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PORTUGUÊS 
 

(Texto 01) 
 

São incalculáveis os resultados que os mais diversos 

grupos de interesse setorial já amealharam para si no Brasil. É 

tamanho o sucesso desses grupos que passam a ser referência 

para aqueles que ainda lutam de forma determinada para 

conseguir estabelecer uma prática semelhante, visando tam-

bém conquistar suas benesses específicas. 

A diversidade de iniciativas em torno da “defesa dos 

interesses”, no entanto, não deveria avançar para além de 

limites que caracterizam uma conquista legítima. Não faz 

qualquer sentido a concessão de uma melhor condição a um 

determinado setor se esta gerar um prejuízo relevante e não 

justificável a terceiros, ou mesmo para todo o conjunto da 

sociedade. 

Nada mais atual que comprovar o rápido desmonte 

de nosso patrimônio natural em troca da permissividade que 

representa a exploração excessiva dos solos e a sua sistemáti-

ca degradação, em muito curto prazo. A perda de produtivi-

dade de amplas áreas utilizadas para a agricultura nacional e 

o avanço do desmatamento em todos os pontos do país são 

temas de interesse e responsabilidade de toda a sociedade e 

deveriam ser amparados por políticas públicas nesse sentido. 

 

(Adaptado da Gazeta do Povo, 13/04/2016) 

  

01. De acordo com as ideias do Texto 01, assinale a alternati-

va CORRETA. 

 

A) Os grupos que lutam por seus próprios benefícios 

devem ser referência para toda a sociedade. 

B) Até o momento em que não se prejudicarem outros, 

é legítima a busca por interesses próprios. 

C) Uma realidade atual é a busca desenfreada por inte-

resses próprios em contrapartida da degradação da 

natureza, mas já existem políticas públicas nesse 

sentido. 

D) O desmatamento é um problema que favorece a uma 

pequena faixa da sociedade, a qual é detentora de 

controle político e financeiro. 

E) As pessoas bem sucedidas e íntegras são referências 

para aquelas que ainda buscam as benesses próprias. 

 

 

02. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternati-

va CORRETA. 

 

A) a) É facultativo o uso de vírgula imediatamente após 

a palavra “grupos” (linha 3), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

B) b) É facultativo o uso de vírgula imediatamente após 

a palavra “aqueles” (linha 4), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

C) c) As aspas que isolam a expressão “defesa dos inte-

resses” (linhas 7 e 8) são utilizadas para marcar o i-

nício e o fim de uma citação. 

D) d) As vírgulas que isolam a expressão “no entanto” 

(linha 8) são justificadas por isolar adjunto adverbial 

deslocado na oração. 

E) e) É facultativo o uso de vírgula imediatamente após 

a palavra “sociedade” (linha 20), mantendo-se o sen-

tido original da frase. 

 

03. Assinale a alternativa que contém um verbo retirado do 

Texto 01 cujo sujeito possua mais de um núcleo, em outras 

palavras, seja composto. 

 

A) “amealharam” (linha 2) 

B) “representa” (linha 16) 

C) “são” (linha 19) 

D) “caracterizam” (linha 9) 

E) “São” (linha 1) 

 

 

04. Assinale a alternativa em que há uma substituição possí-

vel e CORRETA do termo retirado do Texto 01, mantendo o 

seu sentido original. 

 

A) “amealharam” (linha 2) por “desperdiçaram”. 

B) “que os” (linha 1) por “cujos”. 

C) “em torno da” (linha 7) por “a cerca da”. 

D) “deveriam ser amparados” (linha 21) por “se deveri-

am amparar”. 

E) “nesse” (linha 21) por “neste”. 

 

 

05. Assinale a alternativa que contém a justificativa de acen-

tuação da palavra “prejuízo” (linha 11) retirada do Texto 01: 

 

A) Acentuam-se os ditongos aberto “ui” (s) presente na 

penúltima sílaba. 

B) A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo 

Acordo Ortográfico. 

C) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em di-

tongo crescente. 

D) Acentuam-se as palavras proparoxítonas terminadas 

em ditongo seguido ou não de “s”. 

E) Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas 

ou não de “s”. 

 

 

06. O trecho abaixo retirado do Texto 01 é composto por, 

exatamente: 

 

“São incalculáveis os resultados que os mais diversos grupos 

de interesse setorial já amealharam para si no Brasil.” (li-

nhas 1 a 2) 

 

A) Uma oração 

B) Duas orações 

C) Três orações 

D) Quatro orações 

E) Cinco orações 

 

 

07. Assinale a alternativa em que a relação de ideias entre as 

orações é idêntica à estabelecida pela conjunção sublinhada 

no período abaixo retirado do Texto 01: 
 

“A diversidade de iniciativas em torno da “defesa dos inte-

resses”, no entanto, não deveria avançar para além de limi-

tes que caracterizam uma conquista legítima.” (linhas 7 a 9) 
 

A) O imóvel permanecerá em sua posse, contanto que 

não seja leiloado. 

B) Aprendo tanto e não sei nada! 

C) Quando chegou ao parque, houve um silêncio. 

D) Não quer confessar; irá, pois, sofrer prejuízos. 

E) Embora o rapaz se esforçasse, não era o bastante. 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE5NTo4OGI5:TW9uLCAxMyBBcHIgMjAyMCAxODowNToyMiAtMDMwMA==

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO CONDE (PB)  
 

 

CARGO:  TOPÓGRAFO 2 
 

08. Assinale a opção de reescrita correta do termo sublinhado 

na frase abaixo e que mantém o seu sentido original: 

 

“Tudo tinha sido modificado.” 

 

A) se modificou 

B) modificou-se 

C) havia modificado 

D) tinha se modificado 

E) se modificara 

 

 

09. Mantendo-se o sentido original do texto, o objeto direto 

da frase abaixo é transformado CORRETAMENTE em com-

plemento nominal em: 

 

“A população poderia favorecer os novos programas de 

governo.” 

 

A) A população poderia favorecer-se os novos progra-

mas de governo. 

B) Os novos programas de governo poderiam ser favo-

recidos pela população. 

C) Pode-se ser favorável aos novos programas de go-

verno. 

D) A população seria favorável aos novos programas de 

governo. 

E) A população poderia ser favorável aos novos pro-

gramas de governo. 

 

 

10. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 

as lacunas do texto abaixo - também adaptado de Gazeta do 

Povo, em 13/04/2016 – na ordem em que aparecem: 

 

“A perda do controle sobre até ____ podemos buscar vanta-

gens ____ representem uma distinção perante ____ demais 

pessoas é uma patologia de comportamento de consequências 

que podem ser extremamente sérias.” 

 

A) aonde; as quais; as 

B) onde; que; às 

C) aonde; que; às 

D) onde; as quais; as. 

E) onde; que; às 

 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. No ano de 2016 o Rio de Janeiro será cidade sede dos 

jogos olímpicos. São esportes olímpicos: 

 

(__) Golfe; 

(__) Rúgbi; 

(__) Windsurf; 

(__) Hóquei sobre Grama. 

 

Assinalando (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas, a sequência CORRETA é: 

 

A) F-V-V-F. 

B) V-F-V-F. 

C) V-V-V-F. 

D) F-F-V-V. 

E) V-V-F-V. 

 

 

12. Analise: 

 

I - O Brasil é um país com Estado laico, pois em nossa Cons-

tituição há um artigo que garante liberdade de culto religio-

so; 

II – No Brasil existe, a separação entre o Estado (União) e a 

Igreja; 

III – Até o ano de 1949 o Brasil era um país confessional 

católico. 

 

Está(ao) correto(s) o(s) item(ns): 

 

A) I, apenas; 

B) II, apenas;  

C) III, apenas;  

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III.  

 

 

13. Todas as alternativas abaixo apresentam artistas brasilei-

ros, EXCETO: 

 

A) Anita Malfatti. 

B) Romero Britto. 

C) Candido Portinari. 

D) Di Cavalcanti. 

E) Salvador Dalí. 

 

 

14. Analise: 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá... 

 

O poema escrito por Gonçalves Dias, ao qual foi abstraído o 

trecho acima é denominado: 

 

A) Canção da entrega. 

B) Canção do afastamento. 

C) Canção da liberdade. 

D) Canção do exílio. 

E) Canção da espera. 

 

 

15. Analise: 

 

Eu tenho tanto pra lhe falar 

Mas com palavras não sei dizer 

Como é grande o meu amor por você 

E não ha nada pra comparar 

Para poder lhe explicar 

Como é grande o meu amor por você 

 

Nem mesmo o céu, nem as estrelas 

Nem mesmo o mar e o infinito 

Não é maior que o meu amor, nem mais bonito... 

 

O trecho acima faz parte da música “Como É Grande O Meu 

Amor Por Você” que se tornou sucesso na voz de: 
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A) Genival Lacerda. 

B) Roberto Carlos. 

C) Reginaldo Rossi. 

D) Cazuza. 

E) Djavan. 

 

 

16. Todos os nomes citados abaixo são deputados federais 

eleitos pela Paraíba para o quadriênio 2014-2018, EXCETO: 

 

A) Caio Roberto. 

B) Aguinaldo Ribeiro. 

C) Damião Feliciano. 

D) Luiz Couto. 

E) Veneziano Vital do Rêgo. 

 

 

17. Para o ano eleitoral de 2016, o poder legislativo munici-

pal de Conde apresentará, conforme Legislação Eleitoral 

consoante com a Lei Orgânica do Município: 

 

A) 09 vagas no parlamento. 

B) 10 vagas no parlamento. 

C) 11 vagas no parlamento. 

D) 13 vagas no parlamento. 

E) 15 vagas no parlamento. 

 

 

18. A atual prefeita do municipal de Conde(PB) é a chefe: 

 

A) do pode judiciário municipal. 

B) do poder escritivo municipal. 

C) do poder executivo municipal. 

D) do poder privado municipal. 

E) da OAB Seccional local. 

 

 

19. A região norte do Brasil é composta por: 

 

A) Três estados. 

B) Cinco estados. 

C) Sete estados. 

D) Nove estados. 

E) Dez estados. 

 

 

20. A cidade de Boa Vista é a capital do estado: 

 

A) de Roraima. 

B) do Acre. 

C) do Amazonas. 

D) do Maranhão. 

E) do Piauí. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. A Constituição Federal aponta alguns dos direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social. Qual alternativa apresenta 

informação INCORRETA sobre esses direitos? 

 

A) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para 

os que percebem remuneração variável. 

B) Décimo terceiro salário com base na remuneração 

integral ou no valor da aposentadoria. 

C) Remuneração do trabalho noturno superior à do di-

urno. 

D) Proteção do salário na forma da lei, constituindo 

crime sua retenção culposa. 

E) Repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos. 

 

 

22. Qual alternativa baseia-se na premissa de que as normas 

de conduta são válidas em todas as situações? 

 

A) Ética seletiva 

B) Ética relativa 

C) Ética absoluta 

D) Ética ponderada 

E) Ética global 

 

 

23. É possível dizer que os serviços públicos industriais: 

 

A) Produzem renda, tendo em vista que são remunera-

dos. 

B) São de utilidade pública não essenciais. 

C) São convenientes à comunidade, mas não essenciais. 

D) São essenciais à sobrevivência tanto da comunidade 

quanto do Estado. 

E) São executados pela Administração para atender às 

suas necessidades internas. 

 

 

24. Analise as informações abaixo: 

 

I - "Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para 

que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com 

o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades da 

coletividade, sob regime jurídico total ou parcialmente públi-

co"; 

II - "Toda atividade que o Estado exerce, direta ou indireta-

mente, para a satisfação das necessidades públicas, mediante 

procedimento peculiar ao direito público, derrogatório e 

exorbitante do direito comum”; 

III - "Toda atividade que o Estado exerce para cumprir seus 

meios". 

 

O(s) item(ns) que apresenta(m) informações verdadeiras 

sobre o conceito de Serviço Público é(são): 

 

A) I, apenas; 

B) II, apenas;  

C) III, apenas;  

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III.  

 

 

25. Em qual caso aumenta-se a pena em um terço se a vítima 

for maior de 60 anos? 

 

A) Perigo de contágio venéreo 

B) Perigo para a vida ou saúde de outrem 

C) Abandono de incapaz 

D) Omissão de socorro 

E) Maus tratos 
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26. De acordo com o art. 143 do Decreto-Lei Federal Nº 

2.848/40, o querelado que, antes da sentença, se retrata ca-

balmente da calúnia ou da difamação: 

 

A) Tem a pena reduzida em um terço. 

B) Tem a pena reduzida em dois terços. 

C) Tem a pena reduzida pela metade. 

D) Tem a pena reduzida em três quintos. 

E) Fica isento de pena. 

 

 

27. Com relação ao furto qualificado, não é dada a pena de 

reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime for cometido: 

 

A) Com destruição ou rompimento de obstáculo à sub-

tração da coisa. 

B) Por criminoso primário e a coisa furtada for de valor 

pequeno. 

C) Com abuso de confiança, ou mediante fraude, esca-

lada ou destreza. 

D) Com emprego de chave falsa. 

E) Mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

 

 

28. Dentre os crimes contra a organização do trabalho, parti-

cipar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, prati-

cando violência contra pessoa ou contra coisa, constitui: 

 

A) Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 

boicotagem violenta. 

B) Paralisação de trabalho de interesse coletivo. 

C) Paralisação de trabalho, seguida de violência ou per-

turbação da ordem. 

D) Atentado contra a liberdade de trabalho. 

E) Exercício de atividade com infração de decisão ad-

ministrativa. 

 

 

29. Qual alternativa apresenta INFORMAÇÕES CORRETAS 

a respeito do crime de prevaricação? 

 

A) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 

lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

B) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsa-

bilizar subordinado que cometeu infração no exercí-

cio do cargo ou, quando lhe falte competência, não 

levar o fato ao conhecimento da autoridade compe-

tente. 

C) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da qua-

lidade de funcionário. 

D) Entrar no exercício de função pública antes de satis-

feitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, 

sem autorização, depois de saber oficialmente que 

foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. 

E) Devassar o sigilo de proposta de concorrência públi-

ca, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. 

 

 

30. Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta um dos cri-

mes praticados por particular contra a administração geral? 

 

A) Resistência 

B) Desobediência 

C) Usurpação de função pública 

D) Contrabando 

E) Concussão 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Como é chamada a divisão da topografia que estuda os 

processos clássicos de medida de distância, ângulos e dife-

rença de nível? Encarrega-se, portanto, da medida das gran-

dezas lineares e angulares, quer seja no plano horizontal ou 

no plano vertical, objetivando definir o posicionamento rela-

tivo dos pontos topográficos. 

 

A) Topologia  

B) Topometria 

C) Planimetria 

D) Altimetria  

E) Geologia 

 

 

32. Segundo a NBR 13133 qual das alternativas abaixo cor-

responde a definição de nivelamento a seguir? 

 

“Nivelamento que realiza a medida da diferença de nível 

entre pontos do terreno por intermédio de leituras corres-

pondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível, em 

miras colocadas verticalmente nos referidos pontos.” 

 

A) Nivelamento geométrico 

B) Nivelamento indireto 

C) Nivelamento trigonométrico 

D) Nivelamento taqueométrico 

E) Nivelamento simétrico 

 

 

33. O nome dado a medida do ângulo formado entre a direção 

do norte magnético, apontado pela agulha de uma bússola, 

com a direção ao pólo verdadeiro é: 

 

A) Norte verdadeiro 

B) Norte geográfico 

C) Declinação magnética 

D) Declinação mínima 

E) Ângulo verdadeiro 

 

 

34. Como é também chamada a carta em topografia pela NBR 

13133? 

 

A) Planta 

B) Esboço 

C) Croqui 

D) Mapa 

E) Corte 

 

 

35. Qual o nome ao sistema de representação cartográfica 

adotado pelo Sistema Cartográfico Brasileiro, recomendado 

em convenções internacionais das quais o Brasil foi represen-

tado como entidade participante de acordo com a NBR 

13133? 

 

A) Sistema SAD-69. 
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B) Sistemas Córrego Alegre. 

C) Carta Internacional do Mundo ao Milionési-

mo (CIM). 

D) Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

E) Sistema de projeção Universal Transversa de Merca-

tor (UTM). 

 

 

36. O termo erro médio quadrático representa: 

 

A) o Desvio Padrão. 

B) o Erro de Graficismo. 

C) a Média das Distâncias. 

D) a Média aritmética dos erros. 

E) a Exatidão angular. 

 

 

37. Qual dos equipamentos abaixo é utilizado para medir a 

distância entre dois pontos em Taqueometria? 

 

A) Nível 

B) Mira  

C) Estádia 

D) Baliza 

E) Estaca 

 

 

38. Dada a escala gráfica abaixo, sabendo-se que a distância 

entre 0 e A corresponde a 2 cm, assim como a distância de 

cada letra uma das outras, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
 

A=5.000 m 

 

A) A letra B na escala pode ser trocada por 5.000 m. 

B) A letra A na escala pode ser trocada por 5.000 m. 

C) A letra D na escala pode ser trocada por 15.000 m. 

D) A letra D na escala pode ser trocada por 8.000 m. 

E) A letra C na escala pode ser trocada por 7.500 m. 

 

 

39. A perspectiva cônica é também chamada de perspectiva: 

 

A) Ortogonal 

B) Oblíqua 

C) Cavaleira 

D) Axonométrica 

E) Central 

 

 

40. Para um determinado cálculo topográfico deseja-se trans-

formar um rumo obtido em azimute. Qual o azimute do rumo 

33°26’ NW? 

 

A) 33°26’ 

B) 56°34’ 

C) 303°26’ 

D) 326°34’ 

E) 123°26’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


