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Cargo: Engenheiro Civil 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações).  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou.  
b) Corrigiu.  
c) Alterou. 
d) Reuniu.  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

 

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17.Uma estrutura submetida à força em todas as direções do 
espaço, possuindo 6 graus de liberdade com 3 translações (na 
direção dos 3 eixos) e 3 rotações (em torno dos 3 eixos), como 
mostra a figura abaixo, é chamada de: 
a) Estrutura hipostática plana;  
b) Estrutura isostática espacial; 
c) Estrutura hiperestática espacial;  
d) Estrutura hiperestática plana; 
 
 
 

 

18. A NR-18 apresenta critérios para o dimensionamento das 
instalações hidrossanitárias, estabelecendo as seguintes 
proporções e dimensões mínimas, assinale a opção incorreta 
dessas instalações dentro de um canterio de oras: 
a) 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 mictório para cada grupo de 30 

trabalhadores ou fração; 
b) Nos mictórios tipo calha, cada segmento de 0,60 m deve 

corresponder a um mictório tipo cuba; 
c) O local destinado ao vaso sanitário deve ter área mínima de 

1,0 m²; 
d) A área mínima destinada aos chuveiros deve ter 0,80 m²; 
 
19. Assinale a opção que está com a definição correta da 
tubulação que compõe um sistema de esgotamento sanitário 
embasados na NBR 8160: 

a) TUBO DE QUEDA – Tubulação que liga o esgoto primário á 
coluna de ventilação; 

b) COLUNA DE VENTILAÇÃO – Tubulação vertical que recebe 
efluente de subconectores, ramais de esgoto e ramais de 
descarga; 

c) RAMAL DE DESCARGA - Tubulação que recebe diretamente 
efluente de aparelho sanitário; 

d) RAMAL DE VENTILAÇÃO – tubulação que conduz os gases 
para a atmosfera; 

 
20. Quais seriam as dimensões adotadas de um canal tipo de 
uma unidade de remoção de lodo com seção transversal 
quadrada para uma vazão de pico?  
Dados:  Q /pico= 20.000 m3/dia; 
Velocidade horizontal = 0,4 m/s; 
a) 60 cm2;  
b) 70 cm 2;  
c) 80 cm2;  
d) 90 cm2; 
 
21. O desenho abaixo mostra um esquema geral de um sistema 
de abastecimento de água. Marque a opção que não faz parte da 
unidade constitutiva desse sistema. 
a) D- Reservatório;  
b) B- Elevação;  
c) C – Estação de fluoretação;  
d) A – Adução; 
 
 
 
 
 

 

 
22. As terças, uma das peças que compõem a estrutura de 
madeira que sustentam as telhas, são peças horizontais 
colocadas na direção perpendicular à estrutura de apoio. As 
quais geralmente não devem apoiar-se sobre os: 
a) Pontaletes; 
b) Tesouras ou treliças; 
c) Oitões ou paredes intermediárias; 
d) Chafuz; 
 
23. Para a execução de fôrmas na obra alguns cuidados prévios 
devem ser levados em conta antes da elaboração das fôrmas 
como, por exemplo:  
a) Obedecer criteriosamente à planta de fôrmas do projeto 

estrutural; 
b) Ser dimensionadas para resistir todos os esforços solicitantes: 
c) As fôrmas devem ser estanques, não permitindo a passagem 

de argamassa pelas frestas das tábuas; 
d) Devem ser executados de modo a possibilitar até 2 

reaproveitamentos. 
 
24. Marque a opção que não faze parte das orientações que não 
devem ser seguidas na execução do chapisco: 
a) O chapisco deverá ser aplicado a uma espessura que garanta 

baixa rugosidade; 
b) O chapisco deverá ser curado, por aspersão de água, por pelo 

menos 1 dia; 
c) A argamassa do chapisco, após a secagem, não deverá 

apresentar desagregação ao toque; 
d) Antes do lançamento da argamassa de chapisco, aspergir 

água com brocha; 
 
25. Depois do final da pega, o concreto entra na fase de 
endurecimento, passando a adquirir resistência e a partir deste 
momento ocorrem outros tipos de retração, dentre os quais não 
podemos chamar de; 
a) Térmica; 
b) Patológica;  
c) Por carbonatação: 
d) Autógena; 
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26. Assinale a opção INCORRETA, quanto as definição e 
utilização dos tipos de aço: 
a) Os aços CA 60 são necessariamente fios trefilados e 

encruados; 
b) O aço CA 50, pode ser usado tanto no concreto armado, 

quando no concreto protendido; 
c) O aço CA 50, possui  50Kgf/mm2  de valor característico de 

resistência de escoamento ; 
d) O aço CA 25, possui 250 MPA de resistência característica; 
 
27. Quais dos tipos de pilares mencionados abaixo, sua ruptura 
por compressão ocorre antes que se atinja a carga crítica de 
flambagem? 
a) Pilares mistos tipo battened; 
b) Pilares mistos revestidos; 
c) Pilares Curtos; 
d) Pilares longos; 

 
28. Quais dos tipos de pilares mencionados abaixo, sua ruptura 
por compressão ocorre antes que se atinja a carga crítica de 
flambagem? 
a) Pilares mistos tipo battened; 
b) Pilares mistos revestidos; 
c) Pilares Curtos; 
d) Pilares longos; 
 
29. A classificação dos solos, de acordo com o processo 
pedológico, não poderia ser chamado de: 
a) Humificação; 
b) Eluviação; 
c) Iluviação; 
d) Fluviação; 
 
30. Quando um sistema de forças atua sobre um corpo, os 
efeitos provocados podem ser classificados em esforços normais 
ou axiais, que atuam no sentido de seu eixo. Portanto esses 
esforços NÃO podem ser chamados de: 
a) Tração; 
b) Torção; 
c) Compressão; 
d) Flexão; 
 
31. As vigas podem ser classificas de acordo com o tipo e 
número de apoios, observe o desenho abaixo e marque a opção 
correspondente ao tipo de viga 
a) Isoestáticas; 
b) Hipoestáticas; 
c) Hiperestáticas; 
d) Hidrostática; 
 

 

32. Marque a opção que mostra corretamente o valor do 
momento fletor e as reações de apoio da viga mostrada no 
desenho abaixo: 
a) M = 12.000 kgf.m e R1 = 

10.000 kgf; 
b) M = 10.000 kgf.m e R2 = 

12.000 kgf; 
c) M = 10.000 kgf.m e  R2 = 

10.000 kgf; 
d) M = 12.000 kgf.m e R2 = 

12.000 kgf; 

 

 
33. Os pontos de pormenor altimétrico são distribuídos por 
malhas regulares ou irregulares e sua densidade depende da 
variação de declive e da rugosidade do terreno, causadas pela 
presença de linhas de água, linhas de festo, vias de 
comunicação, ou qualquer tipo de depressão ou elevação, 
portanto, indique opção correta quanto o tipo de malhas do 
terreno mostrado abaixo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Malhas irregulares: situadas em zonas de declive constante e 

com baixa rugosidade; 
b) Malhas regulares: situadas em zonas com variação de 

declive e com baixa rugosidade; 
c) Malhas regulares: situadas em zonas de declive constante e 

sem rugosidade; 
d) Malhas irregulares: situadas em zonas com variação de 

declive e com forte rugosidade; 
 
34. Tomando por base a estimativa de consumo per capita diário 
apresentada na tabela abaixo, qual o consumo de água para um 
mês com 30 dias em uma cidade de 50.000 habitantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 6.000 m3/dia; 
b) 180.000 m3/dia; 
c) 6.000.000 L/dia; 
d) 180.000 L/dia; 
 
A figura abaixo mostra um canal trapezoidal revestido com 
taludes de pedra nas laterais e de concreto liso nos fundos, 
utilizando o coeficiente de rugosidade de Manning e os dados 
fornecidos, marque a opção correta das questões 35 e 36: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedra – Canais abertos escavados – Pedra aleatória em 
argamassa: n=0,020  
Fundo – Canais abertos revestidos – Acabamento plano com 
pouco cascalho no fundo: n=0,016 
 
35. Qual o coeficiente de rugosidade do canal? 
a) n = 0,18; 
b) n = 0,2;  
c) n = 0,018; 
d) n = 0,02; 
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36. Qual o raio hidráulico do canal? 
a) R = 0,35; 
b) R = 0,5;  
c) R = 0,4; 
d) R = 0,29; 
 
37. Uma casa com 4 pessoas possui uma cota per capta de água 
Cq=120 L/hab/dia e um coeficiente de retorno  “c”= 0,70. Qual 
seria a vazão doméstica média diária de esgoto dessa 
residência? 
a) R = 0,450 m3/dia; 
b) R = 0,336 m3/dia;  
c) R = 0,530 m3/dia; 
d) R = 0,390 m3/dia; 
 
38. As formas de pilares, vigas e lajes, geralmente são feitas com 
madeira, devido às grandes vantagens que ela apresenta. 
Marque a opção que não entra no rol de vantagens desse 
material? 
a) Maior adaptabilidade; 
b) Grande flexibilidade de uso;  
c) Baixo custo; 
d) Boa estanqueidade; 
 
39. As tesouras são estruturas planas verticais que recebem 
cargas paralelas a seu plano, transmitindo-as aos seus apoios e 
são muito eficientes para vencer vãos sem apoios intermediários. 
Portanto essas tesouras não poderia ser composta por: 
a) Frechal; 
b) Perna;  
c) Asna e escoras; 
d) Mão francesa; 

 
40. Assinale a opção correta quanto ao uso dos blocos 
cerâmicos vazados para a elevação de alvenaria: 
a) Blocos com largura inferior a 90mm, a resistência mínima à 

compressão exigida é de 2MPa ; 
b) Não podem ser utilizados como blocos estruturais; 
c) Devem ter nível de absorção de água inferior a 2%. 
d) São destinados à execução de paredes que suportarão o peso 

próprio e pequenas cargas de ocupação; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




