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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4  cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - A Resolução RDC nº. 50/2002 da ANVISA dispõe sobre o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, 
programação, elaboração, avaliação e aprovação de PROJETOS FÍSICOS de estabelecimentos assistenciais de 
saúde. Assinale a alternativa que contém uma prescrição PRESENTE na referida Resolução: 
a) Quando da fase inicial de execução da obra a solicitação de licença de funcionamento do estabelecimento de saúde, 
as vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais farão inspeção no local para verificar a conformidade do construído 
com o projeto aprovado posteriormente. A equipe de inspeção deve possuir preferencialmente um profissional 
habilitado pelo sistema CREA/CONFEA. 
b) Os projetos para a construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações 
serão desenvolvidos, basicamente, em duas etapas: estudo preliminar e projeto financeiro. 
c) O Projeto Básico de Arquitetura – PBA (representação gráfica + relatório técnico) será a base para o 
desenvolvimento dos projetos complementares de engenharia (estrutura e instalações). 
d) Os reservatórios destinados à água de higiene devem ser únicos para permitir o uso comum da água para todo o EAS. 
 
16 - Na Resolução RDC nº. 50/2002 da ANVISA há muitas orientações sobre o projeto de escadas destinadas à 
circulação vertical de pacientes em estabelecimentos assistenciais de saúde. Assinale a alternativa que contém 
uma prescrição que NÃO ESTEJA PRESENTE na referida Resolução para esse tipo de projeto:  
a) As escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de pacientes, têm de ter largura mínima de 1,50m (um metro 
e meio) e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva.  
b) Nas unidades de internação, a distância entre a escada e a porta do quarto (ou enfermaria) mais distante não pode 
ultrapassar de 35,00m (trinta e cinco metros). 
c) Escadas destinadas ao uso exclusivo do pessoal têm de ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte). 
d) Nenhum lance de escada pode vencer mais de 2,60m (dois metros e sessenta) sem patamar intermediário. 
 
17 - Quanto ao exercício por profissional de nível superior das atividades de Perícias de Engenharia, analise as 
definições apresentadas nos itens I a IV a seguir: 
I - 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. 
II - Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas, móveis e semoventes, para verificação de fatos ou 
circunstâncias que interessem à causa. 
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III - Empréstimo gratuito ou temporário de coisas fungíveis, mediante condições preestabelecidas. 
IV - Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o 
constituem. 
Assinale a alternativa a seguir que apresenta, em ordem numérica crescente, os termos correspondentes aos 
significados das definições apresentadas nos itens de I a IV:  
a) Folha de informações, Prova, Concessão, Visita Técnica. 
b) Laudo, Exame, Mútuo, Vistoria. 
c) Parecer, Visita Técnica, Comodato, Exame. 
d) Notação, Check, Empréstimo, Exame. 
 
18 - São espécies de Perícias as apresentadas nas alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Arbitramentos. 
b) Zoneamento. 
c) Avaliações. 
d) Vistorias.  
 
19 - O Gráfico de Gantt, empregado na programação de obras, permite a visualização das atividades 
distribuídas ao longo do tempo e em seu aspecto é:  
a) Um gráfico em forma de curvas concêntricas. 
b) Um gráfico paramétrico ao Gráfico de Winter. 
c) Um gráfico constituído por barras. 
d) Um gráfico de pontos convergentes. 
 
20 - Os serviços de escavações, muito comuns em áreas urbanas, são caracterizados pelos seguintes aspectos, 
EXCETO:  
a) Piloamento do material.  
b) Quantidade de solo a ser removido.  
c) Tipo de solo a ser escavado.  
d) Destino dado ao material retirado.  
  
21 - Assinale a alternativa que apresenta dois equipamentos utilizados em escavações:  
a) Concha e escavadeira de garfo. 
b) Scraper e pivoteador. 
c) Retroescavadeira e pá-de-arrasto. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
22 - Está presente na composição do BDI: 
a) Lucro. 
b) Custo de matéria prima. 
c) Custo de materiais de construção. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
  
23 - Sobre fundações, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Uma sapata é um tipo de fundação direta rasa. 
b) Radier é um tipo de fundação indireta rasa. 
c) Brocas são fundações indiretas. 
d) Estacas do tipo Strauss são moldadas in loco. 
 
24 - As fundações do tipo “tubulões”... (assinale a alternativa a seguir que complementa a frase corretamente): 
a) Transmitem a carga ao solo principalmente através de atrito lateral. 
b) Podem ser de dois tipos: escavadas a céu aberto ou escavadas com o auxílio de ar comprimido. 
c) São fáceis de serem executadas e possuem diâmetro de fuste de até 6m (seis metros). 
d) São os mais empregados no Brasil, sobretudo em áreas litorâneas. 
 
25 - Assinale a alternativa CORRETA sobre Vedações Verticais: 
a) Gesso acartonado é muito indicado para revestimentos externos. 
b) A principal função das vedações verticais é favorecer condições de habitabilidade para o edifício protegendo os 
ambientes externos contra a ação indesejável dos diversos agentes internos atuantes, controlando-os. 
c) A vedação vertical contribui decisivamente para o desempenho térmico e acústico do edifício.  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
26 - Sobre Estruturas de Concreto, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Estruturas de concreto apresentam boa resistência para suportar esforços de compressão, mas só apresentam boa 
resistência para esforços de tração devido a presença do aço, quando armadas. 
b) Para o dimensionamento de estruturas de concreto é imprescindível a consideração da parcela de carga oriunda do 
peso-próprio das mesmas.   
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c) Toda estrutura de concreto é dimensionada para suportar esforços de tração. 
d) As estruturas de concreto devem ser dimensionadas respeitando-se uma resistência mínima à compressão para o 
concreto, sendo essa resistência preconizada em norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de 
acordo com a classe de projeto. 
 
27 - Sobre a aplicação da madeira na construção civil, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Peroba-rosa, Angelim e Marmeluque são espécies de madeira que podem ser empregadas na construção de coberturas 
e decks. 
b) A madeira com alto teor de umidade é a mais adequada para se confeccionar pilares de madeira.    
c) Peças de contraventamento não são necessárias para estruturas de cobertura em madeira, como acontece com as 
estruturas de aço. 
d) É preciso dimensionar adequadamente as peças de madeira para o alojamento dos elementos de ligação numa 
cobertura, evitando o aparecimento de fissuras na madeira. 
 
28 - Sobre o material de construção granular agregado graúdo, conhecido também como “brita”, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A brita número 1 (brita 1) possui diâmetro de seus grãos entre 9,5 mm a 19 mm. 
b) A brita número 2 (brita 2) possui diâmetro de seus grãos entre 19 mm a 25 mm. 
c) Não apresentar angulosidade ou serem pontiagudas é uma qualidade necessária para melhorar a aderência da brita. 
d) Os grãos de brita devem ser limpos e isentos de matéria orgânica para serem empregados na confecção do concreto. 
 
29 - Os Códigos de Obras Municipais são fundamentais para a padronização das construções e dos espaços 
urbanos, pois apresentam informações que fornecem, por exemplo, possibilidades e limites para a construção de 
uma edificação. Nesse contexto, assinale a alternativa a seguir que apresenta INCORRETAMENTE a definição 
de um termo comum em códigos de obras:  
a) Área construída: soma da área de todos os pavimentos de uma edificação, calculada pelo seu perímetro interno. 
b) Área comum: área aberta ou fechada que abrange duas ou mais unidades autônomas contíguas, estabelecendo 
servidão de luz e ar. 
c) Área edificada: superfície do lote ocupada pela projeção horizontal da edificação. 
d) Área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento. 
 
30 - De acordo com a Lei de Zoneamento do Município de Maringá, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Coeficiente de Aproveitamento é a relação, expressa por número dimensional, entre a área total de construção e a 
área do lote. 
b) Taxa de Ocupação é a relação, expressa em porcentagem, entre a área de ocupação da edificação no lote e a área total 
do lote. 
c) Taxa de Permeabilidade do Solo não é um parâmetro urbanístico regulador da ocupação do solo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 




