamento, 
desmembramento, loteamento, unificação de 
imóveis, retificação de área, reserva legal e 
particular do patrimônio natural, bem como 
outras limitações e restrições de caráter 
dominial e ambiental, para fins de atualização 
cadastral. 

(D) O INCRA comunicará, diariamente, aos 
serviços de registros de imóveis os códigos 
dos imóveis rurais decorrentes de mudança 
de titularidade, parcelamento, 
desmembramento, loteamento e unificação. 

 

 
 
 
 

23) Os critérios técnicos para implementação, 

gerenciamento e alimentação do Cadastro 

Nacional de Imóveis Rurais - CNIR serão 

fixados em ato normativo conjunto do INCRA 

e da Secretaria da Receita Federal. A respeito 

disso, observe os itens a seguir. 

 

I. As instituições gerenciadoras do CNIR 

deverão convidar e incentivar a participação 

de entidades da sociedade civil detentoras de 

bases de dados cadastrais correlatos, para 

interagirem com o esforço de alimentação e 

gerenciamento do CNIR. 

II. Além do INCRA e da Secretaria da Receita 

Federal, todos os demais órgãos da 

Administração Pública Federal serão 

obrigatoriamente produtores, alimentadores 

e usuários da base de informações do CNIR. 

III. São informações de natureza estrutural 

obrigatórias as relativas aos dados sobre 

identificação, localização, dimensão, 

titularidade e situação jurídica do imóvel, 

independentemente de estarem ou não 

acompanhadas de associações gráficas. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I  

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Em relação ao sensoriamento remoto, 

marque a opção ERRADA. 

 

(A) Sensoriamento Remoto é uma ciência que 

visa o desenvolvimento da obtenção de 

imagens da superfície terrestre por meio da 

detecção e medição quantitativa das 

respostas das interações da radiação 

eletromagnética com os materiais 

terrestres. 

(B) Sensoriamento remoto é uma técnica de 

obtenção de imagens dos objetos da 

superfície terrestre em que há um contato 

físico de qualquer espécie entre o sensor e o 

objeto. 

(C) O termo Sensoriamento Remoto foi criado 

para designar o desenvolvimento dessa 

nova tecnologia de instrumentos capaz de 

obterem imagens da superfície terrestre a 

distâncias remotas. 

(D) A partir da definição de sensoriamento 

remoto fica óbvio que só se pode entender o 

processo de aquisição e de análise das 

imagens, se conhecermos primeiro o que é a 

radiação eletromagnética - REM. 

 

25) Na prática, a detecção ou identificação de um 

objeto nas imagens de sensoriamento remoto 

não é determinada somente pela resolução 

espacial, mas pelas diferentes formas de 

medições, como: 

 

I. Pela data em que a imagem foi tomada. 

II. Pelos valores numéricos da medida da 

radiância do alvo. 

III. Pela área do campo de visada do sensor. 

IV. Pelo comprimento de onda das bandas. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

26) O tamanho individual do elemento de área 

imageada no terreno representa em qualquer 

tipo de sensor uma propriedade importante 

da imagem, que é a: 

 

(A) A resolução espacial. 

(B) Dimensão geométrica. 

(C) Resolução geográfica. 

(D) Convergência geométrica. 

 

27) Para o sensoriamento remoto, a obtenção 

simultânea de imagens em múltiplas bandas 

espectrais é, sem dúvida, a propriedade mais 

importante dos sensores imageadores. O 

termo resolução espectral envolve pelo 

menos os seguintes parâmetros de medida, 

quais sejam: 

 

I. O número de bandas que o sensor possui. 

II. A largura em comprimento de onda das 

bandas. 

III. As posições que as bandas estão situadas no 

espectro eletromagnético. 

 

É correto o que se aduz em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

 

28) A medida pelos detectores da intensidade de 

radiância da área de cada pixel unitário é 

denominada de: 

 

(A) Resolução espectral. 

(B) Resolução espacial. 

(C) resolução radiométrica. 

(D) Resolução temporal. 
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29) Pode-se justificar a grande eficiência dos 
sensores imageadores multiespectrais pelos 
seguintes motivos: 

 
I. Os dados são em formato digital. 

II. Podem ser operados de plataformas espaciais 
por meio de satélites, permitindo a tomada de 
imagens de forma repetitiva ao longo de 
vários anos. 

III. As imagens podem ser obtidas num amplo 
intervalo de comprimento de onda, com 
dezenas a centenas de bandas espectrais. 

 
É certo o que se aduz em: 
 
(A) I e III 
(B) I, II e III 
(C) II 
(D) I 
 
30) O Engenheiro de Agrimensura deve: 
 

I. Ter uma relação harmoniosa com os 
profissionais de outras áreas. 

II. Realizar suas atividades em conformidade 
com a legislação brasileira. 

III. Praticas atos que estejam dentro das suas 
atribuições profissionais.  

 
É certo o que se aduz em: 
 
(A) I, II e III 
(B) II e III 
(C) I e II 
(D) I 
 
31) Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) é 

constituído por cerca de 70.000 estações 

implantadas pelo IBGE em todo o Território 

Brasileiro, divididas nas seguintes redes: 

 

I. Gravimétrica: valores precisos de aceleração 

da gravidade. 

II. Altimétrica: altitudes de alta precisão. 

III. Planimétrica: latitude e longitude de alta 

precisão. 

 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

32) Os _____________________________ compreendem o 

conjunto de atividades dirigidas para as 

medições e observações que se destinam à 

determinação da forma e dimensões do nosso 

planeta (geóide e elipsóide). É a base para o 

estabelecimento do referencial físico e 

geométrico necessário ao posicionamento 

dos elementos que compõem a paisagem 

territorial. 

 

Marque a opção que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Levantamentos altimétricos. 

(B) Levantamentos geodésicos. 

(C) Levantamentos longitudinais. 

(D) Levantamentos topográficos. 

 

33) Dentre os levantamentos planimétricos 

clássicos, merecem destaque: 

 

(A) Triangulação: Obtenção de Figura s 

geométricas a partir de triângulos formados 

através da medição dos ângulos 

subtendidos por cada vértice. Os pontos de 

triangulação são denominados vértices de 

triangulação (VVTT). É o mais antigo e 

utilizado processo de levantamento 

planimétrico. 

(B) Trilateração: Método semelhante à 

triangulação e, como aquele, baseia-se em 

propriedades geométricas a partir de 

triângulos superpostos, sendo que o 

levantamento será efetuado através da 

medição dos lados 

(C) Poligonação: É um encadeamento de 

distâncias e ângulos medidos entre pontos 

adjacentes formando linhas poligonais ou 

polígonos. Partindo de uma linha formada 

por dois pontos conhecidos, determinam-se 

novos pontos, até chegar a uma linha de 

pontos conhecidos. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 
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34) “São operações através das quais se realizam 

medições, com a finalidade de se determinar 

a posição relativa de pontos da superfície da 

Terra no horizonte topográfico” 

O enunciado acima se refere ao levantamento: 

 

(A) Convergente. 

(B) Topográfico. 

(C) Planimétrico. 

(D) Altimétrico. 

 

35) “A principal característica deste tipo de 

sensor é o fato de o imageamento do terreno 

ser feito pixel a pixel ao longo de uma linha de 

várias dezenas ou centenas de quilômetros de 

extensão, no sentido transversal ao 

deslocamento do satélite”. 

 

O enunciado acima se refere aos: 

 

(A) Sensores de Imageamento Multiespectral. 

(B) Sensores de Varredura Mecânica. 

(C) Sensores de Varredura Eletrônica. 

(D) Sensores ópticos. 

 

36) Em relação ao Posicionamento 

Tridimensional por GPS, marque a opção 

verdadeira. 

 

I. Na coleta de dados de campo, as técnicas 

geodésicas e topográficas para 

determinações de ângulos e distâncias 

utilizadas para a obtenção de coordenadas bi 

e/ou tri-dimensionais sobre a superfície 

terrestre, através de instrumentos ópticos e 

mecânicos tornaram-se obsoletos, sendo 

mais utilizada na locação de obras de 

engenharia civil e de instalações industriais. 

Posteriormente, sistemas eletrônicos de 

determinações de distâncias por mira “laser” 

ou infravermelhas determinaram uma grande 

evolução. 

II. A geodésia por satélites baseados em Radar 

(NNSS), em frequência de rádio muito altas 

(bandas de microondas) foi desenvolvido 

pela Marinha dos Estados Unidos com a 

finalidade básica da navegação e 

posicionamento das belonaves americanas 

sobre superfície, em meados dos anos 1960. 

III. Hodiernamente, o Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) com a 

constelação NAVSTAR (“Navigation System 

With Timing And Ranging”), totalmente 

completa e operacional, ocupa o primeiro 

lugar entre os sistemas e métodos utilizados 

pela topografia, geodésia, aerofotogrametria, 

navegação aérea e marítima e quase todas as 

aplicações em geoprocessamento que 

envolvam dados de campo. 

IV. As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

37) Os serviços notariais são obrigados a 

mencionar nas escrituras os seguintes dados 

do CCIR, dentre outros: 

 

1. Localização do imóvel. 

2. Denominação do imóvel. 

3. Código do imóvel. 

4. Nome do detentor. 

5. Nacionalidade do detentor. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 12 

(B) 13 

(C) 10 

(D) 15 
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38) Em relação às alterações promovidas pela lei 

nº 10.267/2001, marque a opção FALSA. 
 

(A) Nos casos de usucapião, o juiz intimará o 

INCRA do teor da sentença, para fins de 

cadastramento do imóvel rural. 

(B) Os serviços de registro de imóveis ficam 

obrigados a encaminhar ao INCRA, 

mensalmente, as modificações ocorridas 

nas matrículas imobiliárias decorrentes de 

mudanças de titularidade, parcelamento, 

desmembramento, loteamento, 

remembramento, retificação de área, 

reserva legal e particular do patrimônio 

natural e outras limitações e restrições de 

caráter ambiental, envolvendo os imóveis 

rurais, salvo os destacados do patrimônio 

público. 

(C) Nos autos judiciais que versem sobre 

imóveis rurais, a localização, os limites e as 

confrontações serão obtidos a partir de 

memorial descritivo assinado por 

profissional habilitado e com a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, contendo as coordenadas dos vértices 

definidores dos limites dos imóveis rurais, 

geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e com precisão posicional a ser 

fixada pelo INCRA, garantida a isenção de 

custos financeiros aos proprietários de 

imóveis rurais cuja somatória da área não 

exceda a quatro módulos fiscais. 

(D) Constatada, durante o processo 

demarcatório, a existência de domínio 

privado nos limites da terra indígena, a 

União requererá ao Oficial de Registro a 

averbação, na respectiva matrícula, dessa 

circunstância. 

39) “Baseados na utilização de equipamentos 

aero ou espacialmente transportados 

(câmaras fotográficas e métricas, sensores), 

prestam-se à descrição geométrica da 

superfície topográfica, em relação a uma 

determinada superfície de referência” 
 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 
 

(A) Topografia. 

(B) Aerolevantamentos. 

(C) Fotocarta. 

(D) Processamento fotográfico. 

 

40) São características dos mapas: 
 

I. Representação plana. 

II. Tem destinação a fins temáticos, culturais ou 

ilustrativos. 

III. São exclusivamente feitos em escala média ou 

grande. 
 

É certo o que se indica em: 
 

(A) II 

(B) III 

(C) I e II 

(D) I, II e III 

 




