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CARGO: TOPÓGRAFO (CÓD. 142) 

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. 

 
Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

HORÁRIO: (TARDE) 

14h às 18h 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 

 

A vida em sociedade impõe certas regras de conduta que ficam a certa distância do Direito e também não 1 
pertencem à Moral, embora possam eventualmente fazer parte dela. São as denominadas regras sociais, usos decorrentes do 2 
decoro ou da polidez; também da higiene. 3 

Deve, nesse campo, também ser levado em conta o que se denomina a “linguagem do corpo”. O corpo fala: num 4 
cumprimento, numa saudação ou numa ofensa. Essas regras, distintas das jurídicas e das morais, costumam ser denominadas 5 
regras sociais ou de cortesia, mas também podem ser referidas como máximas da vida social, normas de urbanidade, regras 6 
de decoro social, convenções sociais, hábitos consagrados etc. 7 

Não é muito simples distinguir essas regras de menor espectro das normas morais, pois seus campos 8 
interpenetram-se, até mesmo atingindo o campo jurídico. Há autores que negam possam essas regras formar um terceiro 9 
gênero, qual seja, uma situação intermediária entre Moral e Direito. Não são raras normas jurídicas, é bem verdade, que 10 
interferem nessas condutas, impondo ou proibindo certos comportamentos sociais que a priori deveriam passar ao largo do 11 
Direito. É recente o exemplo de legislação francesa que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas, atingindo, 12 
principalmente, o véu islâmico. Dessa forma, quando, a critério do legislador, esses usos interferirem na convivência social, 13 
podem ser transformados em lei. 14 

Como regra geral, porém, ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir determinada indumentária, a 15 
cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta são espontâneas e não coercíveis, da mesma forma 16 
que as regras morais. Os que desrespeitam essas regras sofrem reprimenda social, censura ou desprezo, mas não podem ser 17 
obrigados a agir desta ou daquela forma. 18 

As regras sociais impõem determinada postura, comportamento, saudação ou vestimenta, dependendo do local e 19 
do nível social. Assim também a moda, que exige determinada modalidade de traje em local, hora e eventos apropriados. São 20 
todos, sem dúvida, princípios de adequação social, os quais, assim como o Direito e a Moral, completam a convivência e 21 
permitem que seja mais ou menos harmoniosa. Essas regras de cortesia também pertencem, sem dúvida, ao mundo 22 
normativo. São simples normas de convivência destinadas a torná-la mais agradável e gozam também de sanção, que se 23 
traduz numa reprovação social. 24 

O desrespeito a essas regras, que não tocam diretamente a Moral ou o Direito, mas podem relacionar-se com 25 
eles, acarreta o desajuste social perante o grupo. Assim, por exemplo, na maioria dos povos civilizados, não se admite que se 26 
inicie uma refeição sem lavar as mãos. É desajustado o indivíduo que comparece a evento em que convencionalmente se 27 
exige traje formal com sandálias e em andrajos. Esse desajuste, por vezes, é acintosamente utilizado por grupos que 28 
precipuamente desejam chocar e afrontar as regras sociais e por isso mesmo são marginalizados. Essas regras sociais, 29 
conhecidas do grupo, também guardam imperatividade e não podem ser desconhecidas do intérprete quando ora e vez 30 
apresentam reflexos jurídicos. Essas regras podem ser convertidas em normas jurídicas quando, por exemplo, estabelece-se 31 
em um templo religioso que é proibido o ingresso de pessoas com este ou aquele traje, ou em uma fábrica, quando se exige 32 
que os operários tomem banho ou troquem de uniforme antes de ingressar em determinado ambiente. 33 

Tudo isso não é somente instintivo, mas secretamente regulado. São fenômenos de psicologia social que aderem 34 
a determinado grupo em torno de sua convivência harmoniosa. São os chamados folkways, mencionados por sociólogos 35 
norte-americanos, maneiras de viver do grupo, de se vestir, alimentar, conversar, relacionar etc. Daí por que ao estrangeiro, 36 
que não é dado conhecer prontamente esses usos, não deve a sociedade reprová-lo, enquanto não inserido no seu contexto. 37 

Como apontamos, embora essas regras sociais não sejam geralmente regras jurídicas, o Direito delas se utiliza, 38 
quando necessário, para adequar a interpretação do Direito ao caso concreto. O Direito pode apropriar-se de qualquer regra 39 
social, se o legislador entender oportuno e conveniente. 40 
Ademais, note-se que não é indispensável que essas regras de comportamento social ou cavalheirismo sejam praticadas com 41 
sinceridade. Assim, atendem às regras de etiqueta tanto aquele que cumprimenta o amigo com carinho na alma, como aquele 42 
que cumprimenta o inimigo mascarando o ódio. A hipocrisia faz parte da convivência em todas as áreas. Destarte, seja a 43 
lisonja verdadeira ou falsa, o que importa para o convívio é unicamente a exterioridade do ato social nesse caso; não importa 44 
o seu conteúdo. Nesse ponto, coincide com o Direito, mas as regras de cortesia não possuem a bilateralidade e a 45 
atributividade, porque não se pode exigir o seu cumprimento. 46 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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01) É possível extrair do texto que 
 

A) Para que seja possível a conivência harmônica nem 

sempre é necessária existência de regras de 

comportamento social. 

B) As regras de comportamento social estão sujeitas a 

limitações que, às vezes, restringem a liberdade 

individual. 

C) A convivência humana em sociedade apoia-se em 

princípios contraditórios de regras sociais. 

D) Cada ser humano é um indivíduo e tem seus próprios 

direitos, não podendo sofrer constrições de 

comportamento, sob pena de serem violados seus 

direitos individuais.  

 

02) Pode ser confirmada, a partir da leitura do texto, a 

afirmação na alternativa 
 

A) Viver em sociedade requer cumprimento de regras 

sociais e leis. 

B) A individualidade da pessoa só é preservada quando ela 

é livre para agir sem freios sociais. 

C) As regras de comportamento social, via de regra, são 

definidas pelas leis. 

D) O direito nasce a partir de mecanismos democráticos, 

respeitando a liberdade e a igualdade de todos e dessa 

forma são fixadas as regras. 

 

03) A alternativa em que o fragmento destacado contém 

uma ideia de estado de sujeito é 
 

A) " A vida em sociedade impõe certas regras de conduta” 

(L.1). 

B) “esses usos interferirem na convivência social,” (L.13). 

C) “essas regras de conduta são espontâneas e não 

coercíveis,” (L.16). 

D) “Essas regras de cortesia também pertencem, sem 

dúvida, ao mundo normativo.” (L.22/23). 

 

04) Tem função subjetiva o termo transcrito em 
 

A) “normas jurídicas” (L.10). 

B) “vestes de cunho religioso” (L.12). 

C) “na convivência social” (L.13). 

D) “indumentária” (L.15). 

05) A alternativa cujo termo transcrito tem valor predicativo 

é 

 

A) “’linguagem do corpo’.” (L.4). 

B) “saudação” (L.5). 

C) “terceiro” (L.9). 

D) “islâmico” (L.13). 

 

06) A palavra “espectro” (L.8), no texto, expressa 

 

A) Aparição. 

B) Prenúncio. 

C) Ilusão. 

D) Abrangência. 

 

07) Sobre a pontuação, é CORRETO afirmar: 

 

A) A vírgula da linha 2 separa uma oração intercalada. 

B) A vírgula da linha 4 isola um advérbio de tempo 

deslocado. 

C) A vírgula da linha 10 isola um termo explicativo. 

D) A última vírgula do último período do último parágrafo 

do texto separa uma oração adverbial. 

 

08) O termo “Embora“(L.38) inicia uma declaração 

 

A) Explicativa. 

B) Concessiva. 

C) Conclusiva. 

D) Conformativa. 

 

09) Exerce a mesma função sintática do termo “de conduta” 

(L.1) a expressão da alternativa 

 

A) “do decoro” (L.2/3). 

B) “de cunho religioso” (L.12). 

C) “de pessoas” (L.32). 

D) “de sua convivência” (L.35). 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 5  

 

CARGO: TOPÓGRAFO (CÓD. 142) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

10) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, 

está CORRETO o que se afirma em 

 

A) A expressão “autores” (L.9), que completa o verbo 

“haver” (L.9), mudará de função sintática caso haja 

substituição dessa forma verbal pela sua correlata 

“existir”. 

B) A forma pronominal “se”, em “pois seus campos 

interpenetram-se,” (L.8/9), é partícula apassivadora 

pessoal. 

C) O vocábulo “seja” (L.22) é formado por derivação 

regressiva. 

D) O vocábulo “como”, em “como apontamos” (L.38), 

expressa uma comparação. 

 

11) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que 

seja mais ou menos harmoniosa.” (L.22), o “que” da 

alternativa 

 

A)  “que ficam a certa distância do Direito” (L.1). 

B) “que negam” (L.9). 

C) “que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas” 

(L.12). 

D) “que é proibido o ingresso de pessoas com este ou 

aquele traje,”. (L.32). 

 

12) No texto, equivalem-se semanticamente 

 

A) “andrajos” (L.28) e “traje” (L.20). 

B) “sanção” (L.23) e “reprimenda” (L.17). 

C) “censura” (L.17) e “reprovação” (L.24). 

D) “decoro” (L.3) e “cortesia” (L.22). 

 

13) A ideia expressa pelo termo transcrito está CORRETA 

em 

 

A) “mas” (L.6) – oposição. 

B) “como” (L.21) – comparação. 

C) “muito” (L.8) – quantidade. 

D) “ou” (L.32) – exclusão. 

14) Possui predicado verbal a oração na alternativa 

 

A) “Essas regras sociais [...] não podem ser desconhecidas 

do intérprete” (L.29/30). 

B) “Tudo isso não é somente instintivo” (L.34). 

C) “Não são raras normas jurídicas,” (L.10). 

D) “É recente o exemplo de legislação francesa” (L.12). 

 

15) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em  

 

A) “sociedade” (L.1) e “nesse” (L.4). 

B) “muito” (L.8) e “vestes” (L.12). 

C) “porém” (L.15) e “mundo” (L.22). 

D) “cortesia” (L.6) e “harmoniosa” (L.22). 
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16) No Microsoft Word 2007, a faixa de opções do menu 

Início oferece diversos botões e ferramentas para 

formatações em diversos níveis. A ferramenta que pode 

ser descrita como uma prancheta com uma pequena 

folha é utilizada para: 

 

 

 

A) Substituir. 

B) Salvar. 

C) Copiar. 

D) Colar. 

 

17) Os trabalhos realizados no Microsoft Excel utilizam 

essencialmente fórmulas, sendo regra iniciarem com o 

símbolo = (igual). Para realizar a operação matemática 

multiplicar, utiliza-se o símbolo: 
 

A) = 

B) / 

C) * 

D) # 

 

18) Quando se deseja enviar uma mensagem de e-mail para 

diversos destinatários ao mesmo tempo, através do 

Internet Explorer, mas o remetente não deseja que estes 

saibam que a correspondência foi enviada a terceiros, 

ele deve fazer uso da ferramenta: 
 

A) Prioridade Alta. 

B) Cco 

C) Cc  

D) App. 

 

19) A utilização de Planilhas do Microsoft Office Excel e as 

fórmulas certas proporcionam resultados rápidos e de 

maneira prática. Observe a planilha a seguir: 

 

 A B C D E 

1 PRODUTO QUANT VAL. UNT TOTAL 

 2 Resma 8 15,80 

  3 Caneta 100 0,60 

  4 Cola 32 2,15 

  5 Fita adesiva 12 7,80 

  6 

      

Para a obtenção do total resultante da multiplicação da 

quantidade de Caneta por seu valor unitário, faz-se necessário 

aplicar a fórmula: 
 

A) B3*C3 

B) =C3*B3 

C) =B3xC3 

D) =B1*C1 

 

 

 

 

20) “É um método não documentado de entrada em 

sistemas (software, plataformas, dispositivos etc.) que 

pode ser usado de forma legítima por fabricantes para 

restaurar acessos. Porém, existem ameaças cibernéticas 

que tentam explorar o mesmo método para dar acesso 

remoto a um centro de comando e controle externo ao 

ecossistema invadido, criando uma via permanente 

para futuras contaminações. Assim, um atacante 

poderia ter acesso a diversos arquivos e até o controle 

completo do seu ambiente.”  

 

O texto acima refere-se ao conceito de: 

 

A) Botnet 

B) Phpkits 

C) Backdoor 

D) Phishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INFORMÁTICA                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) É INCORRETO afirmar sobre a topografia. 
 

A) A palavra "Topografia" deriva das palavras gregas 

"topos" (descrever) e "graphen" (lugar), o que significa 

a descrição exata e minuciosa de um lugar. 

B) A Topografia fornece os métodos e os instrumentos que 

permitem o conhecimento do terreno e assegura uma 

correta implantação da obra ou serviço. 

C) Tem como finalidade determinar o contorno, dimensão 

e posição relativa de uma porção limitada da superfície 

terrestre, do fundo dos mares ou do interior de minas, 

desconsiderando a curvatura resultante da esfericidade 

da Terra. 

D) A topografia é a base de qualquer projeto e de qualquer 

obra realizada por engenheiros ou arquitetos. 
 

22)  A porção da superfície terrestre, levantada 

topograficamente, é representada através de uma 

Projeção Ortogonal Cotada, e denomina-se: 
 

A) deformação topográfica. 

B) superfície topográfica. 

C) obra topográfica. 

D) acidente topográfico. 

 

23) Estereoscopia é: 
 

A) A fusão das cenas comuns às duas imagens que ocorre 

no cérebro. 

B) Estereopar corretamente montado para uma visualização 

estereoscópica. 

C) A percepção tridimensional induzida dos objetos a partir 

de duas imagens planas de uma mesma cena, tomadas 

de posições diferentes. 

D) Um par de fotografias que possuem características 

estereoscópicas. 

 

24) Sobre as câmeras aerofotogramétricas, assinale a opção 

INCORRETA.  
 

A) Toda câmera aerofotogramétrica é dotada de maior 

capacidade de filme (bobinas de 60 metros.) O formato 

de cada aerofoto é bem maior do que o das fotos 

comuns, pois apresentam-se com as dimensões de 23 x 

23 centímetros, tanto para os negativos, como para os 

positivos. Além disso o funcionamento da mesma é 

automático. 

B) O princípio de funcionamento dessas câmeras é o 

mesmo das câmeras comuns, sendo, porém, que a estas 

foram acrescidos vários acessórios técnicos para atender 

a diversas finalidades durante a coleta das aerofotos de 

uma determinada região. 

C) A câmera aerofotogramétrica é quase que semelhante a 

uma câmera fotográfica comum, diferente apenas em 

tamanho e materiais técnicos que a acompanham. 

D) O controle da abertura de luminosidade do obturador 

está conjugado ao tipo de filme usado, bem como a 

velocidade do disparo do diafragma da câmera. 

 

 

 

 

25) O filme ou negativo aerofotogramétrico é constituído de 

três camadas que são: 

 

I. Emulsão fotográfica - a emulsão fotográfica está 

composta de gelatina com cristais de halogenetos de 

prata (AgBr; AgI; Agcl), formando a parte sensível à 

luz. Quando o filme é exposto, a luz libera a prata dos 

cristais de halogeneto, em quantidade proporcional à 

quantidade da luz incidente. No processo de revelação e 

fixação, essa prata é convertida em prata metálica, 

sendo removidos durante a lavagem os halogenetos não 

sensibilizados. 

II. Base - a base é o material que suporta a emulsão e é 

formada de uma lâmina de papel poliéster, papel esse 

bastante forte, o que impossibilita dilatação ou 

contração com calor e frio. 

III. Camada anti-halo ou anti-refração - a camada anti-halo 

apresenta a função de evitar reflexão da luz que incide 

sobre a emulsão, o que poderia provocar o aparecimento 

de imagem fantasmas na fotografia. A camada anti-halo 

apresenta-se com tonalidade negra. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) II e III 

B) I e II 

C) I, II e III 

D) I 

 

26) Sobre os filmes pancromáticos, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

A) São filmes sensíveis a todas as tonalidades visíveis do 

espectro eletromagnético, avançando, no entanto, até ao 

infravermelho próximo. 

B) O filme pancromático pode ser preto e branco e 

colorido. 

C) É o tipo de filme mais empregado em fotointerpretação. 

D) São sensíveis à faixa do infravermelho fotográfico, faixa 

essa que se encontra posicionada acima do visível, 

ultrapassando a tonalidade vermelha. 

 

27) A fotografia aérea é o resultado de um grande número 

de especificações, normas e cuidados relativos: 

 

I. ao avião, ou ao voo em si. 

II. à câmera aérea e à lente. 

III. ao filme. 

IV. às condições atmosféricas. 

 

A quantidade de assertivas CORRETAS é: 

 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 1 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: TOPÓGRAFO (CÓD. 142) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

28) O conjunto de pontos, materializados no terreno, que 

proporciona aos levantamentos topográficos o controle 

de posição em relação à superfície terrestre determinada 

pelas fronteiras do país, referenciados-os datum 

planimétrico do país, é denominado de: 

 

A) Apoio Geodésico Altimétrico. 

B) Apoio Geodésico Planimétrico. 

C) Apoio Topográfico Altimétrico. 

D) Apoio topográfico. 

 

29) No estudo da forma e dimensão da Terra, podemos 

considerar quatro tipos de superfície ou modelo para a 

sua representação. O modelo _______________ é um 

modelo bastante simples, onde a Terra é representada 

como se fosse uma esfera. O produto desta 

representação, no entanto, é o mais distante da 

realidade, ou seja, o terreno representado segundo este 

modelo apresenta-se bastante deformado no que diz 

respeito à forma das suas feições e à posição relativa das 

mesmas. Um exemplo deste tipo de representação são 

os globos encontrados em livrarias e papelarias. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) geoidal. 

B) elipsoidal. 

C) esférico. 

D) real 

 

30) O instrumento destinado a determinar a direção dos 

alinhamentos em relação à meridiana dada pela agulha 

magnética suposta constante, é denominado de: 

 

A) bússola. 

B) barômetro. 

C) clinômetro. 

D) aresta. 

 

31) Meridianos são: 

 

A) a linha que passa por um ponto da superfície terrestre 

(em direção ao centro do planeta) e que é normal à 

superfície representada pelo geoide naquele ponto. 

B) os círculos cujos planos são paralelos ao plano do 

equador. 

C) as seções elípticas cujos planos contém a linha dos 

polos e que são normais aos paralelos. 

D) toda linha reta perpendicular à superfície do elipsoide de 

referência. 

32) O(a) _________________ é um instrumento 

topográfico utilizado para detectar a vertical do lugar e 

elevar o ponto. Pode ser adaptado num prisma ortogonal 

ou num tripé. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma CORRETA a 

lacuna acima. 

 

A) teodolito 

B) trena 

C) fio de prumo 

D) nível. 

 

33) “É um aparelho que se destina à medição das tensões 

que são aplicadas aos diastímetros (instrumentos que 

medem diretamente as distâncias lineares) para 

assegurar que a tensão aplicada seja igual à tensão de 

calibração”. 

 

O trecho acima se refere ao: 

 

A) Dinamômetro. 

B) Argômetro. 

C) Distanciômetro. 

D) Termômetro. 

 

34) O instrumento que serve para elevar o ponto topográfico 

com o objetivo de torna-lo visível, é denominado de: 

 

A) baliza 

B) tripé 

C) taqueômetro eletrônico 

D) prisma 

 

35) “Consiste no conjunto de métodos e processos que, 

através de medições de ângulos horizontais e verticais, 

de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com 

instrumental adequado à exatidão pretendida, 

primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio 

no terreno, determinando suas coordenadas 

topográficas”. 

 

O fragmento acima se refere ao conceito de: 

 

A) plano topográfico. 

B) superfície altimétrica. 

C) face troponométrica. 

D) levantamento topográfico. 
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CARGO: TOPÓGRAFO (CÓD. 142) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

36) Para realizar o nivelamento são utilizados equipamentos 

chamados níveis, que podem ser óticos ou digitais e 

definem com precisão um plano horizontal ortogonal à 

vertical em relação ao eixo vertical dos mesmos. As 

principais aplicações do nivelamento são em: 

 

1. Terraplanagem. 

2. Lavouras de arroz e terraceamento. 

3. Determinação de alturas de morros, torres e prédios. 

4. Elaboração de perfis de rodovias, ferrovias, canais e rios. 

5. Barragens. 

 

A soma dos itens CORRETOS é: 

 

A) 11 

B) 15 

C) 9 

D) 12   

 

37) O nivelamento geométrico: 

 

A) Baseia-se na relação entre a pressão atmosférica e a 

altitude. Como possui precisão menor que os outros 

métodos de nivelamento, ele exige que sejam feitas 

correções devido à chamada Maré Barométrica. 

B) É o mais preciso dos métodos de nivelamento. Utiliza 

miras verticais graduadas e níveis topográficos para 

medir o nivelamento por meio de visadas horizontais. 

As altitudes (cotas) são determinadas com grande rigor. 

C) São menos preciso do que o método cronométrico. É 

realizado com o uso de teodolitos e estações com 

visadas independentes da inclinação. As cotas são 

obtidas por meio da leitura de ângulos e distâncias. 

Apesar de menos preciso, esse tipo de nivelamento é 

mais rápido que o altimétrico. 

D) É o nivelamento trigonométrico em que as distâncias e a 

diferença de nível são obtidas com o uso de uma luneta 

taqueométrica. 

 

38) O levantamento planimétrico por 

___________________ consiste em se percorrer o 

contorno de um polígono, saindo de um ponto inicial e 

retornando a ele, medindo-se os ângulos e as distâncias 

dos lados que compõem tal polígono. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) irradiação 

B) caminhamento 

C) bússola 

D) trena 

39) Por melhores que sejam os equipamentos e por mais 

cuidado que se tome ao proceder um levantamento 

topográfico, as medidas obtidas jamais estarão isentas 

de erros. Sobre os erros topográficos, observe os itens a 

seguir. 

 

I. Erros instrumentais - são aqueles ocasionados por 

fatores ambientais, ou seja, temperatura, vento, refração 

e pressão atmosféricas, ação da gravidade, entre outros. 

II. Erros naturais - são aqueles ocasionados por defeitos ou 

imperfeições dos instrumentos ou aparelhos utilizados 

nas medições. 

III. Erros pessoais - são aqueles ocasionados pela falta de 

cuidado do operador. Os mais comuns são: erro na 

leitura dos ângulos, erro na leitura da régua graduada, 

na contagem do número de trenadas, ponto visado 

errado, aparelho fora de prumo, aparelho fora de nível, 

entre outros. 

 

São CORRETOS: 

 

A) I, II e III 

B) II e III 

C) III 

D) I e III 

 

40) “É o levantamento topográfico planialtimétrico 

acrescido dos elementos planimétricos inerentes ao 

levantamento planimétrico cadastral, que devem ser 

discriminados e relacionados nos editais de licitação, 

propostas e instrumentos legais entre as partes 

interessadas na sua execução”. 

 

O fragmento acima se refere ao: 

 

A) levantamento topográfico planialtimétrico 

organizacional. 

B) levantamento topográfico planialtimétrico cadastral. 

C) levantamento topográfico planialtimétrico retificador. 

D) levantamento topográfico planialtimétrico urbanista 

 


