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CCCAAARRRGGGOOO::: EEENNNGGGEEENNNHHHEEEIIIRRROOO CCCIIIVVVIIILLL

TEXTO I:
Desde criança, a leitura me dá imenso prazer, exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético. É a 

janela por onde o mundo entra na minha casa, na minha vida. A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o 
mundo. Eu vivo e respiro literatura o tempo inteiro; quando não estou escrevendo livros meus, estou traduzindo obras de 
grandes autores.                     (Lya Luft, escritora)

01) A expressão “desde criança” introduz o fato que será dito a seguir através de uma ideia:  
A) Temporal.   B) De causa.   C) Condicional.   D) De oposição. 

02) Sabemos que a língua permite construções em que expressões possuem um sentido figurado, que vai além do 
significado da palavra. Assinale o significado no contexto do trecho “É a janela por onde o mundo entra na 
minha casa, na minha vida.”:
A) A leitura possibilita à autora o sucesso profissional, já que abre as portas para o mundo. 
B) A leitura é capaz de estabelecer uma ligação entre o mundo real e imaginário, levando a autora a fugir dos 

problemas da realidade e, dessa forma, solucioná-los. 
C) A leitura é, para a autora, a causa e a fonte de muitas questões conflitantes estarem presentes em sua vida, já que 

traz o mundo para dentro da sua casa.  
D) A leitura traz para a escritora as informações, anseios, descobertas ou seja, a história da humanidade. Dessa forma, 

através da leitura, é possível interagir com o mundo, sobre as questões humanas, já que a leitura traz este mundo 
para a sua vida. 

03) Ao citar as ações de escrever livros e traduzir obras a autora:  
A) Comprova a afirmação anterior através de fatos concretos.  
B) Assume seu papel de importância na literatura nacional.  
C) Demonstra certo ar de cansaço ao relatar ações rotineiras em seu ofício. 
D) Mostra o porquê do prazer sentido através da leitura desde criança.

04) Indique a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO pode ser classificada quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) “Desde criança, a leitura me dá imenso prazer,...”
B) “... exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético.” 
C) “É a janela por onde o mundo entra na minha casa...” 
D) “A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o mundo.” 

05) Em “A literatura dirigiu meu pensamento,” a palavra destacada determina o substantivo, restringindo a 
extensão de seu significado. Trata-se de um: 
A) Adjetivo.  B) Pronome.   C) Artigo.   D) Verbo. 

TEXTO II: 
Eu sempre li como diversão, como uma busca espiritual, nunca por obrigação. Acho que ninguém deve fazer isso, 

nem obrigar seus filhos ou alunos a tal castigo. (...) Os livros são parte da minha evolução, da minha formação artística e 
humanística. O livro que a gente está lendo reflete exatamente o que somos naquele momento, o que estamos cutucando 
dentro do infinito universo do pensamento. Portanto, é bom sempre afiar a pontaria. (...) 

A literatura é uma espécie de supermicroscópio da alma humana, a maior lente de aumento já inventada pelo homem. 
Num livro, a gente pode descer até a menor partícula de pensamento ou sentimento já experimentada por alguém. Esse é 
o fascínio da leitura. Não é pouca coisa não. É como um telescópio Hubble apontado para dentro da gente. 

(Marcelo Tas, apresentador de TV) 

06) Comparando os textos I e II, é correto afirmar que:  
A) O tema tratado por ambos é o mesmo, embora o texto I demonstre com maior seriedade a questão da leitura.  
B) Os temas tratados pelos textos I e II são afins, sendo incorreto afirmar que tratam do mesmo assunto. 
C) O texto II tem por objetivo informar, já o texto I tem por objetivo o entretenimento. 
D) Os textos I e II tratam do mesmo assunto: aspectos importantes da leitura e literatura. 

07) O trecho “Portanto, é bom sempre afiar a pontaria.” demonstra uma:
A) Conclusão.   B) Consequência.  C) Exclusão.   D) Finalidade. 

08) Em “Eu sempre li...” há uma circunstância expressa por um adjunto adverbial. A mesma circunstância ocorre 
em:
A) Sim, efetivamente participei da comissão. 
B) Fui de avião. 
C) O gol foi marcado aos cinco minutos.  
D) Conversamos sobre leitura.  
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09) Assinale a frase abaixo que está totalmente correta quanto à ortografia: 
A) A leitura contínua sortiu um efeito muito bom para a sua vida.  
B) Todos sabiam que ele era um escêntrico por causa dos títulos que lia. 
C) O crescimento obitido através da leitura é impressionante.  
D) A leitura é fascinante, através dela podemos estar em lugares fantásticos. 

10) Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 
A) Metade dos entrevistados não apresentou interesse pela leitura.  
B) Aquele foi um dos poetas que mais encantou o público. 
C) Você ou ele serão escolhidos para ministrar a palestra. 
D) Haviam muitos escritores na abertura do evento.  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS

11) São considerados como muros de gravidade ou de peso: 
A) Rip-rap, atirantado, pedra argamassada e concreto ciclópico. 
B) Rip-rap, crib-wal, pedra argamassada e concreto armado. 
C) Gabião, rip-rap, crib-wal e concreto armado. 
D) Pedra argamassada, gabião e concreto ciclópico. 

12) Em relação ao comportamento dos solos, sujeitos a carregamentos, pode-se afirmar que: 
I. Um mesmo solo argiloso pode admitir uma carga consideravelmente maior, quando é aplicada lentamente ao 

longo do tempo, do que quando é aplicada em um curto espaço de tempo. 
II. O solo com sua deformabilidade e resistência é uma continuidade das estruturas, e numa conceituação global, 

pode-se afirmar que o terreno sob a fundação, forma parte ou se incorpora à estrutura. 
III. No caso de falhas de fundação, o aparecimento de trincas é resultante da interação terreno-estrutura. 

Está(ão) de acordo com o enunciado apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III   B) II    C) III    D) I, II, III 

13) Na elaboração do cronograma físico para execução de uma obra de drenagem pluvial determinou-se 
aleatoriamente, as seguintes fases construtivas:  
1. Regularização manual de fundo de vala. 
2. Caimentos através de estacas de nível. 
3. Assentamento de manilhas. 
4. Compactação de aterro. 
5. Regularização de aterro. 
6. Locação da obra. 

7. Mobilização de pessoal e equipamentos. 
8. Acabamento e tampões dos poços de visita. 
9. Reaterro de valas. 

10. Escoramento de vala. 
11. Berço de concreto ciclópico. 
12. Escavações mecânicas. 

Assinale a sequência correta para a execução da obra: 
A) 7, 6, 10, 12, 1, 2, 11, 3, 9, 4, 5, 8 
B) 7, 6, 12, 10, 1, 2, 11, 3, 9, 4, 5, 8 
C) 6, 7, 12, 10, 1, 2, 11, 3, 9, 4, 5, 8 
D) 7, 6, 12, 10, 1, 2, 11, 3, 9, 5, 4, 8 

14) Na construção de redes, galerias e canalizações para condução de águas pluviais e outros, com provável 
presença de esgotos sanitários ou matérias orgânicas recomenda-se preferencialmente, a confecção de 
concretos e argamassas com: 
A) Cimento ARI.  
B) Cimento aluminoso.   
C) Adição de cal livre.  
D) Adição de fibras sintéticas. 

15) Avaliando as reações de apoio, a fim de equilibrar a estrutura abaixo para dimensionamento das fundações, 
solicita-se dimensionar uma fundação do tipo sapata quadrada para apoio do ponto B, em solo que admite 
resistência de 2,5 Kg/cm2 e que deverá ser minorada em 40% como fator de segurança. Observe: 

Assinale a alternativa equivalente à largura mínima da sapata exigida: 
A) 90cm   B) 60cm   C) 40cm   D) 30cm 

Q = 1.080Kg/m 

A                      B
  2,5m                 2,5m
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16) Um certo tipo de telha em sua declividade ideal exige o transpasse abaixo demonstrado. Observe:  

Assinale o número mínimo necessário de telhas (sem cortes) para a cobertura de um barracão de obras, 
medindo 6,0m x 4,10m com um beiral mínimo de 20cm: 
A) 34   B) 36   C) 32    D) 33 

17) A sondagem que gerou o perfil geológico-geotécnico abaixo descreveu aleatoriamente os seguintes solos:  
I. Argila mole, cinza escura. 

II. Areia siltosa compacta amarelada. 
III. Aterro silte argiloso fofo. 
IV. Rocha sã. 

V. Areia pouco compacta cinza. 
VI. Areia siltosa, medianamente compacta amarelada. 

VII. Areia siltosa, pouco a medianamente compacta cinza clara.  

Considerando as características de compaticidade destes solos, assinale a sequência lógica e natural das 
camadas, na ordem inversa em que foram encontradas, durante a execução do furo de sondagem: 
A) III, I, V, VII, VI, IV, II 
B) III, I, V, VII, VI, II, IV 
C) IV, II, VI, VII, V, I, III 
D) II, IV, VI, VII, V, I, III 

18) São princípios inesquecíveis em relação ao lançamento e adensamento do concreto, EXCETO: 
A) Procurar a mistura com maior trabalhabilidade, maior atrito interno e maior quantidade de água. 
B) Preferir mistura com menos água e maior esforço no adensamento. 
C) O efeito da vibração na mistura anula o atrito interno. 
D) A vibração na mistura tende a separar as superfícies de contato, gerando a chamada “expansão da mistura”. 
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19) A figura abaixo demonstra uma barra de pasta pura de cimento portland ou concreto, mantida ao ar seco 
(50%), a partir de 1 dia. Quando atinge 100 dias, perde 30% de sua água de mistura e 1,4mm por metro de seu 
comprimento. Observe: 

Assim, após a pega do cimento, desde que a água possa continuar a evaporar-se, o concreto ou a pasta 
continuará a sofrer o efeito denominado: 
A) Módulo de Poisson. B) Dilatação.    C) Retração.    D) Floculação. 

20) Sabendo-se que o fator de empolamento é de 1,3 para um determinado solo, considere que um certo volume 
deste material será escavado e transportado para um aterro a ser compactado a 100% PN (Proctor Normal). 
Acerca disso, assinale a alternativa correta: 
A) Deverá ser escavado com acréscimo de 30% do volume necessário ao aterro. 
B) O volume da escavação deverá ser reduzido de 1,3 em relação ao volume do aterro. 
C) Os volumes da escavação, transporte e aterro serão os mesmos. 
D) O volume transportado terá acréscimo de 30% em relação ao volume escavado. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS

21) Analise abaixo, algumas atrações naturais do município de Cardoso Moreira: 
I. São Joaquim: região de pastagem, a serra ao redor do distrito possui plataformas em pedra de grande beleza.

II. Serra do Sapateiro: possui vegetação da Mata Atlântica e um lago em seu cume.
III. Rio Muriaé: com percurso que passa pelo centro da cidade e forma corredeiras e cachoeiras.
IV. São Luiz: onde fica o Valão do Fura Olho. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, III, IV   D) II, IV  

22) Cardoso Moreira recebeu este nome em homenagem a um fazendeiro empreendedor que muito investiu na 
região e principalmente no município. José Cardoso Moreira foi agraciado por D. Pedro II com o título de: 
A) Barão.   B) Comendador .  C) Príncipe.   D) Imperador.  

23) Antes de sua emancipação, Cardoso Moreira, que na época atendia pelo nome de Cachoeiras do Muriaé, era 
um distrito pertencente ao município de: 
A) São Francisco.  B) Rio de Janeiro.  C) Campos dos Goytacazes. D) Pádua. 

24) Em 2004, o então prefeito, Gilson Nunes Siqueira, para homenagear José Cardoso Moreira instituiu o(a): 
A) Medalha do Mérito José Cardoso Moreira.   
B) Título de Cidadania Honorária.     
C) Medalha de Bons Serviços. 
D) Dia do Cidadão. 

25) Os primeiros habitantes da região, onde encontra-se situado o município de Cardoso Moreira eram: 
A) Escravos africanos. B) Imigrantes portugueses. C) Índios puris.   D) Índios tupis. 

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA

26) Para qual dos intervalos de x a seguir o gráfico da função f(x) = – 2x + 3 apresenta somente pontos, cujas 
ordenadas são positivas?
A) – 1 < x < 3  B) 2 < x < 4   C) – 3 < x < 1    D) 3 < x < 5 

27) Qual é o valor de a para que 4 seja raiz da função f(x) = ax + 2 ? 
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28) A tangente do maior ângulo interno de um triângulo retângulo é 2,4. Se o maior cateto desse triângulo mede 
12cm, assinale a medida do menor cateto: 
A) 13cm    B) 14cm   C) 15cm   D) 16cm 

29) Seja m um número primo qualquer. Sobre m podemos afirmar que: 
A) m é ímpar. 
B) m tem apenas um divisor. 

C) m é um número irracional. 

D) m é uma dízima periódica. 

30) Qual dos valores abaixo verificam simultaneamente as equações 2x – 6 > 0 e 3x – 15 < 0 ? 
A) x = 3   B) x = 4    C) x = 5    D) x = 6 




