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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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O Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - Para a frase entre aspas: “As_________________ deverão ser apresentadas em 4 (quatro) vias, de cópias 

legíveis, sem rasuras, assinadas pelo proprietário do terreno e pelos responsáveis técnicos dos projetos, uma das 

quais, será arquivada no órgão competente do poder Executivo municipal e as outras serão devolvidas ao requerente 

após a aprovação”, pertinente a Códigos de Obras, qual é a palavra que deve ser colocada no espaço sublinhado 
indicado para que a frase esteja relacionada a um Código de Obras:  
a) Plantas 
b) Folhas 
c) Peças gráficas 
d) Medidas 
 
11 - São elementos necessários para conferirem resistência contra às tensões de cisalhamento que atuam em vigas 
de concreto: 
a) Espaçadores. 
b) Armaduras de canto. 
c) Feixes. 
d) Estribos. 
 
12 - Quanto o maior o diâmetro de uma estaca de concreto: 
a) Menor sua capacidade de suporte. 
b) Maior sua área de atrito lateral. 
c) Maior sua profundidade. 
d) Menor a resistência característica do concreto à compressão. 
 
13 - Sobre projetos de escoamento de águas pluviais, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Calhas são elementos importantes e devem possuir declividade. 
b) Tubos de queda de uma polegada de diâmetro são os mais utilizados para os tubos de queda. 
c) Rufos são elementos do projeto que constituem barreiras contra a infiltração de águas pluviais. 
d) Quanto maior a área de um telhado, maior deverá ser o diâmetro do tubo de queda para as águas pluviais desse 
telhado. 
 
14 - O termo em Engenharia “fck” está relacionado a: 
a) Resistência característica do concreto à compressão. 
b) Resistência característica do concreto à tração. 
c) Capacidade de suporte de uma viga de madeira. 
d) Alterações de volume de uma porção de solo. 
 
15 - O Código de Posturas do Município de Andirá (Lei 1905/2008 do referido município) apresenta várias 
prescrições a respeito de algumas matérias, como por exemplo, higiene e ordem pública. Assinale a alternativa 
que NÃO APRESENTE uma matéria que é contemplada na Lei 1905/2008 do Município de Andirá: 
a) Diversões e bem-estar públicos. 
b) Segurança. 
c) Funcionamento de equipamentos. 
d) Funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 
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16 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Andirá, para preservar a higiene das vias e 
logradouros é proibido, entre outras coisas:  
I - Lançar lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza nas bocas de lobo das vias públicas. 
II - Manter nas vias públicas, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer o asseio 
das mesmas. 
III - Lançar ou enterrar lixo, entulhos ou qualquer outro material em logradouros públicos. 
IV - Impedir ou dificultar, sob qualquer pretexto, o livre escoamento das águas para a rede de galeria de águas 
pluviais, sarjetas ou canais. 
V - Escoar águas servidas para propriedades vizinhas ou logradouro público. 
VI - Conduzir, sem as devidas precauções, quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das vias e 
logradouros públicos. 
Analisando-se os itens I a VI acima, assinale abaixo a alternativa que contenha apenas itens que estejam 
CORRETOS quanto às prescrições a respeito da preservação da higiene das vias e logradouros no Município de 
Andirá, de acordo com seu Código de Posturas: 
a) I, III e VI 
b) II, III e IV 
c) I, II e VI 
d) Todos os itens de I a VI estão corretos 
 
17 - De acordo com o Código de Posturas do Município de Andirá, Sempre que a cerca energizada for instalada 
na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura mínima do primeiro fio de 
arame energizado até o solo deverá ser superior a: 
a) 2,10m (dois metros e dez centímetros). 
b) 1,80m (um metro e oitenta centímetros). 
c) 2,90m (dois metros e noventa centímetros). 
d) 3,15m (três metros e quinze centímetros). 
 
18 - A Resolução RDC nº. 50/2002 da ANVISA dispõe sobre: 
a) O Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos 
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.  
b) O Regulamento Federal destinado ao planejamento e programação de projetos decorativos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde.  
c) O Regulamento de Saúde destinado ao planejamento e elaboração de projetos logísticos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde.  
d) O Regulamento Municipal destinado à elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais para idosos.  
 
19 - Na Resolução RDC nº. 50/2002 da ANVISA a sigla EAS significa: 
a) Estabelecimento Ativo para Saúde. 
b) Estabelecer condições de Assistência para Salvar. 
c) Estabelecer Ajuda para Salvar. 
d) Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 
 
20 - Na elaboração de projetos de Engenharia são exemplos de PLANTAS, EXCETO: 
a) Planta Baixa. 
b) Planta de Cobertura. 
c) Planta de Situação Administrativa. 
d) Planta de Locação. 
 
21 - Segundo a NBR 13752 da ABNT, “a Peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá 
as suas conclusões ou avalia, fundamentadamente, o valor de coisas ou direitos” é: 
a) O Relatório.  
b) O Mapa.  
c) O Laudo.  
d) O Boletim. 
 
22 - “São projeções verticais dos exteriores do edifício, apanhando todos os elementos dentro da configuração total”. 
A frase está se referindo a: 
a) Fachadas. 
b) Cortes. 
c) Detalhes. 
d) Estruturas. 
 
23 - Um projeto compõe-se de duas partes distintas, que são as partes gráficas e as partes escritas. As partes 
escritas são compostas das seguintes peças: 
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a) Licitação, Planta e Fachada. 
b) Especificação, Memorial e Orçamento. 
c) Cortes, Planta de Situação e Memorial.  
d) Orçamento, Fachada e Licitação. 
 
24 - Num canteiro de obras deve-se considerar obrigatoriamente a existência de, EXCETO:  
a) Sanitários. 
b) Circulação. 
c) Sala de jogos. 
d) Distribuição de áreas para materiais a granel não perecíveis. 
 
25 - As esquadrias se dividem em: 
a) Janelas, vitraux e box. 
b) Portas, fechaduras e maçanetas. 
c) Persianas, tramelas e peitoris. 
d) Portas, janelas e persianas. 
  
26 - As qualidades que se deve exigir de uma pavimentação são, EXCETO: 
a) Alterabilidade. 
b) Resistência ao desgaste ao trânsito. 
c) Apresentar atrito necessário ao trânsito. 
d) Fácil conservação. 
 
27 - “Deve ser livre da presença de materiais friáveis, ou seja, que se desagregam facilmente com o simples 

manuseio”. A frase entre aspas está se referindo ao material de construção: 
a) Pedra britada. 
b) Areia. 
c) Cal. 
d) Concreto. 
  
28 - Como material estrutural, é uma característica física importante para a madeira: 
a) Flexibilidade. 
b) Resistência. 
c) Isotropia. 
d) Volume. 
 
29 - Em fundações, o termo Strauss é utilizado para designar um tipo de: 
a) Radier. 
b) Bloco.    
c) Estaca. 
d) Tubulão. 
 
30 - Em Topografia, Rumo e Deflexão são exemplos de:  
a) Medidas angulares horizontais.  
b) Medidas angulares verticais.  
c) Medidas de distâncias horizontais.  
d) Medidas de distâncias verticais.  
 







