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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ENGENHEIRO CIVIL
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

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 Teste Seletivo 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 Teste Seletivo.
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 Teste Seletivo.
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) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
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28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.
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05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
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INFORMÁTICA
16) Com base na imagem abaixo do Excel 2013
responda:

QUESTÕES DE 16 A 20
18) Julgue os itens sobre segurança da informação:
I. Ransomware é uma espécie de malware.
II. Hoaxes é um tipo de Spam.
III. Phishing consiste em tentar obter informações
privilegiadas através de contatos telefônicos,
enganando funcionários, passando-se por outras
pessoas.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.

19) Julgue as assertivas abaixo:

Pedro fez uma tabela dos valores pagos de água e luz no
primeiro semestre no órgão em que trabalha, caso Pedro
digite a seguinte formula na célula B9 =SOMA (C3-C4;B7)
e logo em seguida pressione Enter o valor obtido será:
A)
B)
C)
D)

#VALOR!
-230
230
30

I. Os programas Limpeza de Disco e Scandisk são
considerados Softwares Acessórios.
II. A Calculadora do Windows ou o Bloco de Notas são
considerados Softwares Utilitários.
III. Os Programas de Planilhas Eletrônicas são tipos de
Softwares Aplicativos.
A)
B)
C)
D)

Todas as assertivas estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

20) Complete os itens abaixo e assinale a alternativa
correta:

17) Julgue os itens abaixo:
I. O navegador Google Chrome disponibiliza o recurso
do modo de navegação anônimo, possibilitando que
o usuário navegue na internet com mais segurança,
evitando ser identificado por espiões e vírus.
II. O navegador Google Chrome tem disponível recursos
de segurança contra phishing e malware, que, se
estiverem ativos, avisa ao usuário em caso de ele
acessar um site que tenha risco.
III. O navegador Firefox tem disponível o recurso SYNC
que leva as informações de navegação onde quer que
vá.
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

I. ____________ Sistemas que atuam como gateway entre
duas redes, obrigando que determinado fluxo de
dados passe por ele.
II. ____________ É a rede coorporativa que apresenta
serviços similares ao de redes públicas.
III. ____________ Possui várias portas e enviam os pacotes
de dados apenas para a porta de destino. Uma de
suas características é a de permitir comunicações
paralelas, onde duas estações podem enviar seus
dados em um mesmo intervalo de tempo sem risco
de colisões.
A)
B)
C)
D)

I – Proxy, II – Intranet, III – Switch.
I – Switch, II – Proxy, III – Intranet.
I – Switch, II – Intranet, III – Proxy.
I – Proxy, II – Extranet, III – Hub.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a fiscalização de uma obra não é uma
afirmação correta:
A) Receber as etapas de obra mediante medições
precisas e de acordo com as regras contratuais.
B) Realizar, juntamente com a contratada, as medições
dos serviços nas datas estabelecidas, após ter
atestado as respectivas notas fiscais.
C) Deve se manter planilha atualizada do valor do
contrato, com seus aditivos, se houver.
D) A qualidade dos materiais empregados e dos
serviços executados, que deverão ser verificados no
momento de sua entrega e utilização.
22) Sobre o controle de materiais e estoque não é
correto afirmar que:
A) Os funcionários se deslocam pelo canteiro de obras
de forma desnecessária por não saberem se os
materiais imprescindíveis para a realização do
trabalho chegaram e se estão disponíveis.
B) Outro grande problema de não se preocupar com o
controle de estoque está no aumento dos acidentes
de trabalho.
C) Um grande problema causado pela desorganização
do estoque está na impossibilidade de verificar se o
consumo dos materiais atende realmente às
necessidades da sua empresa.
D) As fichas de estoque têm se mostrado ineficazes no
controle e saída de materiais, burocratizando o
andamento da obra, e sendo assim, necessário outros
meios de gestão de materiais na obra.
23) A Norma Regulamentadora de número 18, disponível
no site do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, aborda armazenagem e estocagem de
materiais no item 24. Assinale a alternativa abaixo
que obedece ao descrito na norma:
A) Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros
materiais de grande comprimento ou dimensão
devem ser arrumados em camadas com espaçadores
sem peças de retenção.
B) As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas
e escoramentos devem ser empilhadas de acordo
com o tipo de material e a bitola das peças.
C) A cal virgem deve ser armazenada em local úmido e
arejado.
D) Madeiras retiradas de andaimes, tapumes e
escoramentos, devem ser empilhadas depois de
retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de
amarração.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Nas afirmações abaixo assinale aquela que está
correta no que se refere ao vocabulário e normas
técnicas de construção e desenho de um projeto
arquitetônico:
A) Breeses e marquises são elementos estruturais
responsáveis pela sustentação da construção através
da distribuição das forças e transmissão até o
alicerce da construção
B) Peitoril é a altura do chão até a laje.
C) Cumeeira é o ponto mais alto da cobertura.
D) Planta é a vista obtida após a retirada da parte
anterior ao plano de secção olhando de frente.
25) Em um projeto arquitetônico, na representação de
uma reforma é indispensável diferenciar muito bem
o que existe e o que será demolido ou acrescentado.
No quadro abaixo assinale a alternativa correta que
indica o significado da simbologia, indicada pelas
letras (A), (B), (C) respectivamente:
(A)

(B)

(C)

A) (A) Parede a construir; (B) Parede a conservar; (C)
Parede a demolir.
B) (A) Parede a construir; (B) Parede a demolir; (C)
Parede a conservar.
C) (A) Parede a conservar; (B) Parede a construir; (C)
Parede a demolir.
D) (A) Parede a conservar; (B) Parede a demolir; (C)
Parede a construir.
26) Nas plantas
arquitetônico,
uma ou mais
curvas ou
denominadas:
A) Cumeeiras

de cobertura de um projeto
as coberturas são constituídas por
superfícies que podem ser planas,
mistas. Essas superfícies são

B) Águas
C) Beirais
D) Platibandas
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27) São características das Fundações Indiretas ou
Profundas, exceto:
A) Normalmente dispensa abertura da cava de
fundação.
B) Possui grande comprimento em relação a sua base e
pouca capacidade de suporte pela base.
C) Apresenta grande capacidade de carga devido ao
atrito lateral do corpo do elemento de fundação com
o solo.
D) O que caracteriza a fundação profundo é o fato da
distribuição de carga do pilar para o solo ocorrer
pela base do elemento de fundação, sendo que, a
carga aproximadamente que ocorre no pilar, é
transformada em carga distribuída, num valor tal,
que o solo seja capaz de suportá-la.
28) A estaca Strauss é uma fundação em concreto
(simples ou armado), moldada in loco, executada
com revestimento metálico recuperável. No controle
da sua execução deve ser observado:
A) Velocidade de retirada da camisa.
B) Altura de queda do pilão.
C) Emendas.
D) Alargamento da Base.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

30) A execução das instalações prediais provisórias é
essencial para o início das atividades de um canteiro
de obras. Nas afirmações abaixo, verifique se são
verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
correta:
I. O critério para definição da concepção ideal, de
alimentação dos pontos de utilização de água em um
canteiro de obras, não deve ser apenas aquele que
proporcione uma maior facilidade de execução, mas
também, aquele que atenda à demanda de água
solicitada, garantindo fornecimento contínuo com o
menor consumo possível.
II. Os canteiros de obras localizados em regiões que não
possuam abastecimento público podem ser
alimentados por poços artesianos, semi-artesianos,
caminhões pipa ou realizar-se a captação em um
manancial próximo quando isto for possível.
III. A escolha do hidrômetro também é um fator que
pode influenciar bastante no funcionamento e no
custo direto de consumo de água em um canteiro de
obras. Antes de definir pela execução do cavalete
definitivo, deve-se calcular, ou ao menos estimar,
qual será o intervalo de vazão solicitada pelo
canteiro de obras.
A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
C) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

29) Para garantir a segurança nas instalações elétricas
de canteiros de obras, o primeiro passo é entender
que provisório não significa precário. Das afirmações
abaixo assinale aquela que não está correto quanto à
segurança nas instalações elétricas em canteiros de
obras:
A) Quando a obra tem mais de um eletricista, é
recomendável que cada um tenha um cadeado, com
chaves diferentes e, durante os serviços, todos sejam
colocados na porta do quadro geral.
B) Os circuitos precisam ser identificados, com o
esquema deles desenhado.
C) As chaves blindadas só devem ser utilizadas como
dispositivo de partida e parada de máquinas, sendo
proibido o seu uso para circuitos de distribuição.
D) A rede elétrica enterrada precisa ser sinalizada e
escavações
só
podem
ser
feitas
com
acompanhamento do eletricista.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
31) A composição de custos unitários em um orçamento
geralmente tem os seguintes componentes, com
exceção do seguinte item:
A) Benefícios e Despesas Indiretas
B) Taxas de Encargos Sociais
C) Índice de Preços ao Consumidor
D) Índice de aplicação de equipamentos
32) Nas calhas de alvenaria e concreto, assim como em
lajes de cobertura, reservatórios, piscinas, caixas
d’água, e qualquer elemento sujeito a contato grande
ou constante de água, a impermeabilização é de vital
importância. Sobre esse tema assinale a alternativa
correta:
A) O sistema de impermeabilização poliéster flexível é
um sistema definitivo de impermeabilização, e pode
ser aplicado nas calhas de alvenaria. Diferentemente
de outros sistemas, o poliéster flexível não precisa de
revestimento, sendo possível um acabamento com
diversas cores, já que o acabamento do sistema é
utilizado como superfície final.
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B) Uma das maiores desvantagens da solução em
Silicone é a perda da manutenção de suas
propriedades físicas e de sua flexibilidade por longos
períodos de tempo, devido a exposição prolongada
aos raios UV e às intempéries
C) O sistema poliéster flexível não pode ser aplicado
sobre a estrutura preexistente, pois gera sobrepeso.

( 3 ) Secundário

D) A manta asfáltica é classificada como um sistema
rígido,
por
isso
não
é
indicada
para
impermeabilização de calhas de alvenaria.
33) O tratamento dos esgotos é usualmente classificado
em níveis de eficiência: preliminar, primário,
secundário ou terciário. Nas colunas abaixo,
relacione a coluna 1, onde indica o nível de eficiência
do tratamento de esgoto, com coluna 2, onde
descreve a sua respectiva característica, e em
seguida assinale a alternativa com a sequência
correta:
COLUNA 1
( 1 ) Preliminar

( 2 ) Primário

COLUNA 2
( ) Envolve unidades de tratamento
que
adotam
decantadores,
processos exclusivamente de
ação física que promovem a
sedimentação das partículas em
suspensão,
ou
lagoas
anaeróbias/reatores
anaeróbios, que se utilizam das
bactérias que proliferam em
ambiente anaeróbio para a
decomposição
da
matéria
orgânica presente no esgoto.
( ) Aquele que se destina à remoção
de organismos patogênicos, a
chamada desinfecção. Sistemas
de tratamento que envolvem
disposição no solo ou lagoas de
estabilização, em muitos casos,
já têm a capacidade de efetuar
redução
considerável
no
número
de
patogênicos,
dispensando, assim, um sistema
específico para desinfecção. Nos
outros casos, faz-se necessária a
previsão de instalações para a
desinfecção, que geralmente é
efetuada por meio do uso do
cloro,
ozônio
e,
mais
recentemente,
radiação
ultravioleta.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

( 4 ) Terciário

(

) São removidos por processos
mecânicos ou físicos. Os sólidos
grosseiros são removidos e suas
características e dimensões
variam de acordo com o espaço
livre entre as grades. Sua
remoção pode ser manual ou
mecanizada. Esses materiais são
removidos do fluxo líquido de
forma a evitar entupimentos e
obstruções
nas
unidades
subsequentes.
( ) Destina-se à degradação biológica
de compostos carbonáceos nos
chamados reatores biológicos.
Esses
reatores
são
normalmente constituídos por
tanques com grande quantidade
de micro-organismos aeróbios.

A) ( 1 ); ( 4 ); ( 2 ); ( 3 )
B) ( 2 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 4 )
C) ( 1 ); ( 3 ); ( 2 ); ( 4 )
D) ( 2 ); ( 4 ); ( 1 ); ( 3 )
34) Existem duas maneiras de distribuir os efluentes no
solo, valas de infiltração e sumidouros. Nas
alternativas abaixo assinale a afirmação verdadeira:
A) Quando o terreno não permite a construção dos
sumidouros nas quantidades e nos comprimentos
necessários, pode ser feito um número maior de
ramificações, de comprimentos menores.
B) As valas de infiltração são poços sem laje de fundo
que permite a penetração do efluente da fossa
séptica no solo.
C) Os sumidouros podem ser feitos com tijolo maciço
ou blocos de concreto ou ainda com anéis prémoldados de concreto.
D) A construção de um sumidouro começa pela
escavação do buraco, a cerca de 3m da fossa séptica
e num nível um pouco mais alto, para facilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade.
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35) Quando a alvenaria não é dimensionada para resistir
cargas verticais além de seu peso próprio é
denominada Alvenaria de vedação. As paredes
utilizadas como elemento de vedação devem possuir
as seguintes características técnicas abaixo, exceto:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A) Resistência ao fogo

38) Em um cronograma físico-financeiro, uma vez
listadas todas as atividades necessárias para a
conclusão da obra, você precisa definir o
relacionamento entre as atividades, isto é, qual
atividade ocorre depois de outra. Nas alternativas
abaixo assinale aquela que a descrição dessa relação
entre as atividades não está correta:

B) Isolamento Térmico e Acústico
C) Ductibilidade

A) Ligações finish-to-start (fim com início) quando uma
etapa inicia após o fim de outra.

D) Estanqueidade

B) Ligações start-to-start (início com início) quando
duas etapas devem começar juntas.
C) Ligações finish-to-finish (fim com fim) quando duas
etapas devem finalizar juntas.
D) Ligações start-on-start (início no início) quando duas
etapas devem ser antecipadas.

36) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for verdadeira
e (F) se for falsa, e em seguida marque a alternativa
com a sequência correta:








) O concreto polido é o mais indicado para uso
residencial. O polimento confere mais resistência a
impactos, nivela o piso concretado e ainda é uma
opção econômica e duradoura para quem está com
baixo orçamento no projeto. O piso ainda
fica brilhante e antiderrapante.
) Por ser bastante liso, o piso de cimento queimado
se torna escorregadio, não sendo ideal para
banheiros e áreas que sejam molhadas com
frequência.
) Os pisos de concreto e cimento queimado têm
expectativa de vida menor do que qualquer outro
tipo de piso disponíveis no mercado. Não requerem
remoção da camada superficial ou novo
revestimento com o passar do tempo.
) Concreto Intertravado é uma massa de concreto
com estrutura de ferragens em seu interior.
Geralmente utilizado em estruturas de prédios,
viadutos, barragens e obras de grande porte.

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

39) A chamada Fiscalização de Obras de Construção Civil
Municipal abrange, entre outras atribuições as
descritas a seguir. Assinale aquele que está descrita
incorretamente:
A) Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e
Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei
Municipal de Parcelamento do Solo.
B) Elaborar relatório de fiscalização, e deixar a cargo
das devidas autoridades legais, a apuração de
denúncias e elaboração de relatório sobre as
providências adotadas.
C) Emitir notificações, lavrar autos de infração e
expedir multas aos infratores da legislação
urbanística municipal.
D) Reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em
desacordo com as normas estabelecidas na
legislação urbanística municipal, as edificações
clandestinas, a formação de favelas e os
agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no
âmbito do Município.

A) Ms Word

40) O sistema de fôrmas, que compreende as fôrmas, o
escoramento, o cimbramento e os andaimes,
incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os
diversos elementos, deve ser projetado e construído
de modo a ter resistência às ações a que possa ser
submetido durante o processo de construção. Para
isso deve ser considerado os seguintes aspectos, com
exceção de:

B) Ms Excel

A) Ação de fatores ambientais

C) Ms Project

B) Carga da estrutura auxiliar

D) Primavera

C) No caso de concreto protendido, resistência
adequada à redistribuição de cargas originadas
durante a protensão.

C) ( V ); ( F ); ( V ); ( F )
D) ( F ); ( F ); ( V ); ( V )
37) São os softwares mais usados na elaboração de um
cronograma físico-financeiro, exceto:

D) Elementos fissurantes.
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