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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

ENGENHEIRO 

CIVIL 

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

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

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

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Projeto Básico é o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra 

ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental 

do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo 

conter os seguintes elementos, dentre outros: 
 

I. Soluções técnicas globais e localizadas, 

suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou 

de variantes durante as fases de elaboração 

do projeto executivo e de realização das obras 

e montagem. 

II. Identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que 

assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter 

competitivo para a sua execução. 

III. Desenvolvimento da solução escolhida de 

forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos 

constitutivos com clareza. 

IV. Informações que possibilitem o estudo e a 

dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a 

obra, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

22) São elementos ligados à produção do canteiro 

de obras: 
 

I. Central de carpintaria. 

II. Central de produção de formas. 

III. Central de pré-moldados. 

IV. Central de preparo de armaduras. 
 

É certo o que se indica em: 
 

(A) I 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

 

 

 

23) Mesmo possuindo um alto custo de utilização 

devido às dificuldades para manter um bom 

nível de conforto térmico o que exige a 

aquisição de uma grande quantidade de 

aparelhos de ar-condionado, os container 

possuem vantagens, como: 

 

(A) Possibilidade de diversos arranjos internos. 

(B) Reaproveitamento total da estrutura. 

(C) Rapidez no processo de montagem e 

desmontagem. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

24) “São lajes, normalmente empregadas em 

cobertas, resistentes pela própria forma. São 

fabricadas com utilização de fôrmas que 

podem assumir diversos formatos, inclusive 

circulares”. 

 

O enunciado acima se refere à: 

(A) Laje enfileirada. 

(B) Laje plissada. 

(C) Laje invertida. 

(D) Laje controversa. 

 

25) São atribuições do Engenheiro Civil: 

 

I. Planeja, organiza, executa e controla projetos 

na área da construção civil, realiza 

investigações e levantamentos técnicos, defini 

a metodologia de execução, desenvolve 

estudos ambientais, revisa e aprova projetos, 

especifica equipamentos, materiais e serviços. 

II. Orça a obra, compões custos unitários de mão 

de obra, equipamentos, materiais e serviços, 

apropria custos específicos e gerais da obra. 

III. Executa a obra de construção civil, controla 

cronograma físico e financeiro da obra, 

fiscaliza obras, supervisiona segurança e 

aspectos ambientais da obra. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) São definidos como produtos empregados na 

construção civil para fixar outros materiais 

entre si. Geralmente são materiais em forma 

de pó, também chamados de pulverulentos 

que, misturados com a água, formam uma 

pasta capaz de endurecer por simples 

secagem ou devido à ocorrência de reações 

químicas. 
 

O enunciado acima se refere a(o)s: 

 

(A) Agregado graúdo. 

(B) Aglomerantes. 

(C) Agregado artificial. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é 

correta. 

 

27) Para a tomada da decisão, certos itens devem 

ser avaliados e compatibilizados visando o 

melhor aproveitamento do canteiro de obras, 

como: 
 

I. Custo de instalação. 

II. Facilidade de montagem e reaproveitamento; 

III. Pico máximo de funcionários que utilizaram as 

instalações; 

IV. A vida útil dos materiais que podem ser 

utilizados para instalação; 

 

É certo o que se indica em: 
 

(A) I e III 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) III e IV 

 

28) São funções desempenhadas pelo Engenheiro 

Civil: 
 

I. Elabora normas e documentação técnica, 

procedimentos e especificações técnicas, 

normas de avaliação de desempenho técnico e 

operacional, normas de ensaio de campo e de 

laboratório. 

II. Presta consultoria técnica, pericia projetos e 

obras (laudos e avaliações), avalia dados 

técnicos e operacionais, programa inspeção 

preventiva e corretiva e avalia relatórios de 

inspeção. 

III. Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita 

materiais e serviços, identifica métodos e 

locais para instalação de instrumentos de 

controle de qualidade. 
 

É certo o que se afirma em: 
 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

29) _____________________são paredes 

construídas no subsolo, partindo da superfície, 

um processo chamado submuramento. São 

construídas com painéis de concreto, 

geralmente armado, pré-fabricados ou 

moldados in loco e tem como função a 

contenção em escavações de subsolo. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Parede solteira. 

(B) Parede diafragma. 

(C) Parede do bloco cerâmico. 

(D) Parede de gesso acartonado. 

 

30) “É um mineral que constitui uma família de 

minerais alumossilicatos de potássio (k-

feldspatos como ortoclásio, sanidina), sódio e 

cálcio (grupo dos plagioclásios), 

principalmente”. 

 

O texto acima se refere a(o): 

 

(A) Ferberita. 

(B) Félsico. 

(C) Feldspato. 

(D) Facólito. 

 

31) São formas de se obter as composições de 

custos adotadas pelo mercado da construção 

em geral: 

 

1. Apropriações de serviços feitos pela própria 

empresa em diversas obras. 

2. Utilização de composições de revistas técnicas 

tradicionais no mercado. 

3. Utilização de composições de livros técnicos 

tradicionais no mercado. 

4. Utilização de composições de empresas de 

consultoria especializadas em planejamento 

de custos de construção. 

5. Utilização de composições de fabricantes, 

fornecedores e/ou empreiteiras de materiais e 

serviços de construção. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 12 

(B) 15 

(C) 14 

(D) 13 
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32) Acerca da granulometria de um solo, assinale 

a opção FALSA. 

 

(A) Granulometria é a distribuição, em 

porcentagem, dos diversos tamanhos de 

grãos. 

(B) Para se proceder a uma análise 

granulométrica de um solo, faz-se necessário 

fazer com que os componentes deste 

atravessem peneiras, as quais são dispostas 

ordenadamente, superpondo-as na ordem de 

série, sempre iniciando com a de maior 

abertura de malha. 

(C) A análise granulométrica consiste, em geral, 

em duas fases distintas: peneiramento e 

sedimentação. 

(D) Granulometria é a propriedade que os solos 

têm de serem moldados, sob certas condições 

de umidade, sem variação de volume e sem 

ruptura. Nas argilas, esta é a propriedade 

mais importante. 

 

33) As areias são solos cujas propriedades 

dominantes são devidas à sua parte 

constituída pelos grãos minerais de diâmetro 

máximo superior a 0,05mm e inferior a 

4,8mm. São caracterizados pela sua textura, 

compacidade e forma dos grãos. Quanto à 

textura, a areia pode ser: 

 

I. Grãos cujo diâmetro máximo compreendido 

entre 0,05mm e 0,42mm. 

II. Grossa: grãos cujo diâmetro máximo 

compreendido entre 2,00mm e 4,80mm. 

III. Média: grãos cujo diâmetro máximo 

compreendido entre 0,42mm e 2,00mm. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

34) Os canteiros de obras longos e estreitos são 

utilizados em: 
 

I. Alguns casos de obras de edificações em 

zonas urbanas. 

II. Trabalhos em estradas de ferro e rodagem. 

III. Redes de gás e petróleo. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

35) Fenestrado é: 

 

(A) Abertura estreita encontrada em rochas muito 

antigas. 

(B) É o termo que define um edifício ou fachada 

de edifício com vãos de porta ou janela.  

(C) Ferramenta de ferro utilizada no desmonte de 

pedras. 

(D) Película formada após a secagem da tinta. 

 

36) O orçamento detalhado da obra é, sem 

dúvida, a mais importante ferramenta para o 

planejamento e acompanhamento dos custos 

de construção. Para a sua elaboração é 

necessária, entre outras, a seguinte 

documentação relativa ao empreendimento: 

 

I. Projeto arquitetônico completo. 

II. Projeto de cálculo estrutural. 

III. Projeto de instalações. 

IV. Memorial descritivo das especificações 

técnicas e de acabamento da obra. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

 

37) É toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação de bem público: 

 

(A) Termo de serviço. 

(B) Obra pública. 

(C) Construção. 

(D) Projeto de engenharia. 

 

38) Os canteiros de obras amplos são utilizados 

em: 

 

I. Conjuntos habitacionais horizontais. 

II. Grandes obras como barragens ou usinas 

hidroelétricas. 

III. Construções de plantas industriais. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 
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39) “Solo que apresenta características marcantes 

de plasticidade; quando suficientemente 

úmido, molda-se facilmente em diferentes 

formas; quando seco, apresenta coesão 

bastante para constituir torrões dificilmente 

desagregáveis por pressão dos dedos; suas 

propriedades dominantes são devidas à sua 

parte constituída pelos grãos minerais de 

diâmetro máximo inferior a 0,005mm”. 

 

O enunciado acima se refere a qual tipo de solo? 

 

(A) Pedregulhos. 

(B) Silte. 

(C) Argila. 

(D) Naturais. 

 

40) Em relação aos canteiros de obras, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) Segundo a norma NBR-12284 - Áreas de 

Vivências em Canteiros de Obras define o 

canteiro como: Áreas destinadas à execução e 

apoio dos trabalhos da indústria da 

construção, dividindo-se em áreas 

operacionais e áreas de vivência. 

(B) Segundo a norma NR-18 - Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, define-se canteiro de obras 

como: Área de trabalho fixa e permanente 

onde se desenvolvem operações de apoio e 

execução de uma obra. 

(C) O canteiro deverá ser preparado de acordo 

com a previsão de todas as necessidades, 

assim como a distribuição conveniente do 

espaço disponível e obedecendo as 

necessidades do desenvolvimento da obra. 

(D) O canteiro deve ser analisado sob a ótica dos 

processos de produção do edifício e também 

como o espaço onde as pessoas envolvidas na 

produção estarão vivendo seu dia-a-dia de 

trabalho. 

 


