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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

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) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

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

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

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

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

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com a NBR 8681, ações são causas que 

provocam esforços ou deformações nas estruturas. 

Do ponto de vista prático, as forças e as 

deformações impostas pelas ações são consideradas 

como se fossem as próprias ações. As deformações 

impostas são, por vezes, designadas por ações 

indiretas e as forças, por ações diretas. Com relação 

à ações permanentes, qual dos conceitos abaixo se 

aplica? 

 

A) Têm duração longa, probabilidade de ocorrência 

durante a vida da construção, mas que devem ser 

consideradas nos projetos de determinadas 

estruturas. 

B) Têm duração extremamente curta e muito baixa 

probabilidade de ocorrência durante a vida da 

construção, mas que devem ser consideradas nos 

projetos de determinadas estruturas. 

C) Ações que ocorrem com valores que apresentam 

variações significativas em torno de sua média, 

durante a vida da construção. 

D) Ações que ocorrem com valores constantes ou de 

pequena variação em torno de sua média, durante 

praticamente toda a vida da construção. A 

variabilidade desta ação é medida num conjunto de 

construções análogas. 

 

22) De acordo com a NBR 8196 com é representado 

uma escala normal? 

 

A) 1:2 

B) 1:0 

C) 2:1 

D) 1:1 

 

23) Este ensaio determina a característica de 

compressibilidade dos solos sobre a condição de 

confinamento lateral, conforme ABNT NBR12007. 

 

A) Ensaio de cisalhamento direto. 

B) Ensaio dilatométrico. 

C) Ensaio de adensamento. 

D) Ensaio de cone. 

 

24)  Qual das alternativas abaixo está INCORRETA 

perante as características do estado-limite último? 

 

(A) Perda de estabilidade global. 

(B) Ganho de aderência.  

(C) Arrancamento ou insuficiência de resistência por 

tração.  

(D) Ruptura por esgotamento da capacidade de carga do 

terreno. 

25) Há uma grande variedade de tipos de corrosão em 

uma tubulação metálica, uma delas acontece quando 

toda a região do metal sofre corrosão uniforme. Este 

tipo de corrosão provoca perda de espessura do 

tubo. Qual é o nome dessa corrosão? 

 

A) Corrosão por pite. 

B) Corrosão galvânica. 

C) Corrosão por erosão. 

D) Corrosão generalizada. 

 

26) Em orçamentos públicos, como é dado escrito a sigla 

de Plano Plurianual?  

 

A) PP 

B) PPAL 

C) PPA 

D) PAL. 

 

27) Para o dimensionamento de disjuntores de proteção 

de chaves, circuitos elétricos ou ligações é utilizado 

uma grandeza elétrica a qual ele suporta antes do 

desarme. Qual grandeza é essa? 

 

A) Tensão. 

B) Potência. 

C) Corrente. 

D) Resistência. 

 

28) Qual das alternativas abaixo não faz parte do 

conteúdo de um projeto de orçamento segundo o 

tribunal de contas da União. 

 

A) Planilha de quantitativos de serviços. 

B) Composições de custos unitários. 

C) Especificações dos materiais e equipamentos. 

D) Detalhamento de taxa de BDI e de encargos sociais. 

 

29)  Se tratando de Agressividade do Ambiente, uma 

condição de exposição é relacionada a uma condição 

ambiental. Uma peça que está exposta ao ar 

saturado de sal, como nas zonas costeiras é 

enquadrado em um: 

 

A) Ambiente Seco. 

B) Ambiente Úmido. 

C) Ambiente Marinho. 

D) Ambiente quimicamente agressivo. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 8  

 

  CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

30)  Qual é o melhor conceito que define Alma segundo 

as práticas de projeto: 

 

A) Elemento de ligação entre uma peça metálica e uma 

peça de concreto. 

B) Parte superior ou inferior da viga responsável pela 

absorção da maioria dos esforços de flexão. 

C) Parte lateral da viga responsável pela absorção da 

maioria dos esforços de cisalhamento 

D) Parte central da viga responsável pela absorção da 

maioria dos esforços de cisalhamento 

 

31) Os quatro passos para elaboração de um 
cronograma de obra de forma eficiente, devem seguir 
uma sequência correta. Qual das alternativas é a 
CORRETA? 
 

A) Definir e sequenciar as atividades, estimar durações 
e desenvolver o cronograma. 

B) Desenvolver o cronograma, estimar durações e 
definir as atividades. 

C) Estimar durações, definir e sequenciar as atividades 
e desenvolver o cronograma. 

D) Desenvolver o cronograma, sequenciar as atividades 
e estimar a duração. 
 

32)  Segundo o Tribunal de contas da União, uma taxa 

correspondente a despesas é chamada de BDI, que 

significa: 

 

A) Bens e Despesas inclusas 

B) Benefício e Despesa indireta 

C) Base Direta de Insumo  

D) Base Derivada de Insumo. 

 
33)  Marque a alternativa CORRETA segundo a NR18. 

 
A) A instalação sanitária deve ser constituída de 

lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 
(um) conjunto para cada grupo de 10 (dez) 
trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na 
proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 5 
(cinco) trabalhadores ou fração. 

B) A instalação sanitária deve ser constituída de 
lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 
(um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) 
trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na 
proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 
(dez) trabalhadores ou fração. 

C) A instalação sanitária deve ser constituída de 
lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 
(um) conjunto para cada grupo de 30 (trinta) 
trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na 
proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 15 
(quinze) trabalhadores ou fração. 

D) A instalação sanitária deve ser constituída de 
lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 
(um) conjunto para cada grupo de 40 (quarenta) 
trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na 
proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 
(dez) trabalhadores ou fração. 
 

34)  Segundo boas práticas e normas de canteiros de 

obras, a cama superior de um beliche deve ter 

proteção lateral e escada. Qual seria a altura livre 

permitida entre uma cama e a outra e entre a última e 

o teto? 

 

A) 1,50m 

B) 1,40m 

C) 1,20m 

D) 1,10m 

 

35)  Qual alternativa está CORRETA quanto o 

armazenamento e estocagem de materiais. 

 

A) Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou 

explosivos devem ser armazenados em locais 

abertos, apropriados, cercado e sinalizados, de 

acesso permitido somente a pessoas devidamente 

autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do 

procedimento a ser adotado em caso de eventual 

acidente. 

B) As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas 

e escoramentos devem ser empilhadas, sem 

necessidade de retirar ou rebater os pregos, arames 

e fitas de amarração. 

C) Em pisos elevados, os materiais não podem ser 

empilhados a uma distância de suas bordas menor 

que a equivalente à altura da pilha. Exceção feita 

quando da existência de elementos protetores 

dimensionados para tal fim. 

D) Os recipientes de gases para solda devem ser 

transportados e armazenados adequadamente, 

obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte 

e armazenamento de produtos químicos. 

 

36)  Em qual camada é aplicada a manta asfáltica em um 

processo de impermeabilização segundo a NBR 

9575. 

 

A) Camada de imprimação. 

B) Camada berço. 

C) Camada de amortecimento. 

D) Camada drenante. 

 

37)  Uma argamassa apresenta para cada metro 

quadrado de contrapiso uma quantidade de 40 litros 

de argamassa. Qual deve ser a espessura deste 

contrapiso? 

 

A) 2,5 cm 

B) 2,5 m 

C) 4 cm 

D) 4 m 
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38)  Segundo a NR 18, os canteiros de obras devem 

dispor independente do número de trabalhadores os 

seguintes elementos abaixo, EXCETO: 
 

A) Área de lazer.  

B) Local de refeições. 

C) Instalações sanitárias. 

D) Ambulatório. 

 

39)  As ações são as causas que provocam o 

aparecimento de esforços ou deformações nas 

estruturas. As forças são consideradas como ações 

diretas e as deformações impostas como ações 

indiretas. Relacione os tipos de ações com suas 

respectivas definições: 
 

I - Ações permanentes. 

II - Ações variáveis. 

III - Ações excepcionais. 
 

A - que ocorrem com valores cuja variação é significativa 

durante a vida da construção; 

B - que ocorrem com valores constantes ou de pequena 

variação em torno de sua média, durante 

praticamente toda a vida da construção; 

C - que têm duração extremamente curta e muito baixa 

probabilidade de ocorrência durante a vida da 

construção, mas que devem ser consideradas no 

projeto de determinadas estruturas. 
 

A) I-A; II-B; III-C 

B) I-B; II-C; III-A 

C) I-C; II-B; III-A 

D) I-B; II-A; III-C 

 

40)  Assinale a alternativa INCORRETA com relação as 

classes de resistência das madeiras. 
 

A) As coníferas apresentam três classes de resistência 

sendo elas C 20, C 25 e C 30.  

B) As dicotiledôneas são divididas em quatro classes de 

resistência. 

C) C 20 e C 30 podem ser classes de resistência tanto 

de coníferas como de cotiledôneas. 

D) O fvk da classe C 30 das dicotiledôneas é maior que o 

das coníferas de mesma classe. 

 

41)  Qual das alternativas abaixo está INCORRETA com 

relação aos tipos de custos existentes e suas 

características? 
 

A) Os custos diretos constituem todos aqueles 

elementos de custo individualizáveis com respeito ao 

produto ou serviço. 

B) A matéria prima é um exemplo de custo indireto. 

C) Custo direto está ligado diretamente a cada tipo de 

bem ou função de custo. 

D) Os custos indiretos são apropriados aos portadores 

finais mediante o emprego de critérios pré-

determinados e vinculados a causas correlatas. 

42)  O desenho abaixo esquematizado e com suas 

respectivas nomenclaturas representa: 

 

 
A) Um Shaft. 

B) Uma Boca de Lobo. 

C) Uma Galeria Pluvial. 

D) Um Poço de Visitas.  

 

43)  Assinale C para característica de alvenaria 

convencional e E para característica de alvenaria 

estrutural. 

 

(_) Dispensa a utilização de vigas e pilares de concreto 

armado na estrutura. 

(_) Blocos da alvenaria têm apenas função de vedação. 

 

A) C; C 

B) C; E 

C) E; C 

D) E; E 

 

44)  Complete a seguinte assertiva com relação a 

fundação profunda de acordo com a NBR 6122: 

 

“Elemento de fundação que transmite a carga ao 

terreno ou pela base (resistência de ponta) ou por 

sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por 

uma combinação das duas, devendo sua ponta ou 

base estar assente em profundidade superior ao 

dobro de sua menor dimensão em planta, e no 

mínimo _____ metros.” 

 

A) Três  

B) Quatro 

C) Cinco 

D) Seis 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 10  

 

  CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

45)  Assinale a alternativa que possui elemento da 

construção civil que recebe majoritariamente tensões 

de compressão. 

 

A) Tirante. 

B) Pilar. 

C) Pendural. 

D) Hastes de treliça. 

 

46)  Em hidráulica, a camada líquida, de nível constante, 

que em um desconector veda a passagem dos gases 

corresponde: 

 

A) Ao fecho hídrico. 

B) À interveniente. 

C) Ao coletor predial. 

D) À coluna de ventilação. 

 

47)  O gráfico abaixo mostrado representa um tipo de 

gráfico chamado: 

 
 

A) Gráfico de Gantt. 

B) Diagrama PERT/COM.  

C) Organograma. 

D) Gráfico em Linha. 

 

48)  Qual das alternativas abaixo está CORRETA com 

relação ao assentamento de paralelepípedos? 

 

A) Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas 

paralelas ao eixo da via, ficando a maior dimensão 

na direção da fiada. 

B) As faces mais uniformes dos paralelepípedos devem 

ficar voltadas para cima. 

C) As juntas devem ser alternadas com relação às duas 

fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no 

máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo. 

D) Os paralelepípedos devem ser empilhados de 

preferência, à margem da pista. 

49)  De acordo com a NBR 9781, as peças pré-moldadas 

de concreto devem ter formato geométrico regular, 

comprimento de 40 cm, largura de 10 cm e altura de: 

 

A) 4 cm 

B) 5 cm 

C) 6 cm 

D) 8 cm 

 

50) De acordo com a norma NBR 8798, que trata sobre 

alvenaria estrutural, o conceito descrito abaixo 

equivale a:  

 

“Componente estrutural laminar trabalhando como 

chapa em seu plano e que, quando horizontal e 

convenientemente ligada às paredes portantes, tem a 

finalidade de transmitir esforços de seu plano médio 

às paredes.” 

 

A) Enrijecedor. 

B) Verga. 

C) Diafragma. 

D) Coxim.   

 

51) Qual das alternativas é a correta em relação ao 

armazenamento de blocos segundo a NBR 8798? 

 

A) Os blocos devem ser armazenados, preferivelmente, 

de modo a serem empregados na ordem cronológica 

de recebimento, isolados do solo de modo a evitar 

contaminação por umidade ou materiais presentes no 

mesmo. As pilhas devem ter altura máxima de 2,0 m 

e comprimento ou largura máxima de 5,0 m, devendo 

ser, preferivelmente, protegidas da chuva. 

B) Os blocos devem ser armazenados preferivelmente 

de modo a serem empregados na ordem cronológica 

de recebimento, isolados do solo de modo a evitar 

contaminação por umidade ou materiais presentes no 

mesmo. As pilhas devem ter altura máxima de 2,5 m 

e comprimento ou largura máxima de 7,0 m, devendo 

ser, preferivelmente, protegidas da chuva. 

C) Os blocos devem ser armazenados, preferivelmente 

de modo a serem empregados na ordem cronológica 

de recebimento, isolados do solo de modo a evitar 

contaminação por umidade ou materiais presentes no 

mesmo. As pilhas devem ter altura máxima de 3,0 m 

e comprimento ou largura máxima de 7,0 m, devendo 

ser, preferivelmente, protegidas da chuva. 

D) Os blocos devem ser armazenados, preferivelmente 

de modo a serem empregados na ordem cronológica 

de recebimento, isolados do solo de modo a evitar 

contaminação por umidade ou materiais presentes no 

mesmo. As pilhas devem ter altura máxima de 2,0 m 

e comprimento ou largura máxima de 7,0 m, devendo 

ser, preferivelmente, protegidas da chuva. 
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52) Como é dimensionado a junta de dilatação parcial 

segundo a NBR 6118 que trata de projetos de 

estrutura de concreto - Procedimento: 

 

A) Redução de espessura maior ou igual a 30% da 

seção de concreto. 

B) Redução de espessura menor ou igual a 30% da 

seção de concreto. 

C) Redução de espessura maior ou igual a 25% da 

seção de concreto. 

D) Redução de espessura menor ou igual a 25% da 

seção de concreto. 

 

53) Elementos de superfície plana, sujeitos, 

principalmente a ações contidas em seu plano. As 

_________ em que o vão for menor que três vezes a 

maior dimensão da seção transversal, são 

usualmente denominadas vigas-paredes. 

 

A) Chapas. 

B) Placas. 

C) Cascas. 

D) Tirantes. 

 

54) Blocos são estruturas de volume usadas para 

transmitir às estacas e aos tubulões as cargas de 

fundação, podendo ser considerados rígidos ou 

flexíveis por critério análogo ao definido para 

sapatas. Em blocos com duas ou mais estacas em 

uma única linha, é obrigatória segundo a NBR 6118, 

a colocação de armaduras especificas. Qual 

alternativa corresponde essa armadura? 

 

A) Armadura de distribuição. 

B) Armadura de suspensão. 

C) Armadura lateral ou superior. 

D) Armadura de arranque dos pilares. 

 

55) Fernando resolveu enviar seu projeto arquitetônico 

de uma casa que iria construir para um engenheiro 

eletricista fazer o projeto elétrico, porém o 

engenheiro um pouco descuidado esqueceu de 

mencionar o significado da figura abaixo. Qual das 

alternativas é a CORRETA segundo a norma NBR 

5444 que Fernando verificou para resolver o 

problema? 

 
A) Tomada de luz no piso. 

B) Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso 

acabado). 

C) Tomada de luz a meia altura (1300 mm do piso 

acabado). 

D) Tomada de luz alta (2000 mm do piso acabado). 

56) Uma caixa provida de desconector, destinada a 

receber efluentes da instalação secundária de 

esgoto, é chamada de: 

 

A) Caixa coletora. 

B) Caixa sifonada. 

C) Caixa de passagem. 

D) Caixa de gordura. 

 

57) A NBR 7229 trata de Projeto, construção e operação 

de sistemas de tanques sépticos. Um poço seco 

escavado no chão e não impermeabilizado, que 

orienta a infiltração de água residuária no solo, é 

também conhecido como: 

 

A) Tanque séptico. 

B) Escuma. 

C) Tanque com filtro anaeróbico. 

D) Sumidouro. 

 

58) Em um processo de montagem de uma estrutura 

metálica, sabemos a importância da solda exata para 

o tipo de junção. Os eletrodos, arames e fluxos para 

soldagem por arco elétrico com proteção gasosa 

devem obedecer a especificação de qual norma? 

 

A) AWS A5.1. 

B) AWS A5.5. 

C) AWS A5.17. 

D) AWS A5.18. 

 

59) Se falando de concreto e aço das armaduras, as 

propriedades do concreto de densidade normal 

devem obedecer à ABNT NBR 6118. Assim, a 

resistência característica à compressão desse tipo de 

concreto deve-se situar entre: 

 

A) 5MPa e 10MPa. 

B) 10MPa e 15MPa. 

C) 20MPa e 50MPa. . 

D) 80MPa e 100MPa.. 

 

60) As instalações elétricas provisórias de um canteiro de 

obras devem ser constituídas de: 

 

A) Chave-faca localizada no quadro principal. 

B) Chave individual em quadro de tomadas. 

C) Chaves magnéticas e disjuntores para equipamentos. 

D) Chave-faca em circuito de derivação. 

 


