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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

ENGENHEIRO 

CIVIL 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-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 Atualidades Informática Conhec. Específicos 

10 05 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.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 13 
  

  CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

  

 

 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

BrOffice Writer: 

 

I. Para selecionar todo o texto no documento do 

Writer podemos utilizar a tecla de atalho 

Ctrl+T 

II. A opção Localizar pode ser utilizada por 

meio do atalho Ctrl+L 

III. A opção Localizar e Substituir pode ser 

utilizada por meio do atalho Ctrl+H 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) Apenas a afirmativa III está correta. 

(D) As afirmativas I e II estão corretas.. 

 

17) Com relação aos periféricos analise os itens 

abaixo: 

 

I. O TouchPad é um dispositivo apenas de saída. 

II. O TrackBall é um dispositivo apenas de 

entrada. 

III. O Drive é um dispositivo de entrada e saída. 

 

(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 verdadeiras. 

 

18) Analise os itens abaixo com relação aos 

conhecimentos de tecnologias relacionados a 

internet: 

 

I. HTML é uma linguagem de formatação de 

hipertexto, onde um arquivo de texto com 

extensão .HTM ou HTMX contém textos e 

códigos especiais chamados tags e 

possibilitam a interpretação deste arquivo 

em qualquer navegado. 

II. O navegador pode visualizar páginas HTML 

de modo online, se estiverem em locais 

remotos, ou de modo off-line, se estiverem 

armazenados no computador do usuário. 

 

 

III. As páginas ativas são aquelas criadas por um 
servidor Web toda vez que um browser 
(cliente) solicita o documento. O cliente pode 
obter apenas uma cópia do documento, cujo 
conteúdo é determinado antes de ser 
publicado. As páginas .html são em sua 
maioria dinâmicas. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
19) Com relação ao correio eletrônico analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I. A mensagem de correio eletrônico contém um 
cabeçalho e um corpo. O cabeçalho define o 
remetente, o destinatário, o assunto e 
algumas outras informações. O corpo da 
mensagem contém as informações reais. 

II. O envio Cc envia a cópia carbono para o 
destinatário especificado sem que nenhum 
outro destinatário (para, cc ou cco) da 
mensagem saiba que o mesmo a recebeu. 

III. O envio Cco permite o envio de uma cópia 
idêntica do e-mail para outro usuário, que 
teoricamente não é o destinatário direto, mas 
que tomará ciência da mesma. 

IV. Os servidores de e-mail limitam o tamanho 
dos anexos, tanto de envio quanto de 
recebimento.  

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) As afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas II e III estão corretas. 
 

20) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue 

os itens abaixo: 
 

I. O grupo Notas de Rodapé está localizado na 

guia Referências. 

II. A opção de Macros está localizado na guia 

Exibição. 

III. O grupo Controle está localizado na guia 

Correspondências. 
 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Todas as afirmativas são falsas. 

(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(D) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

 INFORMÁTICA BÁSICA                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  Em relação ao Grafico de Gantt, julgue os itens 
a seguir: 
 

(    ) O gráfico de Gantt tem sido historicamente 
utilizado em situações reais em que seja 
necessário realizar diferentes atividades.  
(    ) A partir de recursos gráficos e com o apoio de 
softwares, pode-se realizar atualizações contínuas 
em razão dos apontamentos relativos ao estágio 
de execução em que se encontram as diversas 
etapas do projeto. 
(    ) O gráfico de Gantt permite melhor visualização 
das relações de dependência entre atividades 
facilitando a tomada de decisão entre prazos e 
custos em projetos.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,F,V 
(B) F,V,V 
(C) V,V,V 
(D) F,F,V 
 
22) Sobre o Critical Path Method (CPM), assinale 

a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Esse método foi idealizado por volta de 
1958 na Inglaterra e aplicado 
experimentalmente em uma parada 
programada para manutenção de 
máquinas e instalações de uma indústria 
química. 

(B) O CPM é um método que visa estimar o 
roteiro e o prazo-limite para execução do 
projeto por meio da relação de 
dependência e da duração de cada 
atividade. 

(C) O caminho crítico das atividades de um 
projeto pode ser identificado tanto pelo 
cronograma de Gantt quanto por meio da 
construção de redes de atividades pela 
técnica do CPM. 

(D) A ideia do CPM parte da premissa de que a 
duração estimada da execução das 
atividades pode ter folgas ou flexibilidade 
de tempo para ser iniciada e terminada, ou 
seja, as atividades podem ser iniciadas 
e/ou terminadas “mais cedo”. 

 
 

 
 
 
 

23) Sobre o CPM, julgue os itens a seguir. 
 

(    ) Uma premissa do CPM supõe que a duração 
das atividades é conhecida com certeza, adotando, 
portanto, uma característica determinística dos 
dados do projeto. 
(    ) A técnica do CPM ajuda a ordenar as atividades 
de modo que a data de início mais cedo de uma 
atividade coincida com a data de término mais 
cedo das atividades das quais depende. Isso 
garante que uma tarefa somente começará quando 
todas as antecessoras já tiverem terminado e que 
isso ocorrerá tão logo seja possível.  
(    ) Embora exista sempre o caminho crítico para 
execução das atividades, é importante o 
engenheiro saber que as outras atividades fora do 
caminho crítico são alternativas.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,V 
(B) F,V,F 
(C) V,V,F 
(D) V,V,V 
 

24) A precisão das estimativas de duração de uma 
atividade pontual pode ser aperfeiçoada 
considerando-se o seu grau de incerteza e risco. 
Esse conceito se originou com a Técnica de 
revisão e avaliação de programa (PERT em 
inglês). PERT usa três estimativas para definir 
uma faixa aproximada para a duração de uma 
atividade. Sobre estas estimativas de PERT, 
julgue os itens a seguir. 

 

(     ) A estimativa mais provável é baseada na 
duração da atividade, dados os recursos prováveis 
de serem designados, sua produtividade, 
expectativas realistas de disponibilidade para 
executar a atividade, dependências de outros 
participantes e interrupções. 
(     ) Na estimativa Otimista a duração da atividade 
é baseada na análise do melhor cenário para a 
atividade. 
(     ) Na estimativa Pessimista a duração da 
atividade é baseada na análise do pior cenário 
para a atividade 
Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,V 
(B) F,V,F 
(C) V,V,F 
(D) V,V,V 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 13 
  

  CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

25) Conforme a lei 8.666/93, o 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. Sobre os elementos que 

precisam estar presentes no projeto 

básico, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O desenvolvimento da solução escolhida de 

forma a fornecer visão global da obra é o 

suficiente. 

(B) 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. 

(C) 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. 

(D) 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. 

26) Considerando as definições presentes na lei de 
licitações, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Serviço é toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta. 

(B) A obra é Serviço é toda atividade destinada a 

obter determinada utilidade de interesse 

para a Administração, tais como: demolição, 

conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, 

manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais. 

(C) A empreitada integral existe quando se 

contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as 

etapas das obras, serviços e instalações 

necessárias, sob inteira responsabilidade da 

contratada até a sua entrega ao contratante 

em condições de entrada em operação, 

atendidos os requisitos técnicos e legais para 

sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades para 

que foi contratada. 

(D) Os produtos para pesquisa e 

desenvolvimento correspondem a bens e 

serviços de tecnologia da informação e 

comunicação cuja descontinuidade provoque 

dano significativo à administração pública e 

que envolvam pelo menos um dos seguintes 

requisitos relacionados às informações 

críticas: disponibilidade, confiabilidade, 

segurança e confidencialidade. 

 

27) Dos atos da Administração decorrentes da 

aplicação da lei 8.666/93, cabe recurso, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

seguintes casos, EXCETO: 
 

(A) Habilitação ou inabilitação do licitante. 

(B) Julgamento das propostas. 

(C) Indeferimento do pedido de inscrição em 

registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento. 

(D) Comunicação do recurso aos demais 

licitantes. 
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28) No que se refere ao Processo e do 

Procedimento Judicial no âmbito da lei 

8.666/93, julgue os itens a seguir: 
 

(    ) Qualquer pessoa poderá provocar, para os 

efeitos da lei 8666/93, a iniciativa do Ministério 

Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações 

sobre o fato e sua autoria, bem como as 

circunstâncias em que se deu a ocorrência. 

(    ) Quando em autos ou documentos de que 

conhecerem, os magistrados, os membros dos 

Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares 

dos órgãos integrantes do sistema de controle 

interno de qualquer dos Poderes verificarem a 

existência dos crimes definidos na lei 8666/93, 

remeterão ao Ministério Público as cópias e os 

documentos necessários ao oferecimento da 

denúncia. 

(    ) Ouvidas as testemunhas da acusação e da 

defesa e praticadas as diligências instrutórias 

deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, 

sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada 

parte para alegações finais. 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) V,V,F 

(D) V,V,V 

  
29)  Na organização dos canteiros de obras, alguns 

programas, através de treinamento, colocação 
de metas, avaliação de desempenho e 
premiações, conscientiza e estimula os 
trabalhadores a manter a obra limpa e 
organizada. Estes programas têm como base os 
princípios dos programas 5S, os quais visam a 
criar nas organizações um ambiente propício a 
implantação de programas de qualidade, 
através do desenvolvimento de cinco práticas 
ou sensos nos indivíduos: descarte (seiri), 
ordem (seiton), limpeza (seiso), asseio 
(seiketsu) e disciplina (shitsuke). Sobre estas 
práticas, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A prática do descarte, tem como princípio 

identificar materiais ou objetos que são 

desnecessários no local de trabalho e 

encaminhá-los ao descarte, retirando-os do 

canteiro de obras. Além de liberar áreas do 

canteiro, o descarte pode resultar em 

benefícios financeiros através da venda dos 

materiais.  

(B) A prática da organização, visa a estabelecer 

lugares certos para todos os objetos, 

diminuindo o tempo de busca pelos 

mesmos. A implementação da prática pode 

se dar através de comunicação visual e 

padronização. A definição de lugares certos 

para cada documento no escritório, o 

etiquetamento de prateleiras de materiais 

no almoxarifado ou o uso de uma cor 

diferente nos capacetes dos visitantes, são 

exemplos de práticas adotadas. 

(C) A prática da limpeza, visa a, além de tornar 

mais agradável o ambiente de trabalho, 

melhorar a imagem da empresa perante 

clientes e funcionários e facilitar a 

manutenção dos equipamentos e 

ferramentas. Um local mais limpo é mais 

transparente, permitindo a identificação 

visual de problemas e facilitando o acesso 

aos equipamentos. 

(D) A prática da disciplina, têm como objetivos 

conscientizar os trabalhadores acerca da 

importância de manter a higiene individual, 

assim como de manter condições 

ambientais satisfatórias de trabalho, tais 

como os níveis de ruído, iluminação e de 

temperatura. 
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30)  Sobre os canteiros de obras, julgue os itens a 
seguir. 

 

(    ) Os canteiros de obras muitas vezes deixam a 
desejar em termos de organização e segurança, 
fazendo com que, longe de criarem uma imagem 
positiva das empresas no mercado, recomendem 
distância aos clientes. 

(    ) Apesar da prática mostrar que os canteiros de 
obras são locais sujos e desorganizados, algumas 
obras mostraram-se significativamente 
superiores às demais em termos de limpeza e 
organização. 

(    ) Uma alternativa para que um canteiro de obras 
esteja em melhor situação pode ser a existência 
de programas de envolvimento dos funcionários 
à gestão do canteiro. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,V 
(B) F,V,F 
(C) V,V,F 
(D) V,V,V 
 

31) A NBR 8196/1999 - Desenho Técnico – Emprego 
de Escalas- fixa as condições exigíveis para o 
emprego de escalas e suas designações em 
desenhos técnicos. Acerca das Escalas, assinale a 
alternativa correta: 

(A) A designação completa de uma escala deve 
consistir na palavra “ESCALA” ou a abreviatura 
ESC, seguida da indicação da relação: a) ESCALA 
1:1, para escala natural, dimensão do objeto 
representado é igual a dimensão real, 1:1; b) 
ESCALA X:1, para escala de redução (X > 1), 
quando a dimensão do objeto no desenho é 
menor que sua dimensão real, X:1, Ex.: 2:1, 5:1, 
10:1; c) ESCALA 1:X, para escala de ampliação (X 
> 1), quando a dimensão do objeto representado 
no papel é maior que sua dimensão real, Ex.: 1:2, 
1:5, 1:10. 

(B) Quando for necessário, o uso de mais de uma 
escala na folha de desenho além da escala geral, 
estas não precisam ser indicadas junto à 
identificação do detalhe ou vista a que se 
referem; na legenda, deve constar a escala geral. 

(C) A escolha da escala é feita em função da 
complexidade e da finalidade do objeto a ser 
representado, devendo permitir uma 
interpretação fácil e clara da informação 
representada. Porém, não há necessidade de ser 
indicada na legenda da folha de desenho. 

(D) A escala e o tamanho do objeto ou elemento em 
questão são parâmetros para a escolha do 
formato da folha de desenho. 

 

32) Acerca da elaboração de projetos de instalação 
hidráulicas e sanitárias de Água Fria e Água 
Quente, em termos de estudo preliminar. 
Julgue os itens e assinale a alternativa correta: 

 
I. Planta de situação da edificação, no nível da rua 
ou logradouro público, em escala adequada, 
indicando as canalizações externas e o 
alimentador, este desde a rede da concessionária 
local até o reservatório. 
II. Planta geral de cada nível da edificação, em 
escala adequada, contendo o caminhamento das 
canalizações horizontal e vertical, bem como a 
localização dos componentes do sistema 
alimentador, reservatórios, instalações 
elevatórias, pontos de consumo e outros. 
III. Relatório técnico contendo o memorial 
descritivo e justificativo da solução adotada, sua 
descrição e características principais, as 
demandas que serão atendidas e o pré-
dimensionamento do sistema. 
IV. Especificações de materiais e serviços.  
V. Quando ajustado com o contratante, estimativa 
de custo. 
 
(A) V, V, V, V, V 

(B) V, V, F, F, F 

(C) V, F, F, F, F 

(D) F, F, F, F, F 

 
33) A NBR 10126/1987 - Cotagem em Desenho 

Técnico- fixa os princípios gerais de cotagem 
a serem aplicados em todos os desenhos 
técnicos. Acerca desse assunto, julgue os itens 
e assinale a alternativa correta: 

 
I- Cotagem é a representação gráfica no desenho 

da característica do elemento, através de linhas, 

símbolos, nota e valor numérico numa unidade de 

medida. 

II- Toda cotagem necessária para descrever uma 

peça ou componente, clara e completamente, deve 

ser representada diretamente no desenho. A 

cotagem deve ser localizada na vista ou corte que 

represente mais claramente o elemento.  

III- A linha auxiliar deve ser prolongada 

ligeiramente além da respectiva linha de cota. Um 

pequeno espaço deve ser deixado entre a linha de 

contorno e linha auxiliar. As linhas auxiliares e de 

cota, sempre que possível, não devem cruzar com 

outras linhas.  
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IV- A linha de cota deve ser interrompida, mesmo 
que o elemento o seja. O cruzamento das linhas de 
cota e auxiliares devem ser evitados, porém, se 
isso ocorrer, as linhas não devem ser 
interrompidas no ponto de cruzamento.  
V- A linha de centro e a linha de contorno devem 
ser usadas como linha de cota, porém, podem ser 
usadas como linha auxiliar. A linha de centro, 
quando usada como linha auxiliar, deve continuar 
como linha de centro até a linha de contorno do 
objeto. 
 
(A) V, V, V, V, V 

(B) V, V, V, F, F 

(C) V, F, F, V, V 

(D) F, F, F, F, F 

 
34) O Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT– 
São obrigatórios a elaboração e o cumprimento 
do PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte) 
trabalhadores ou mais, contemplando os 
aspectos desta NR e outros dispositivos 
complementares de segurança. No que toca a 
esse programa, assinale a alternativa correta: 

 
(A) O PCMAT não deve contemplar as exigências 

contidas na NR 9 - Programa de Prevenção e 
Riscos Ambientais.  

(B) O PCMAT não precisa ser mantido no 
estabelecimento à disposição do órgão 
regional do Ministério do Trabalho.  

(C) O PCMAT pode ser elaborado e executado por 
profissional que não seja legalmente 
habilitado na área de segurança do trabalho.  

(D) Os documentos que integram o PCMAT: 
memorial sobre condições e meio ambiente 
de trabalho nas atividades e operações, 
levando-se em consideração riscos de 
acidentes e de doenças do trabalho e suas 
respectivas medidas preventivas; projeto de 
execução das proteções coletivas em 
conformidade com as etapas de execução da 
obra; c) especificação técnica das proteções 
coletivas e individuais a serem utilizadas; d) 
cronograma de implantação das medidas 
preventivas definidas no PCMAT; layout 
inicial do canteiro de obras, contemplando, 
inclusive, previsão de dimensionamento das 
áreas de vivência; programa educativo 
contemplando a temática de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho, com sua 
carga horária.  

 

35) Conforme a NR 18 - Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção, os 
canteiros de obras devem dispor de forma 
obrigatória, onde houver trabalhadores 
alojados: 

 
(A) Instalações sanitárias. 
(B) Vestiário. 
(C) Alojamento. 
(D) Local de refeições. 
 
36) O Caderno de Encargos conterá todos os 

elementos de projeto, bem como as 
informações e instruções complementares 
necessárias à execução dos serviços e obras 
objeto do contrato. Acerca desse caderno, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) De modo a buscar maior qualidade e 

produtividade nas atividades de 
contratação de serviços e obras, não há 
necessidade de a elaboração do Caderno de 
Encargos se apoiar nas disposições 
estabelecidas pela Lei de Licitações e 
Contratos e práticas de Projeto, Construção 
e Manutenção de Edifícios Públicos. 

(B) Descrição e abrangência dos serviços objeto 
da Licitação, localização e plano ou 
programa de suporte do empreendimento; 
prazo e cronograma de execução dos 
serviços, total e parcial, incluindo etapas ou 
metas previamente estabelecidas pelo 
Contratante; memorial Descritivo, 
Especificações Técnicas, Desenhos e demais 
elementos de projeto correspondentes aos 
serviços e obras objeto da Licitação. 

(C) Planilhas de Orçamento, contendo a 
codificação, a discriminação, o quantitativo, 
a unidade de medida e o preço unitário de 
todos os serviços e fornecimentos previstos 
no projeto; regulamentação de Preços e 
Medições, contendo a definição, a 
composição e o critério de medição de todos 
os itens das Planilhas de Orçamento. 

(D) Definição do modelo de Garantia de 
Qualidade a ser adotado para os serviços, 
fornecimentos e produtos pertinentes ao 
objeto da Licitação; informações específicas 
sobre os serviços e obras objeto da Licitação 
e disposições complementares do 
Contratante; relação das Práticas de Projeto, 
Construção e Manutenção de Edifícios 
Públicos aplicáveis aos serviços e obras 
objeto da Licitação. 
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37) Os Levantamentos Geodésicos se realizam, 
segundo Especificações e Normas que procuram 
colimar a unicidade desejável para o Sistema 
Geodésico. Tradicionalmente, os levantamentos 
são classificados em ordens que expressam, em 
função da qualidade das observações, o grau de 
confiabilidade dos resultados finais. No que diz 
respeito a esses levantamentos, julgue os itens e 
assinale a alternativa correta: 

 
I- Nesta classificação dos levantamentos 
geodésicos, considera-se o escalonamento dos 
trabalhos a nível nacional, regional e local. Desta 
forma, estabelece-se uma ligação bastante rígida 
entre a exatidão das coordenadas finais e o âmbito 
dos levantamentos sem, contudo, abandonar a 
colimação de objetivos particularizados, como é o 
caso das aplicações ao nível das regiões 
metropolitanas. 
II- Os levantamentos de alta precisão, de âmbito 
regional, subdividem-se, segundo os fins aos quais 
se destinam em: científico e fundamental. O 
primeiro voltado ao atendimento de programas de 
pesquisas internacionais e o segundo ao 
estabelecimento de pontos primários no suporte 
aos trabalhos geodésicos de menor precisão e às 
aplicações em cartografia.  
III- Os levantamentos de precisão, do âmbito 
nacional, condicionam-se ao grau de 
desenvolvimento socioeconômico. Quanto mais 
valorizado o solo na região, mais precisos deverão 
ser, e, em consequência, mais exatos os seus 
resultados.  
IV- Os levantamentos geodésicos para fins 
topográficos, de características locais, dirigem-se 
ao atendimento dos levantamentos no horizonte 
topográfico; correspondem aos critérios em que a 
exatidão prevalece sobre simplificações impostas 
para a figura da Terra.  
 
(A) V, V, V, V 
(B) V, V, F, F 
(C) V, F, F, V 
(D) F, F, F, F 
 

38) Dentro do campo rodoviário, no que se refere ao 
solo, há propriedades físicas e mecânicas de 
maior interesse. Dentre essas propriedades do 
solo, assinale a alternativa que corresponde à 
propriedade característica da fração argila: 

 

(A) Permeabilidade. 
(B) Capilaridade. 
(C) Elasticidade. 
(D) Contratilidade e Expansibilidade. 

39) A umidade em parede e pisos pode se originar 
conforme esses três meios: por vazamentos 
pela ruptura de canalizações de água fria, 
quente, esgoto pluvial, cloacal; pela 
penetração de água da chuva; pela percolação 
de água oriunda do solo, por ascensão capilar. 
Neste sentido, assinale a alternativa em que 
não corresponde à relação entre o defeito e o 
problema detectado: 

 

(A) Manchas circulares em paredes rebocadas 
indicam que ali naquele ponto está faltando 
tijolo: somente recebeu a argamassa de 
revestimento. 

(B) Manchas sinuosas indicam de que existe 
uma rachadura na parede e que esta deve 
ser corrigida. 

(C) A umidade que sobe do solo por 
capilaridade, quando há impermeabilização 
da base da parede ou quando a mesma é mal 
feita. 

(D) A umidade de condensação, presente em 
cozinhas, garagens, banheiros, áreas com 
pouca ventilação, sendo a solução para estes 
casos será a correção da ventilação 
deficitária, como exemplo o acréscimo de 
janelas ou exaustores, venezianas, etc. 

 
40) O desenvolvimento de bolor ou mofo em 

edificações pode ser considerado como um 
grande problema com grandeza econômica e 
ocorrência comum em regiões tropicais. 
Acerca dessa patologia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) Essa patologia provoca alteração na 
superfície, exigindo na maioria das vezes a 
recuperação ou até mesmo a necessidade de 
se refazer revestimentos, gerando gastos 
dispendiosos.  

(B) O crescimento de bolor está diretamente 
ligado, à existência de umidade (alto teor no 
elemento o qual estão ou no ar). 

(C) É comum o emboloramento em paredes 
umedecidas por infiltração de água ou 
vazamento de tubulações.  

(D) O emboloramento nada mais é do que uma 
alteração que pode ser constatada 
macroscopicamente na superfície de 
diferentes materiais, sendo consequência 
do desenvolvimento de micro-organismos 
pertencentes ao grupo dos fungos. Assim, 
como todos os organismos vivos, estes 
possuem seus desenvolvimentos afetados 
com as condições ambientais, não sendo a 
umidade um fator essencial. 




