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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Iporã do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 006/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ENGENHEIRO CIVIL 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. De acordo com a NR 18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), 

assinale a alternativa incorreta: 

A) As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de 

trabalhadores, respeitando-se a largura mínima de 0,80 (oitenta centímetros), devendo ter pelo 

menos a cada 2,90m (dois metros e noventa centímetros) de altura um patamar intermediário. 

B) Os patamares intermediários devem ter largura e comprimento, no máximo, iguais à largura da 

escada. 

C) As escadas de mão poderão ter até 7,00m (sete metros) de extensão e o espaçamento entre os 

degraus deve ser uniforme, variando entre 0,25m (vinte e cinco centímetros) a 0,30m (trinta 

centímetros). 

D) É proibido o uso de escada de mão com montante único. 

 

02. Ainda segundo a NR 18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), a 

proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e 

rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: 

I. Ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 

0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; 

II. Ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); 

III. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento 

seguro da abertura. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

03. De acordo com a ABNT NBR 9077 (Saídas de emergência em edifícios), o bocel ou nariz do degrau 

consiste em uma “borda saliente do degrau sobre o espelho, arredondada inferiormente ou não. Se o 

degrau não possui bocel, a linha de concorrência dos planos do degrau e do espelho, neste caso 

obrigatoriamente inclinada, chama-se quina do degrau; a saliência do bocel ou da quina sobre o degrau 

imediatamente inferior não pode ser __________ que __________ em projeção __________”.  

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas acima: 

A) Menor/ 15 mm/ Horizontal. 

B) Maior/ 15 mm/ Horizontal. 

C) Menor/ 25 mm/ Vertical. 

D) Maior/ 25 mm/ Horizontal. 

 

04. De acordo com a ABNT NBR 9077 (Saídas de emergência em edifícios), um lanço de escada nunca 

pode ter menos de três degraus, nem subir altura superior a: 

A) 3,30 m. 

B) 3,50 m. 

C) 3,70 m. 
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D) 3,90 m. 

 

05. Com base no exposto pela ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos), existem dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé. Sendo 

assim, assinale a alternativa que representa corretamente a distância frontal necessária para o 

deslocamento de uma pessoa em pé acompanhada de cão-guia: 

A) 0,75 m. 

B) 0,80 m. 

C) 0,85 m. 

D) 0,90 m. 

 

06. De acordo com a ABNT NBR 13532 (Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura), enumere 

as etapas de execução da atividade técnica do projeto de arquitetura com base na ordem em que elas 

ocorrem. Em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima para 

baixo: 

(__) - Levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ); 

(__) - Programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ); 

(__) - Estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ); 

(__) - Estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ). 

A) 4 – 3 – 2 – 1. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 

C) 1 – 3 – 2 – 4. 

D) 3 – 2 – 1 – 4. 

 

07. A “planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as 

informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra, arruamento, redes 

hidráulica, elétrica e de drenagem, entre outros” é denominada, segundo a ABNT NBR 6492 

(Representação de projetos de arquitetura), de: 

A) Planta de situação. 

B) Planta de edificação. 

C) Planta de locação (ou implantação). 

D) Elevações. 

 

08. A “depreciação de um bem pela idade, no decorrer de sua vida útil, em consequência de sua utilização, 

desgaste e manutenção normal” é denominada: 
(Fonte: ABNT NBR 13752: Perícias de engenharia na construção civil) 

A) Decrepitude. 

B) Deterioração. 

C) Mutilação. 

D) Obsolescência. 

 

09. Ainda com base na ABNT NBR 13752 (Perícias de engenharia na construção civil), analise: 

(__) - Avaria: dano causado a qualquer bem, ocasionado por defeito ou outra causa a ele externo; 

(__) - Adjudicação compulsória: ato decorrente de decisão judicial sobre lotes compromissados e quitados, 

em caso de impugnação ou dúvida sobre o registro do imóvel loteado; 
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(__) - Benfeitoria útil: aquela que tem a finalidade de conservar o bem ou evitar a sua deterioração; 

(__) - Direito hereditário: direito transmitido por herança; 

(__) - Lide: conflito de interesses suscitado em juízo ou fora dele. 

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a 

ordem correta, de cima para baixo: 

A) V – V – V – V – V. 

B) V – V – F – V – V. 

C) F – V – F – V – F. 

D) V – F – V – F – F. 

 

10. Com base na ABNT NBR 15575, assinale a alternativa que representa corretamente a denominação 

do componente da cobertura a seguir indicado pela seta de número 9: 

 
A) Rufo. 

B) Cumeeira. 

C) Rincão. 

D) Espigão. 

 

11. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Com base nessa Lei, é correto 

afirmar que são deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no 

contrato, todas as alternativas a seguir, exceto: 

A) Documentar as características ambientais da propriedade. 

B) Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo 

mantida. 

C) Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da 

propriedade. 

D) Defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos.  

 

12. Com base nas Licitações e Contratos Administrativos, são modalidades de licitação: 

I. Concorrência; 

II. Tomada de preços; 

III. Convite; 
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IV. Concurso; 

V. Leilão. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 e nº 14 dizem respeito à Tirinha. Leia-a atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. É correto afirmar que o humor da Tirinha acontece, pois: 

A) Garfield é um personagem conhecido por ser preguiçoso, guloso e sarcástico, então, quando Jon 

afirma que a vitória virá através do trabalho duro, ele percebe que não haverá vitória. 

B) Garfield é um personagem conhecido por ser um gato revolucionário, que adora passear e se 

exercitar, então, quando Jon afirma que vitória virá através do trabalho duro, ele recusa, pois 

prefere caminhar. 

C) Garfield é um personagem conhecido por ser disposto, animado e extrovertido e quando Jon 

afirma que a vitória virá através do trabalho duro, ele se desespera e recusa a proposta. 

D) Garfield não entendeu o que Jon disse – como mostra o segundo quadrinho. 

 

14. Na frase “Nós não venceremos”, se o verbo destacado estivesse conjugado na 3ª pessoa do Singular 

no Futuro do Pretérito do Modo Indicativo, a alternativa correta seria: 

A) Vencerá. 

B) Venceria. 

C) Vencera. 

D) Vencia. 

 

15. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen esteja incorreto. 

A) Arqui-inimigo. 

B) Arqui-romântico. 

C) Anti-inflamatório. 

D) Ex-namorado. 
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16. Leia as proposições abaixo: 

I. Usa-se o acento grave (crase) antes de substantivos femininos que exijam o artigo “a”. (Ex: Frente 

à situação); 

II. Antes de nomes de localidades que admitem o artigo “a”. (Ex: Vamos à Bahia); 

III. Antes de numeral indicando tempo decorrido. (Ex: Questões de 1 à 20 deverão ser entregues antes 

das 18h.); 

IV. Em expressões que significam “à maneira (de)”, “à moda (de)”. (Ex: Cortei meu cabelo à francesa.). 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão incorretos. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item I está incorreto. 

 

17. Há erro de concordância nominal em: 

A) Estavam abandonadas a casa, o tempo e a vila. 

B) Há gritos e vozes trancados dentro do peito. 

C) Estão trancados dentro do peito vozes e gritos. 

D) Que monstro seria ela? 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, os bens municipais poderão ser 

utilizados por terceiros, mediante concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o caso 

e o interesse público ou social, devidamente justificado, o exigir. Com base na Lei Orgânica do Município, 

assinale a alternativa incorreta: 

A) A concessão administrativa de bens públicos depende de autorização legislativa e concorrência 

e será formalizada mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. 

B) Considera-se de interesse social a prestação de serviços, exercida sem fins lucrativos, voltados 

ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, educação, cultura, entidades 

carnavalescas, esportes, entidades religiosas e segurança pública. 

C) A autorização legislativa para concessão administrativa deixará de vigorar se o contrato não for 

formalizado, por escritura pública, dentro do prazo de três anos, contadas da data da publicação 

da lei ou da data nela fixada para a prática do ato. 

D) A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, não depende de licitação e 

será por tempo indeterminado e formalizada por Decreto do Poder Executivo. 

 

19. Com base na notícia a seguir e, utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O Brasil sediará a _______________ que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2019, no Palácio Itamaraty, 

sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O país assume a presidência com o mote: crescimento 

econômico para um futuro inovador.” 
(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias/>acesso em 26 de julho de 2019) 

A) Cúpula da ONU.  

B) Cúpula da G20.  
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C) Cúpula do MERCOSUL.  

D) Cúpula do BRICS.  

 

20. Tendo em vista o Município de Iporã do Oeste/SC, analise: 

I. Situa-se no Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina a 730 km da Capital Florianópolis;  

II. A economia do município tem como base a agricultura, com destaque o cultivo de milho e fumo; 

III. Limita-se com os municípios de Descanso, Santa Helena, Tunápolis, São João do Oeste, Mondaí e 

Riqueza. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 


