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

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

179 – GEÓLOGO
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
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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: GEÓLOGO (179)
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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.
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(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: GEÓLOGO (179)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) As rochas sedimentares podem indicar os
ambientes em que foram depositadas. Sobre
elas, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e, em
seguida, assinale a alternativa correta:
COLUNA 1
(1) Arenitos
(2) Folhelhos
(3) Conglomerados

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

COLUNA 2
( ) Rios ou geleiras
( ) Desertos ou praias
( ) Pântanos ou mares
calmos

(3); (2); (1).
(2); (1); (3).
(1); (2); (3).
(3); (1); (2).

22) Assinale a alternativa em que a correlação das
rochas não está correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Granito – Rocha Fanerítica.
Basalto – Rocha Anfanítica.
Rocha Obdisiana – Brilho Resinoso.
Quartzo - Rocha Fanerítica.

23) Nos itens abaixo, assinale (1) para Estratigrafia
Tradicional e (2) para Estratigrafia Genética. Em
seguida, marque a alternativa com a sequência
correta:





) Ênfase na lei da superposição de camadas.
) Sedimentação controlada maiormente por
variações relativas do nível do mar.
) Eleição de um modelo conceitual de
sedimentação.
) Reconstrução paleogeográfica da bacia
sedimentar.
) Ênfase na Lei de Fácies de Walther.

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

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




24) A precipitação é entendida em hidrologia como
toda a água proveniente do meio atmosférico que
atinge a superfície terrestre. A que tipo de
precipitação se refere o texto abaixo?

CARGO: GEÓLOGO (179)

QUESTÕES DE 21 A 40
“Essa precipitação é resultante de ascensão
mecânica, acontece quando uma corrente de ar
úmido horizontal é forçada a passar por uma barreira
natural, tais como as montanhas. As precipitações da
Serra do Mar são exemplos típicos.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Precipitações Orográficas.
Precipitações Convectivas.
Precipitações Ciclônicas Não Frontais.
Precipitações Ciclônicas Frontais.

25) O intemperismo desagrega os minerais das
rochas e os fragmenta, além de modificar sua
composição, decompondo os minerais mais
frágeis e formando novos minerais. Sobre o
intemperismo, julgue se as afirmações abaixo
são verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:
I. Entre os mecanismos mais comuns de
intemperismo físico está a variação diuturna e
sazonal da temperatura, que provoca contração
e expansão diferencial dos grãos. Essa variação
provoca tensões entre os grãos, que acabam por
descolar-se e se fragmentar, transformando a
rocha dura em um conjunto de grãos
desagregados
e
fraturados,
ou
seja,
transformando um material coeso em um
material friável.
II. No intemperismo químico, a hidrólise é uma
reação que envolve compostos orgânicos
dissolvidos na água, que são capazes de reter
elementos químicos poucos solúveis em sua
estrutura, mobilizando-os. A hidrólise, assim,
pode remover do perfil de alteração elementos
que não seriam removidos de outra forma.
III. A complexação é a mais importante reação de
intemperismo nos climas tropicais. Essa reação
destrói a estrutura do mineral, ou seja, quebra as
ligações químicas entre os elementos químicos
que constituem cada mineral atingido e os libera
nas águas, em forma de cátions e ânions. Estes
serão ou removidos pela drenagem (água em
movimento dentro do manto de intemperismo) ou
recombinados em novos minerais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente a afirmação I é verdadeira.
Somente a afirmação II e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.
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26) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forem falsas. Em seguida,
marque a alternativa correta:








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

) A pirita (FeS2) é o principal mineral da classe
dos sulfitos e ocorre em solos associados ao
carvão ou em sedimentos marinhos nos
depósitos orgânicos, causando problemas de
acidificação do solo com a sua oxidação, pela
formação de ácido sulfúrico (H4SO4).
) Um mineral secundário é aquele resultante da
intemperização de um mineral primário, quer seja
pela alteração da estrutura, quer pela
reprecipitação de produtos da intemperização de
um mineral primário. Minerais secundários que
podem ser encontrados em solos, em menores
quantidades, são piroxenos, micas, anfibólios e
olivinas.
) Os óxidos de ferro ocorrem em menores
quantidades na fração argila dos solos. O tipo de
óxido que ocorre no solo reflete as condições
ambientais que determinaram a sua formação.
) Os óxidos de alumínio que podem ser
encontrados em solos são a bayerita, a
boehmita, a diáspora e a gibbisita. O óxido de
alumínio mais importante é a gibbisita Al(OH)3.
(F); (F); (F); (F).
(V); (V); (V); (V).
(F); (V); (V); (F).
(V); (F); (F); (V).

27) Processos da dinâmica superficial são
processos que modificam a superfície da Terra e
agem na interface entre a hidrosfera, atmosfera
e litosfera. Sobre esses processos, é incorreto
afirmar que:
(A) Os processos de movimentos de blocos
rochosos consistem nos deslocamentos, por
gravidade, de blocos de rocha, podendo ser
classificados
em
vários
tipos:
queda,
tombamento e rolamento de blocos rochosas e
desplacamento.
(B) Nos escoamentos, o material em movimento
sofre intensa fragmentação durante o processo
de instabilização, passando a se comportar como
um fluido viscoso. A velocidade desse tipo de
movimento pode variar desde lenta até muito
rápida. Dependendo do material envolvido no
movimento, os escoamentos podem ser
subdivididos em: escoamentos ou corridas de
solo ou detritos e escoamentos ou corridas de
lama.
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(C) Os solos ou rochas submetidos a movimentos de
rastejo necessariamente atingirão a ruptura, pois
um talude não pode suportar tensões superiores
àquelas necessárias para provocar deformações
por rastejo, chegando, assim, a sua completa
instabilização.
(D) Contrariamente ao rastejo, o escorregamento
afeta parcialmente o manto de alteração de uma
encosta, possui limites (superfície de ruptura)
bem definidos, tanto em profundidade como
lateralmente. Consistem no movimento rápido de
massas de solo ou rocha sobre encostas
íngremes, geralmente bem definidas quanto ao
seu volume, cujo centro de gravidade se desloca
para baixo e para fora de um talude, por ação da
gravidade.
28) Assinale a alternativa que corresponde aos
conceitos descritos abaixo:
I. São rochas que apresentam resistência uniaxial
à compressão de 100 – 250 mpa.
II. É a relação entre a deformação lateral (t) e a
deformação longitudinal (l), sofrida pela rocha.
(A)
(B)
(C)
(D)

I. Rochas Brandas; II. Coeficiente de Poisson.
I. Rochas de Alta Rigidez; II. Módulo de Young.
I. Rochas Duras; II. Coeficiente de Poisson.
I. Rocha pouco rígida; II. Módulo de
Deformação.

29) Na Mecânica dos Solos, que nome se dá ao
processo que gera recalque pela expulsão de
água dos poros, sob a influência da variável
tempo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Adensamento.
Compressibilidade.
Drenagem.
Compactação.

30) Permeabilidade é a propriedade que os solos têm
de permitir o escoamento de água através dos
seus vazios. A sua avaliação é feita através do
coeficiente de permeabilidade. Através de qual
método empírico se determina o coeficiente de
permeabilidade para areias e pedregulho (areias
fofas e uniformes), com pouca ou nenhuma
quantidade de finos?
(A) Através do Ensaio de Adensamento.
(B) Através da Curva Granulométrica - Equação de
Hazen.
(C) Através da Lei de Darcy (1856).
(D) Através do Permeâmetro de Carga Constante.
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31) Dentre os tipos de cartas geológicas
-geotécnicas, assinale a alternativa abaixo que
se refere à carta de susceptibilidade:
(A) Expõem as limitações e potencialidades dos
terrenos, estabelecendo as diretrizes de
ocupação, frente às formas de uso do solo.
(B) Apresentam a distribuição geográfica de
características
de
interesse
(atributos,
parâmetros geotécnicos) a uma ou mais formas
de uso e ocupação do solo.
(C) Informam sobre a possibilidade de ocorrência de
um ou mais fenômenos geológicos e de
comportamentos indesejáveis, pressupondo uma
dada forma de uso do solo.
(D) Prepondera a avaliação de dano potencial à
ocupação, frente a uma ou mais características
ou fenômenos naturais ou induzidos pelo uso do
solo.
32) Risco Geológico pode ser definido como
situação de perigo, perda ou dano, ao homem e
suas propriedades, em razão da possibilidade de
ocorrência de processos geológicos, induzidos
ou não. A análise de risco tem a finalidade de
quantificar a possibilidade de ocorrência de um
evento natural perigoso e as consequências
adversas causadas por ele. Considerando a
equação básica para a avaliação de risco abaixo,
assinale a alternativa incorreta:
R = P x C => RISCO =
Possibilidade de ocorrência x
Consequências
(A) O risco é baixo, somente quando os dois fatores,
Possibilidade de Ocorrência ou Consequências,
são baixos.
(B) Quando dois fatores, Possibilidade de
Ocorrência ou Consequências, são altos, o risco
associado aumenta demasiadamente.
(C) Quando somente um dos fatores, Possibilidade
de Ocorrência ou Consequências, é alto, o risco
associado aumenta.
(D) Somente quando os dois fatores juntos,
Possibilidade de Ocorrência ou Consequências,
são altos, é que o risco associado aumenta.

CARGO: GEÓLOGO (179)

33) Sobre a geologia aplicada à construção civil,
assinale a alternativa incorreta:
(A) Os Solos residuais são usados normalmente
como áreas de empréstimo para aterros,
barragens, entre outros.
(B) No caso dos revestimentos de fachadas e pisos
para obras de construção civil, as rochas mais
comuns são as magmáticas e metamórficas,
usadas com e sem polimento. As rochas
sedimentares não são usadas e não tem
utilização para a fabricação de revestimentos de
fachadas e pisos.
(C) Eventualmente, para a produção de pedras
britadas, usam-se também algumas rochas
metamórficas, que são, porém, menos
favoráveis, pois tendem a formar fragmentos em
placas, ao invés de equidimensionais, como é o
caso de gnaisses e quartzitos.
(D) Para pedras britadas, em construção civil, as
rochas mais utilizadas são as magmáticas como
o granito, gabro e diabásio.
34) Sob enormes pressões e temperaturas que
existem nas grandes profundidades da crosta
terrestre, todas as rochas experimentam uma
tendência maior à plasticidade do que à fratura.
Dessa forma, podemos distinguir na crosta duas
zonas distintas de deformações: uma zona de
plasticidade à grande profundidade e uma zona
de fratura próxima à superfície. Assinale a
alternativa no qual a estrutura é produzida na
zona de plasticidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estruturas gnáissicas.
Falhas.
Fendas.
Fraturas.

35) O modelo do detalhamento progressivo de
mapeamento geológico-geotécnico pode ser
seguido em práticas de planejamento e
ordenamento urbano, com os níveis hierárquicos
representados pela suscetibilidade (geral),
aptidão à urbanização (semidetalhe ou
intermediário) e risco (detalhe). Dentro desse
contexto, qual a escala de mapeamento mínimo
recomendado
para
cartografia
de
suscetibilidades à processos geológicos, e
análises
de
aptidão
à
urbanização,
respectivamente?
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(A)
(B)
(C)
(D)

1:2.000 e 1:5.000.
1:5.000 e 1:2.000.
1:10.000 e 1:2.000.
1:25.000 e 1:5.000.

36) A escolha do tipo de fundação é
responsabilidade do engenheiro projetista e é
feita baseada nas informações geológicas, as
quais devem fornecer dados sobre o terreno de
fundação. Nas afirmações abaixo, julgue-as se
são verdadeiras e, em seguida, assinale a
alterativa correta:
I.

II.

III.

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

O método mais comum para investigação
geológica da fundação de edifícios é o de
sondagem à percussão com circulação de água,
acompanhado pelo ensaio normalizado de
penetração (SPT) ou sondagem de simples
reconhecimento do solo (Normas ABNT).
Quando a fundação é rochosa, ou parcialmente
rochosa, usa-se outro método de sondagem, a
sondagem rotativa com broca de diamante e
extração de testemunho de sondagem. A rocha
amostrada é descrita e avaliada quanto à
resistência.
Para fundações de barragens ou outras obras
que exijam estudos especiais, usam-se todos os
métodos de investigação geológica. Nesse caso,
os mapas geotécnicos podem fornecer valiosas
informações.
Somente a afirmação III é verdadeira.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.

37) Em consequência da infiltração, a água
precipitada sobre a superfície da terra penetra no
subsolo e através da ação da gravidade sofre um
movimento descendente até atingir uma zona
onde os vazios, poros e fraturas se encontram
totalmente preenchidos d’água. Que nome se dá
a essa zona?
(A)
(B)
(C)
(D)

Lençol freático.
Zona profunda.
Nível freático.
Zona saturada.

CARGO: GEÓLOGO (179)

38) Segundo a Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia (ABGE, 1998), a execução de cortes
nos maciços pode condicionar movimentos de
massa
ou,
mais
especificamente,
escorregamento de taludes, desde que as
tensões cisalhantes ultrapassem a resistência ao
cisalhamento dos materiais, ao longo de
determinadas superfícies de ruptura. Assinale a
alternativa que corresponde ao tipo de
escorregamento de talude descrito abaixo:
“O contato solo-rocha constitui, em geral, uma zona
de transição entre esses materiais. Quando ocorre um
contraste de resistência acentuado entre eles, com
inclinação forte e, principalmente, na presença de
água, a zona de contato pode condicionar a
instabilidade do talude.”
(A)
(B)
(C)
(D)

Escorregamentos em massas coluviais.
Escorregamento por descontinuidades.
Escorregamento devido à inclinação.
Escorregamentos por percolação de água.

39) Dos principais processos e respectivos produtos
da ação geomórfica da água subterrânea,
assinale a alternativa abaixo que é um produto
da solifluxão:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cobertura pedológica (solos).
Boçorocas.
Escorregamento de encostas.
Relevo cárstico, cavernas, aquífero de
condutos.

40) Aquíferos
são
formações
geológicas
subterrâneas capazes de armazenar água. Nas
alternativas a seguir, assinale aquela na qual a
afirmação não é verdadeira a respeito dos
aquíferos:
(A) Os aquíferos contêm, ao mesmo tempo, rochas
com características porosas e permeáveis e
impermeáveis que formam estruturas geológicas
capazes de armazenar e ceder água.
(B) A crosta terrestre pode ser dividida em dois
compartimentos: a zona saturada ou freática (os
aquíferos, propriamente ditos), onde todos os
espaços disponíveis estão ocupados pela água;
e a zona não saturada, que é caracterizada pela
existência de espaços não ocupados pela água.
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(C) Um dos parâmetros que influenciam o fluxo da
água subterrânea é a porosidade. Já a
permeabilidade é a propriedade que determina a
quantidade de água que pode ser armazenada
em uma rocha. A permeabilidade é determinada
pelo volume de poros vazios em relação ao
volume total da rocha.
(D) A capacidade de armazenamento de água de um
aquífero depende da extensão e espessura da
camada de rochas permeáveis à água ou de
material não consolidado (seixos, areia ou silte),
do qual se pode extrair água por meio de um
poço.

CARGO: GEÓLOGO (179)

Página 11 de 11

