ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

172 – ENGENHEIRO AGRIMENSOR
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
10

Informática
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
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.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

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

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.

(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”.

02) O texto revela

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

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“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)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

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

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“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).

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

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)
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INFORMÁTICA
11) Considere o seguinte trecho de uma planilha
editada no Microsoft Excel 2013 em português:

QUESTÕES DE 11 A 15
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.

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.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)

A função HOJE é útil quando você precisa exibir
a data e a hora atuais em uma planilha .
A função ARRED arredonda um número para um
número especificado de dígitos.
A função CONT.VALORES conta o número de
células que não estão vazias em um intervalo.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item I está correto.
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)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Todos os itens estão corretos.
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos
conceitos de Internet e intranet.
I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)

É possível acessar a intranet apenas de
computadores que estejam com o mesmo
sistema operacional do servidor.
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.
Na internet são utilizados protocolos específicos
como DNS e HTTPS, que não usados na
intranet.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
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”

(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)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
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)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

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.

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Que nome se dá a operação que visa à obtenção
de todos os detalhes planimétricos de uma
determinada
região
coberta
aerofotogrametricamente,
bem
como
a
representação da sua altimetria, a partir de
instrumentos e técnicas específicas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aerotriangulação
Estereoscopia
Pontos para densificação
Captação Fotogramétrica

22) O que significa restituição, dentro dos conceitos
e procedimentos da Aerofotogrametria?
(A) É um fenômeno natural que ocorre quando uma
pessoa olha simultaneamente duas imagens que
foram obtidas de um mesmo local ou objeto, mas
de pontos de vista diferentes, fazendo com que
cada imagem seja vista com um olho.
(B) É o procedimento que pretende obter de
fotografias aéreas ou terrestres as feições
planimétricas e/ou altimétricas de uma
determinada localidade, expressa na projeção
ortogonal após restabelecer a equivalência
geométrica entre a fotografia e o filme.
(C) É o deslocamento relativo de um ponto-imagem
nas fotografias aéreas consecutivas em relação
à direção da linha de voo, decorrente da
mudança da câmara no momento da exposição.
Além disso, pode ser medida sobre o plano da
foto e expressar a diferença de altura entre dois
ou mais objetos.
(D) É o processo de 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).
23) A projeção adotada no Mapeamento Sistemático
Brasileiro é o Sistema Universal Transverso de
Mercator (UTM), que é também um dos mais
utilizados no mundo inteiro para cartografia
sistemática, recomendado pela União de
Geodesia e Geofísica Internacional (UGGI).
Assinale a alternativa abaixo que não é uma
característica da projeção UTM:

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)

QUESTÕES DE 21 A 40
(A) O Equador é uma linha reta horizontal, o
Meridiano Central é uma linha reta vertical, os
paralelos são curvas de concavidade voltadas
para os polos e os meridianos são curvas de
concavidade voltadas para o MC.
(B) Projeção cônica com dois paralelos de secância,
geralmente escolhidos a 1/6 dos extremos da
área a mapear, com objetivo de distribuir melhor
as distorções de escala.
(C) As constantes de E=500.000 m e N=10.000.000
m chamadas, respectivamente, de Falso Este e
Falso Norte visam evitar coordenadas negativas.
(D) O elipsoide terrestre é dividido em 60 fusos
parciais com 6º de amplitude cada um. O
coeficiente de redução máxima ocorre ao longo
do meridiano central do fuso (MC) e tem o valor
constante K0 = 0.9996 (1 m para cada 2500 m).
24) Datum, refere-se ao modelo matemático teórico
da representação da superfície da Terra ao nível
do mar, utilizado pelos cartógrafos numa dada
carta ou mapa. Nas afirmações abaixo, julgue-as
se são verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
I. Define–se Datum Vertical como um sistema de
referência padrão adotado por um país, uma
região ou por todo o planeta ao qual devem ser
referenciadas as posições geográficas (latitude e
longitude ou coordenadas cartesianas).
II. Um Datum é constituído pela adoção de um
elipsoide de referência, que representará a figura
matemática da terra, um ponto geodésico origem
e um azimute inicial para fixar o sistema de
coordenadas na terra, e servir como marco inicial
das medições de latitudes e longitudes.
III. O critério para escolha do Ponto Geodésico
Origem é a máxima coincidência entre a
superfície do geoide e do elipsoide. Assim, um
mesmo ponto do terreno terá valores de
coordenadas iguais quando referidas a
diferentes Datum.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação II é verdadeira.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
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25) Dos métodos de posicionamento de GPS
relacionados abaixo, assinale aquele que
corresponde à seguinte descrição: “É baseado
na medição da distância receptor satélite através
da fase da onda portadora. A maior dificuldade
desta técnica é o desconhecimento do número
de ciclos completos decorridos desde que o sinal
deixou o satélite até ao instante de sintonia
(ambiguidade de ciclo). Temos então que
esperar alguns minutos até que o receptor
consiga resolver a ambiguidade de ciclo de cada
par receptor satélite.”
(A)
(B)
(C)
(D)

RTK (Real-Time Kinematic)
DGPS (Differential GPS)
Cinemático
Pára-avança (stop and go)

26) No sensoriamento remoto, a interpretação de
imagens de radar difere-se dos critérios
tradicionais utilizados para a interpretação de
imagens ópticas. Nos itens abaixo, assinale (1)
para imagens geradas por um instrumento óptico
e (2) para imagens geradas por um radar, e em
seguida, marque a alterativa correta:






) “Enxerga” através das nuvens.
) “Enxerga” de acordo com as características
físico-químicas dos alvos.
) Comprimento de onda usado: cm.
) “Enxerga” de acordo com a capacidade de
refletir e penetrar nas estruturas.
) Comprimento de onda usado: μm.
) Não “enxerga” através das nuvens.

(A)
(B)
(C)
(D)

(1); (2); (1); (1); (2); (2)
(2); (1); (2); (1); (1); (1)
(1); (2); (1); (2); (2); (2)
(2); (1); (2); (2); (1); (1)




27) Dentro do sensoriamento remoto, elementos de
reconhecimento na interpretação de imagens
são utilizados como fatores que orientam o
processo de reconhecimento e identificação dos
alvos na superfície terrestre. Assinale a
alternativa que corresponde aos elementos de
reconhecimento na interpretação de imagens
descritos abaixo:

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)

I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)

Representa a frequência de mudanças tonais por
unidade de área. Pode ser classificada de
superfina a grosseira; quanto mais heterogênea
a distribuição de tons, mais grosseira a textura.
Esse elemento depende da resolução espacial e
escala da imagem.
Representa o registro da radiação refletida ou
emitida. As claras correspondem à elevada
radiância, emitância ou retro-espalhamento. As
escuras representam baixa radiância ou
emitância e, nas imagens de micro-ondas,
correspondem a áreas de sombra ou reflexão
especular. Depende da banda espectral e do tipo
de sensor.
I. Tonalidade; II. Textura
I. Textura; II. Cor
I. Textura; II. Tonalidade
I. Tonalidade; II. Sombra

28) O receptor GPS é um equipamento capaz de ler
informações emitidas pelos satélites em órbita, e
calcular as coordenadas geodésicas (latitude,
longitude e altitude) sendo possível ter dados
precisos a respeito de um determinado local.
Dependendo da sua precisão, os receptores
recebem uma classificação. Assinale a
alternativa abaixo que caracteriza um receptor
geodésico:
(A) Gravam os dados brutos das observáveis. As
principais são as fases L1 e L2, sendo que sua
precisão é centimétrica, quando realizado o pósprocessamento de dados. As aplicações são
voltadas para obras (grandes construções),
levantamentos
topográficos,
georreferenciamento de Imóveis Rurais e
posicionamento de alta precisão.
(B) Tem capacidade de gravar dados brutos das
observáveis. A principal é da fase L1 (o código
C/A também pode ser lido e gravado) e sua
precisão é, em geral, abaixo de 3m, podendo
chegar a submétrica, quando realizada a
correção diferencial (processamento em relação
a bases fixas de coordenadas conhecidas).
(C) Fazem a gravação das coordenadas obtidas,
mas não registram as observáveis (dados
brutos). Usualmente utilizam o código C/A e têm
precisão de aproximadamente 10 metros, sendo
utilizados,
principalmente,
localização
instantânea e navegação(automotiva).
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(D) Suas principais aplicações são: mapeamento
(SIG), saneamento, cadastramento de feições de
interesse, cadastramento urbano, cadastro
elétrico e Cadastro Ambiental Rural (CAR).
29) Qual método de nivelamento geométrico,
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, e é um
método de nivelamento bastante aplicado na
área da construção civil?
(A)
(B)
(C)
(D)

Método das Visadas Iguais
Método das Visadas Extremas
Métodos das Visadas Recíprocas
Método das Visadas Equidistantes

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








(A)
(B)
(C)
(D)

) Quando, no cálculo do azimute, resultar um
valor superior a 360°, deve-se subtrair deste
valor 360º. Se o valor resultar negativo, deve-se
somar a este valor 360º.
) Quando tomamos como referência a meridiano
magnético, o rumo obtido é chamado rumo
magnético, e quando usamos o meridiano
verdadeiro, o rumo obtido é chamado rumo
verdadeiro.
) Azimute é o ângulo formado entre o
prolongamento do alinhamento anterior e o
alinhamento que segue. Varia de 0° a 180° e
necessita da indicação da direita (sentido
horário) ou da esquerda (sentido anti-horário).
) Usualmente, quando não for expressamente
afirmado o contrário, o Azimute será sempre à
direita (sentido horário) do Norte. Numa definição
mais ampla, o azimute pode ser medido do Norte
ou do Sul no sentido horário (à direita) ou no
sentido anti-horário (à esquerda).
(F); (V); (F); (V)
(V); (V); (F); (V)
(V); (F); (F); (F)
(V); (V); (V); (V)

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)

31) No Teodolito padrão repetidor, qual a função dos
parafusos calantes?
(A) Fixar o movimento em torno dos eixos.
(B) A focalização precisa dos pontos.
(C) Centralizar as bolhas de ar dos níveis, para que
o eixo principal do aparelho coincida com a
vertical do local.
(D) Servem para indicar a verticalidade do aparelho.
32) Curva de nível é uma linha que liga pontos na
superfície do terreno de mesma cota (altitude).
Sobre curvas de nível, não é correto afirmar que:
(A) Deve-se representar as curvas múltiplas de 5 ou
de 10 metros com traços mais fortes,
assinalando o valor das cotas somente nestas
curvas (somente curvas de cotas inteiras).
(B) Duas curvas de nível não podem se encontrar e
continuarem numa só, porque teríamos duas
curvas de nível superpostas e, para isto
acontecer, deveríamos ter um plano vertical.
Vemo-nos então perante uma escarpa. Quando
o terreno é de rocha viva, chama-se escarpado.
Neste caso, as várias curvas podem chegar a ser
tangentes.
(C) Quando uma curva de nível atravessa uma
região do levantamento em que não pode ser
determinada (leito do rio, edificações, etc.), não
pode, nessa travessia, deixar de ser traçada ou
ser figurada por linha interrompida.
(D) Uma curva de nível não pode bifurcar-se.
33) Que tipo de coordenadas no AutoCad tem o
formato @d < a < b, onde “d” é a distância, “a” o
ângulo no plano XY e “b” o ângulo entre o plano
XY e o sentido positivo de Z?
(A)
(B)
(C)
(D)

Coordenadas Relativas
Coordenadas Relativas Cilíndricas
Coordenadas Relativas Polares
Coordenadas Relativas Esféricas

34) Uma das etapas mais importantes do processo
de desenho é a cota. O AutoCAD permite uma
cotagem automática com amplas possibilidades
de estilo e edição. Assinale a alternativa que
corresponde à ferramenta de cotas do AutoCad
chamada de “DIM Ordinate”:
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(A) Cria cotas a partir de pontos de coordenadas.
(B) Cria cotas alinhadas formada pelos pontos de
origem.
(C) Gera cotas contínuas a partir de um segundo
ponto da cota anterior.
(D) Cria várias cotas automaticamente, com ajuda da
caixa flutuante, cota várias dimensões ao mesmo
tempo escolhendo o tipo de cotagem.
35) Sobre o registro de imóveis, conforme o que
dispõe as Leis 10.931/04 e Lei 6015/73, assinale
a alternativa incorreta:
(A) Se o registro ou a averbação for omissa,
imprecisa ou não exprimir a verdade, a
retificação será feita pelo Oficial do Registro de
Imóveis competente, a requerimento do
interessado, por meio do procedimento
administrativo previsto em artigo da lei, sendo
obrigatório ao interessado requerer a retificação
por meio de procedimento judicial.
(B) O oficial de registro de imóveis retificará o
registro ou a averbação de ofício a requerimento
do interessado, no caso de indicação ou
atualização de confrontação.
(C) Poderá o oficial de registro de imóveis realizar
diligências no imóvel para a constatação de sua
situação em face dos confrontantes e localização
na quadra.
(D) A opção pelo procedimento administrativo,
retificação do registro de imóvel ou a averbação,
não exclui a prestação jurisdicional, a
requerimento da parte prejudicada.
36) Conforme legislação brasileira, a apresentação
do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
(CCIR) deve sempre ser acompanhada da prova
de quitação do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), e correspondente a que
período?
(A) Relativo ao último lançamento expedido pelo
IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
(B) Aos últimos cinco exercícios, ressalvados os
casos de inexigibilidade e dispensa previstos em
lei.
(C) Aos dois últimos exercícios, ressalvados os
casos de inexigibilidade e dispensa previstos em
lei.
(D) Ao ano do exercício da apresentação do
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR.

CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR (172)

37) Curva Circular é a denominação corriqueira das
curvas simples (um segmento de circunferência)
de um projeto geométrico de rodovias e vias
urbanas. Percorrendo-se o traçado da curva no
sentido crescente do estaqueamento, os pontos
e elementos de uma curva circular podem ser
definidos e codificados. Assinale a alternativa
abaixo em que está incorreta a identificação
desses pontos e elementos:
(A) Ponto de Curva Reversa (PCR) é o ponto de
contato de duas curvas circulares de sentidos
opostos, quando o fim de uma curva coincide
com o início da curva seguinte (curvas coladas).
(B) Deflexão é o ângulo formado pelo prolongamento
de um alinhamento e o alinhamento seguinte,
com orientação do sentido direito ou esquerdo de
medida.
(C) Ponto de Interseção (PI) é o ponto de contato
entre o fim da curva circular e o começo da
tangente seguinte. Ponto final da curva.
(D) Ponto de Curva Composta (PCC) é o ponto de
contato de duas curvas circulares de mesmo
sentido, quando o fim de uma curva coincide com
o início da curva seguinte (curvas coladas).
38) Em serviços de terraplanagem, qual o método
mais apropriado para o nivelamento do terreno?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nivelamento por quadriculação
Nivelamento trigonométrico
Nivelamento barométrico
Nivelamento transversal

39) A diferença de cota ou altitude entre duas curvas
de nível é denominada de?
(A)
(B)
(C)
(D)

Equidistância transversal
Equidistância interpolada
Equidistância paralela
Equidistância vertical

40) Que sigla abaixo se refere à técnica que alia a
tecnologia de navegação por satélite a um rádiomodem, a fim de se obter medidas com
correções instantâneas?
(A)
(B)
(C)
(D)

SPOT
MSS
RBV
RTK
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