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CONHECIMENTOS GERAIS 

1. Assinale a opção cujo complemento verbal tem a função de objeto indireto. 
a) Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 
b) Maria comprou um carro novo. 
c) Conheço aqueles dois rapazes. 
d) As crianças  menores acreditam em contos de fada. 
 
2. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase: 
a) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 
b) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 
c) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado dúvidas sobre sua eficácia? 
d) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba sobre seu sistema de saúde? 
 
3. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase: 
a) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, lastimável, de 
aspirarem a tão pouco. 
b) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções, não nos devem fazer crer que sejamos 
capazes de sonhar mais do que as gerações passadas. 
c) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e 
ágeis devaneios se processariam. 
d) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos 
de ontem. 
 
4. Indique a alternativa em que haja ERRO de concordância: 
a) Terminadas as aulas, os alunos viajaram. 
b) Esta maçã está meia podre. 
c) É meio-dia e meia. 
d) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo. 
 
5. Considere as seguintes formas verbais: 

1. havia recebido 
2. tinha recebido 
3. estava recebendo 
4. iria estar recebendo 

Na frase “Todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do 
jornal recebera do ministério público”, a forma verbal grifada pode ser substituída, mantendo-se a 
relação de sentido temporal e sem prejuízo à obediência à língua culta, por: 
a) 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 2 apenas. 
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6. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo lhe está no lugar do pronome oblíquo o ou a, em 
desacordo com as orientações da norma culta. 
a) Pediu a Rita que lhe explicasse tudo. 
b) Então ela declarou-lhe que não voltaria mais. 
c) O cocheiro propôs-lhe voltar a primeira travessa, e ir por outro caminho. 
d) Vejamos o que lhe trouxe aqui. 
 
7. Segundo os relatos históricos oficiais, onde hoje se situa a sede do Município de São José da Boa 
Vista havia sido sede antes, nesse mesmo local, de um povoado cujo nome era: 
a) São José das Posses 
b) São José do Novo Horizonte 
c) São José do Cristianismo 
d) Nenhuma das alternativas está correta 
 
8. Conforme se vê do Brasão de Armas do Município de São José da Boa Vista, há duas datas que 
estão informadas no referido símbolo oficial, sendo o ano de 1848 e o ano de 1960. Cada uma dessas 
dadas faz alusão a um importante fato histórico relacionado ao Município, sendo eles 
respectivamente: 
a) O ano da Independência do Brasil e o ano da independência do Estado do Paraná, 
respectivamente; 
b) O ano de Proclamação da República e o ano de independência do Município, respectivamente; 
c) O ano de instalação da comarca de São José da Boa Vista e o ano de fundação e do 
desmembramento da cidade da Comarca de Wenceslau Braz; 
d) O ano de fundação do primeiro povoado e o ano de elevação à categoria de Município. 
 
9. Respondem pela maior parte do Produto Interno Bruto do Município de São José da Boa Vista, 
segundo dados de 2012 informados pelo IBGE, conforme a ordem de relevância: 
a) agropecuária, indústria e serviços; 
b) serviços, indústria e agropecuária; 
c) prefeitura, agropecuária, indústria leiteira; 
d) agropecuária, serviços e indústrias. 
 
10. Quanto a população do Município de São José da Boa Vista, assinale a alternativa correta: 
a) A população estimada em 2014 ultrapassou a 6500 habitantes, sendo que, em sua maioria são 
residentes na zona rural; 
b) A população estimada em 2014 não ultrapassou a 6500 habitantes, sendo que, em sua maioria são 
residentes na zona urbana; 
c) a) A população estimada em 2014 ultrapassou a 7000 habitantes, sendo que, em sua maioria são 
residentes na zona rural; 
d) A população estimada em 2014 ultrapassou a 6500 habitantes, sendo que, em sua maioria são 
residentes na zona urbana. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. De acordo com a IBR 002/2009 Serviços de Engenharia é toda a atividade que necessite da 
participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n° 
5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, 
transportar ou ainda demolir. Sendo assim, relacione a coluna da esquerda com as características da 
coluna da direita. 

(I) Transportar. (A) Colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto      
danificado; corrigir defeito ou falha. 

(II) Operar (B) Ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou suas 
partes. 

(III) Reparar (C) Conduzir de um ponto a outro cargas cujas condições de manuseio 
ou segurança obriguem a adoção de técnicas ou conhecimentos de 
engenharia. 

(IV)Consertar (D)Conjunto de operações visando preservar ou manter em bom estado, 
fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas 
condições de conforto e segurança previsto no projeto. 

(V) Manter (E)Atividade de colocar ou dispor convenientemente peças, 
equipamentos, acessórios ou sistemas, em determinada obra ou serviço. 

(VI)Demolir (F)Transformação instalação, equipamento ou dispositivo para uso 
diferente daquele originalmente proposto. 

(VII) Montar  (G) Fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para produzir 
certos efeitos ou produtos. 

(VII) Adaptar (H)Preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e obras em bom 
estado de operação, assegurando plena funcionalidade. 

(IX) Instalar  (I)Arranjar ou dispor ordenadamente peças ou mecanismos, de modo 
compor um todo a funcionar. 

(X)Conservar (J) Fazer que a peça, ou parte dela, retome suas características 
anteriores.  

 
Assinale a alternativa que contem a associação correta. 
a) I-C, II-A, III-J, IV-B, V-H, VI-D, VII-F, IX-E, X-G 
b) I-C, II-G, III-J, IV-A, V-H, VI-B, VII-F, IX-E, X-D 
c) I-D, II-G, III-J, IV-A, V-H, VI-B, VII-F, IX-C, X-E 
d) I-D, II-A, III-H, IV-B, V-C, VI-F, VII-E,IX- E, X-G 
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12. O orçamento sintético composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário e quantidade 
dos principais serviços da obra, elaborado com base no anteprojeto de engenharia. Pressupõe o 
levantamento de quantidades e requer pesquisa de preço dos principais insumos e serviços. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o  nome desse orçamento. 
 
a) Orçamento preliminar. 
b) Orçamento detalhado ou analítico. 
c) Orçamento base. 
d) Orçamento real. 

 
 
13. Com base na faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra em relação ao seu custo 
final, qual seria a porcentagem  (%) da faixa de precisão no orçamento detalhado ou analítico 
definitivo. 
 
a)  ± 5% 
b) ± 10 % 
c) ± 20 % 
d) ± 30% 
 
 
14. A descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as soluções 
técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, é 
conhecido como: 
a)Desenho 
b)Especificação técnica 
c)Memorial Descritivo 
d)Orçamento 
 
15. Segundo o Art. 2º, da resolução n° 1.048, de agosto de 2013.-As áreas de atuação dos 
profissionais contemplados nesta resolução são caracterizadas pelas realizações de interesse social e 
humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos. 

 
I - aproveitamento e utilização de recursos naturais; 
II - meios de locomoção e comunicações; 
III - edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos 
técnicos e artísticos; 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Somente a alternativa III está correta. 
b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
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16. Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na 
qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos e específicos envolvendo a participação 
de profissionais habilitados. Sendo assim, relacione a coluna da esquerda com as características da 
coluna da direita. 
 

( I ) Ampliar.  ( A ) Tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas 
características anteriores abrangendo um conjunto de serviços . 

 
( II ) Construir ( B )Consiste em alterar as características de partes de uma obra ou seu todo, 

desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a 
função de sua utilização. 

 
( III ) Fabricar ( C ) Produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer 

dimensões de uma obra já exista. 
 
( IV )Recuperar ( D ) Consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova. 
 
( V ) Reformar ( E ) Produzir ou transformar bens de consumo ou de produção através   
     de processos industriais ou de manufatura. 

 
Assinale a alternativa que contem a associação correta: 
 
a) I-D, II-C, III-E, IV-A, V-B 
b) I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B 
c) I-C, II-A, III-B, IV-E, V-D 
d) I-D, II-A, III-E, IV-C, V-B 
 
17. A representação técnica da opção aprovada no estudo de viabilidade, apresentado em desenhos 
sumários, em número e escala suficientes para a perfeita compreensão da obra planejada, 
contemplando especificações técnicas, memorial descritivo e orçamento preliminar. É conceituado 
na Orientação Técnica como: 
a) Anteprojeto 
b) Estimativa de custo 
c) Orçamento base 
d) Orçamento Real 
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18. Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(   ) A margem de precisão de um orçamento é devida primordialmente a variações nos quantitativos 
de serviços e a imprecisões nas estimativas de preços unitários, fazendo com que o valor do 
orçamento real varie, para mais ou para menos, em relação ao originalmente estimado para a 
realização da obra. 
 
(     ) O nível de desenvolvimento de um projeto não tem impacto direto no grau de precisão da 
estimativa de custos ou do orçamento dele decorrente. 
 
(    ) O grau de precisão de um orçamento não pode sofrer influência da tipologia da obra que se está 
orçando, pois os quantitativos de alguns serviços têm maior imprecisão em sua estimativa. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
 
a) F,V,V 
b) V,F,F 
c) V,F,V 
d) F, F, V 
 
19. Com base na faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra em relação ao seu custo 
final, qual seria a porcentagem  (%) da faixa de precisão no orçamento preliminar. 
 
a)  ± 5% 
b) ± 10 % 
c) ± 20 % 
d) ± 30% 
 
20. O orçamento elaborado com base nas composições de custos unitários e extensa pesquisa de 
preços dos insumos, realizado a partir do projeto básico ou do projeto executivo e conceituado 
como. 
a)Orçamento detalhado ou analítico 
b) Orçamento preliminar  
c) Orçamento real 
d) Orçamento base 
 
 




