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Língua Portuguesa 
  
“Plano Marshall”  
 

O esforço para conter a propagação do comunismo 
gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido 
como Plano Marshall, um programa para reconstruir a 
infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no 
pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do 
capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado do 
governo estadunidense, George Marshall, em junho de 1947, e 
vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 bilhões de 
dólares foram aplicados nos países capitalistas do Velho 
Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram 
a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a 
recuperação econômica da Europa Oriental em tempo recorde.  

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação 
do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 
1949, impondo o modelo econômico soviético planificado, que 
mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites 
soviéticos.  
 
01. A resposta ao Plano Marshall foi:  
a) A imposição do modelo econômico soviético;  
b) A criação do Comecon;  
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;  
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.  
 
02. O Plano Marshall consistiu:  
a) na propagação do comunismo;  
b) na expansão mundial do capitalismo;  
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da economia 

européia;  
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.  
 
03. A Europa também é conhecida por:  
a) Europa Ocidental.  
b) Bloco de países socialistas.  
c) Velho Continente.  
d) Estados-satélites soviéticos.  
 
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:  
a) O Comecon.  
b) A Iugoslávia.  
c) O Programa de Recuperação Européia.  
d) A Europa Ocidental.  
 
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são 
exemplos de substantivos:  
a) Simples.  
b) Compostos.  
c) Concretos.  
d) Próprios.  
 
06. É um substantivo composto do texto:  
a) Assistência Econômica Mútua.  
b) Programa de Recuperação Européia.  
c) Infraestrutura.  
d) George Marshall.  
 
07. Observe:  
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciaram 
o verão.  
II) Eu e você vamos juntos.  
O sujeito é, respectivamente:  
a) Composto e composto  
b) Simples e simples  
c) Simples e composto  
d) Composto e simples  
 
08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a 
regra básica de concordância é:  
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.  

b) Só lia livros e revistas especializados.  
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.  
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.  
 
09. A concordância verbal está INCORRETA em:  
a) Um bando de moleques pulou o muro.  
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.  
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.  
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.  
 
10. O verbo encontra-se na voz passiva em: 
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.  
b) A criança feriu-se com o canivete.  
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.  
d) Feriram-se marido e mulher na separação.  
 
11. Observe:  
I) Chove ainda hoje.  
II) Os sapos coacham no quintal.  
III) Havia muitas pessoas na festa.  
Os verbos em I, II e III são:  
a) Defectivos  
b) Abundantes  
c) Anômalos  
d) Impessoais  
 
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:  
a) Andamos à pé até a casa.  
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.  
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.  
d) Parabéns à todos.  
 
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem 
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e 
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:  
a) Diga-me a verdade, por favor.  
b) Estou-te esperando.  
c) Colocar-me-ei à disposição.  
d) Por que ninguém me ajuda?  
 
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:  
a) Vossa Excelência está confortável?  
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?  
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.  
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.  
 
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:  
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, 

melhorar a saúde das gestantes são alguns dos Oito 
Objetivos do Milênio.  

b) Quanto custa, este carro eu não sei.  
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.  
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.  
 
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da 
alternativa:  
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor  
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional  
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral  
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com as normas de segurança do trabalho, é 
obrigatório o uso nos canteiros de obras de engenharia, por 
todos os trabalhadores, de quais equipamentos de proteção 
individual 
(EPIs)? 
a) Capacete e calçado de segurança. 
b) Capacete e luva. 
c) Luva e calçado de segurança. 
d) Luva e uniforme. 
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18. Dentro do comando rectangle existem várias ferramentas 
que permitem os desenhos de retângulos. Considere as 
seguintes definições: 
I. Elevation: estabelece uma elevação para os retângulos a 
serem desenhados. 
II. Fillet: desenha retângulos com os cantos arredondados. 
III. Width: desenha retângulos com uma determinada espessura 
de linha. 
IV. Thichness: estabelece uma altura em relação ao eixo Y, para 
os retângulos a serem desenhados. 
a) Somente as definições I; II; III são corretas. 
b) Somente as definições I e III são corretas. 
c) As definições IV e I são falsas. 
d) Todas as definições são corretas. 
 
19. As rampas em passeios públicos devem ser construídas: 
a) Perpendiculares ao fluxo de pedestres. 
b) Com bordas afuniladas, eliminando-se mudanças abrutas do 

nível de superfície da rampa em relação ao passeio. 
c) Junto às faixas de travessia de pedestres demarcadas e 

alinhadas com o extremo da faixa, do lado mais próximo do 
cruzamento. 

d) Com rebaixamento de mesma largura que a faixa de 
pedestres onde se verificar fluxo de pedestres abaixo de 10 
pedestres/minuto. 

 
20.  Para vencer um desnível de 6 m, foi projetada uma rampa 
de acordo com a NBR nº 9.050. A Construção poderá ocupar 
um espaço de 65 m de comprimento por 3,5 m de largura. O 
número mínimo de segmentos de rampa (inclinados) retos é: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

 
21. O parâmetro básico para o dimensionamento de estações 
de tratamento de esgotos é o teste da DBO, que afere 
basicamente: 
a) A quantidade de pesticidas, agrotóxicos e cianotoxinas 

presentes na matéria carbonácea. 
b) A quantidade de compostos de proteínas da matéria 

carbonácea. 
c) O número de bactérias contidas em tubos múltiplos de 

fermentação de 100 ml, contendo caldo lactosado, 24 horas 
após a inoculação. 

      d) A quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através 
de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea. 

 
22. Deseja-se tratar efluentes que contêm nutrientes orgânicos 
como o Nitrogênio e o Fósforo. Para tanto, será necessário 
utilizar. 
a) Tanques de precipitação. 
b) Processos anaeróbicos. 
c) Raios ultravioleta. 
d) Processos físico-químicos. 
 
23. No estudo das necessidades do canteiro de obras destinado 
à obra de implantação de uma adutora, será irrelevante reunir 
informações sobre. 
a) Cronograma físico. 
b) O detalhamento do projeto executivo. 
c) O espaço disponível. 
d) Os índices pluviométricos da região. 
 
24. Blocos de concreto destinados a alvenaria de vedação, 
devem possuir resistência à compressão mínima de. 
a) 1,0 MPa. 
b) 2,0 MPa. 
c) 3,0 MPa. 
d) 4,5 MPa. 
 
25. Quando se adquire cimento Portland CP 32, espera-se que: 
a) Sua resistência aos 28 dias seja no mínimo de 25 MPa. 

b) O tempo de pega ocorra antes de 35 minutos. 
c) Sua resistência aos 7 dias seja no mínimo de 20 MPa. 
d) Tenha um teor de escória inferior a 3,2 %. 
 
 26. É recomendável a utilização de argamassa preparadas com 
cimento e areia lavada fina (peneirada), com traços entre 1:1 e 
1:4, em: 
a) Base niveladora para ladrilhos hidráulicos. 
b) Chumbamento de ancoragens. 
c) Emboço. 
d) Acabamento de impermeabilização rígida. 
 
27. Considere os itens (I. Agregado reciclado), (II. Reutilização), 
(III. Beneficiamento) e (IV. Aterro de resíduos da construção 
civil) e associe-os aos elementos da tabela. 
(I. Agregado reciclado). (  ) x. Material granular proveniente 

do beneficiamento de resíduos de 
construção que apresentam 
características técnicas para a 
aplicação em obras de edificação, de 
infra-estrutura, em aterros sanitários 
ou outras obras de engenharia; 
 

(II. Reutilização) (  ) y.  Processo de reaplicação de 
um resíduo, sem trasnformação; 
        

(III. Beneficiamento) (  ) z. Ato de submeter um resíduo a 
operação e/ou processos que 
tenham por objetivo dota-los de 
condições que permitam que sejam 
utilizados como matéria-prima ou 
produto. 
 

(IV. Aterro de resíduos 
da construção civil) 

(  ) w. Área onde serão empregadas 
técnicas de disposição de resíduos 
no solo, visando a reservação de 
materiais segregados de forma a 
possibilitar seu uso futuro e/ou futura 
utilização da área, confinando-os ao 
menor volume possível, sem causar 
danos à saúde pública e ao meio 
ambiente. 
 

Está correta a associação contida na alternativa. 
    
a) (I-x); (II-y); (III-w); (IV-z). 
b) (I-x); (II-y); (III-z); IV-w). 
c) (I-y); (II-x); (III-w); (IV-z). 
d) (I-y); (II-x); (III-z); (IV-w). 
 
28. Considere as ações estratégicas necessárias para o 
Sistema de Drenagem Urbana e relacione as duas colunas. 
       
I. Preservar e recuperar as 
áreas com interesse para 
drenagem         

( ) x.Várzeas, faixas sanitárias 
e fundos de vales. 
                                                                                                              
         

II. Sistemas de retenção 
temporária das águas pluviais                    

(  ) y. Piscinões. 
 

III. Desassorear, limpar e 
manter.                                                      

( ) z. cursos d´água, canais e 
galerias. 
 

IV. Participação da iniciativa 
privada.    

( ) w. Implementação das 
ações propostas, desde que 
compatíveis com o interesse 
público.                                                                                                                    
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 A associação correta é: 
a) (I-z); (II-w); (III-y); (IV-x). 
b) (I-w); (II-y); (III-z); (IV-x). 
c) (I-w); (II-y); (III-x); (IV-z). 
d) (I-x); (II-y); (III-z); (IV-w). 
 
29. As medidas de controle de inundações podem ser 
classificadas em estruturais, quando o homem modifica o rio, e 
em não-estruturais, quando o homem convive com o rio. As 
medidas de controle estruturais são, por exemplo: 
a) Zoneamento de áreas de inundação, piscinões e bocas de-

lobo. 
b) Alerta, seguro e transferência da população das áreas 

ocupadas. 
c) Mapeamento das áreas de inundação dentro da delimitação 

de cheias de 100 anos ou a maior registrada, piscinões e 
bocas-de-lobo. 

d) Barragens, diques e canais. 
 

30. Antes de ser isolada ou revestida, toda a canalização de 
água quente, depois de instalada, deve ser submetida a uma 
prova de pressão interna. A água a uma temperatura de cerca 
de 70°C, deve preencher a canalização lentamente e deve-se 
verificar se todo o ar foi expelido e: 
a) Se a pressão é 50% superior à pressão estática máxima na 

instalação que não deve ser superior a 10 mca. 
b) Se a pressão é 50% superior à pressão estática máxima na 

instalação que não deve ser inferior a 20 mca. 
c) A duração do ensaio é de 1 h. 
d) A duração do ensaio é de 5 h, no mínimo. 
 
31. Segundo a Norma Regulamentadora 18, a proteção contra 
quedas em sistema de guarda-corpo deverá ter o travessão 
superior, travessão intermediário e rodapé com alturas, 
respectivamente, de: 
a) 1,00 m; 0,50 m  e 0,10 m. 
b) 1,00 m; 0,75 m  e 0,12 m. 
c) 1,20 m; 0,60 m  e 0,10 m. 
d) 1,20 m; 0,70 m  e 0,20 m. 
 
32. O revestimento integral da superfície exposta ( com água, 
areia, serragem, juta), a aspersão com água, o aumento de 
termperatura (da massa ou forma), são procedimentos 
adequados de: 
a) Cura. 
b) Lançamento. 
c) Juntas de concretagem. 
d) Adensamento. 
 
33. Pavimento rígido é o pavimento: 
a) cuja camada superior, absorvendo grande parcela de 

esforços horizontais solicitantes, gera pressões verticais 
aliviadas e bem distribuídas sobre as camadas inferiores. 

b) No qual a absorção de esforços se dá de forma dividida entre 
as camadas. 

c) Composto por revestimento asfáltico, base em mistura 
betuminosa e sub-base em material tratado com cimento de 
elevada rigidez. 

d) Em blocos de concreto intertravados ou articulados como 
revestimento. 

 
34. Considerando a faixa de tráfego de um ônibus com 
comprimento de 12 m, a geometria do sistema viário deve 
prever uma largura adicional em curvas com raio inferior a 130 
m. Numa curva, para o raio do circuito de viragem interno tem 
se uma sobrelargura de 0,50 m. No ônibus, o balanço dianteiro 
é de 2,52 m, a distância entre os eixos é de 6,33 m e o balanço 
traseiro é de 3,15 m. A sobrelargura deve ser distribuída na 
curva em uma distância de: 
a) 8,85 m. 
b) 12 m. 
c) 14,60 m. 
d) 17,70 m. 

35. Considerando a viga bi-apoiada da figura abaixo, e a carga 
uniformemente distribuída, calcule o momento fletor máximo, em 
toneladas x metro: 

• Carga q = 800 kg/m 
• Distância AB = 400 cm 

a) 2,0. 
b) 1,6. 
c) 12,8. 
d) 3,2. 

 
36.  Na armadura inferior de uma viga, quantas barras de aço 
com secção transversal circular de diâmetro igual a 5 mm 
necessitamos para substituir duas barras com diâmetro da 
secção transversal circular de diâmetro igual a 10 mm, de modo 
a termos a área da secção transversal equivalente? (Para efeito 
de dimensionamento da armadura inferior da viga, considerar 
apenas a influência da área da secção transversal de aço e as 
barras com 12 m de comprimento.) 
a) 8 barras. 
b) 6 barras. 
c) 4 barras. 
d) 2 barras. 
 
37. Quando a distribuição das deformações na seção 
transversal para o estado limite último na flexão simples (seção 
subarmada), ou composta apresenta ruptura do concreto e 
escoamento do aço, pertence ao domínio: 
a) 1 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 
38. Solo transportados ao seu atual local pela ação da 
gravidade, como os talus nos pés de talude da Serra do Mar, 
originados por escorregamentos das escarpas, são classificados 
como solos: 
a) Saprolíticos. 
b) Aluvionares. 
c) Residuais. 
d) Coluvionares. 
 
39. Um rumo, conforme sua referência seja a linha norte-sul 
verdadeira (geográfica), ou magnética, é denominado rumo 
verdadeiro e rumo magnético, respectivamente. A diferença 
entre os dois rumos é a declinação magnética local. Sendo o 
rumo magnético de AB igual a N 33°23°E e a declinação 
magnética local, na mesma data, igual a 33´para W, o rumo 
verdadeiro de AB é: 
a) N 66°23´E. 
b) N 33°56´E. 
c) N 32°90´E. 
d) N 32°50´E. 
 
40. De acordo com a Lei Federal Complementar Nº 101, de 
04/05/2000, o relatório de gestão fiscal, que conterá 
comparativo dos montantes da despesa total com os limites  
previstos  nesta lei, deverá ser emitido ao final de cada: 
a) Bimestre 
b) Trimestre 
c) Quadrimestre 
d) Semestre 
 
 
         
 
 
 
 




