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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

1. Você recebeu este CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS.  

2. Este caderno de questões contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com valor 

igual a 1 (um) ponto. Observe que as respostas deverão ser lançadas no cartão de 

respostas. Respostas lançadas no caderno de questões não serão consideradas para 

efeito de correção.  

3. Para realizar esta prova, você poderá usar lápis (ou lapiseira), caneta azul ou preta, 

borracha, apontador, par de esquadros, compasso, régua milimetrada e transferidor.  

4. Cada questão objetiva admite uma única resposta, que deve ser assinalada no cartão 

de respostas a caneta, no local correspondente ao número da questão. O assinalamento 

de duas respostas para a mesma questão implicará na anulação da questão.  

5. Siga atentamente as instruções do cartão de respostas para o preenchimento do 

mesmo. Cuidado para não errar ao preencher o cartão.  

6. O tempo total para a execução da prova é limitado a 2 (duas) horas.  

7. Não haverá tempo suplementar para o preenchimento do cartão de respostas.  

8. Não é permitido deixar o local de exame antes de transcorrido o prazo de 1 (uma) 

hora de execução de prova.  

9. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer em sala para 

acompanhar a conclusão dos trabalhos.  

10. Leia os enunciados com atenção. Resolva as questões na ordem que mais lhe 

convier.  

11. Não é permitido destacar quaisquer das folhas que compõem este caderno.  

12. Aguarde o aviso para iniciar a prova. Ao terminá-la, avise o fiscal e aguarde-o no seu 

lugar. 
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CONCURSO PARA ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 

 

2019 

 

TOPOGRAFIA 

 

1 – SIGNIFICADO DE CURVAS DE NÍVEL: 

a) São linhas que unem pontos de mesma cota topográfica, não se cruzam e nem se 

tocam, são fechadas. 

b) São linhas com as mesmas cotas topográficas, podem se cruzar e são abertas. 

c) São linhas com diferentes cotas topográficas não se cruzam e são fechadas. 

d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 

 

2 – SIGNIFICADO DE TALVEGUE: 

a) É formado pelos pontos mais altos do terreno, onde divide as bacias hidrográficas 

de uma região. 

b) É formado pelos pontos mais baixos do terreno por onde escoam as águas que 

descem das encostas. 

c) É formado pelos pontos de mesma cota topográfica que determina a bacia 

hidrográfica de uma região. 

d) É formado por linhas de diferentes cotas topográficas e não definem as bacias 

topográficas. 

 

3 - SIGNIFICADO DE ESPIGÃO (TOPOGRAFIA): 

a) É formado pelos pontos mais baixo do terreno por onde escoam as águas que 

descem das encostas. 

b) É formado pelo divisor de águas e não divide as bacias hidrográficas. 

c) É formado pelas linhas de mesma cota topográfica, não se cruzam e são 
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fechadas.  

d) É formado pelos pontos mais altos de um terreno, divide as águas que vêm das 

chuvas, formando as Bacias Hidrográficas. 

 

4 - COMO É DELIMITADA UMA BACIA HIDROGRÁFICA: 

a) É delimitado pelos pontos mais baixos do terreno. . 

b) É delimitado por diversas curvas topográficas. 

c) É delimitada pelos divisores de água, que as separam para outro vale. 

d) Nenhumas das alternativas acima estão corretas. 

 

5 –  COMO DETERMINA UM  NIVELAMENTO GEOMÉTRICO: 

a) Utiliza-se trenas digitais de precisão aferidas para nivelamento.  

b) Utiliza-se do nível de tripé, medindo as distâncias verticais com uso de miras 

falantes (régua graduada). 

c) Utiliza-se mangueira de nível de ¼” com corante para destacar a precisão. 

d) Utiliza-se teodolito com tripé, medindo as distâncias verticais com uso de miras 

falantes (régua graduada).  

 

SOLOS E FUNDAÇÕES 

 

 6 – COMO PODE COMPORTAR-SE UM SOLO EXTREMAMANTE COLAPSÍVEL: 

 a) O solo colapsível é um solo que pode sofrer variações em decorrência de seu 

grau de saturação e podendo haver movimentação no terreno caso seja retirada a água 

que estiver preenchida nos seus vazios, isto é, a tendência de ajustamento das 

partículas. 

b) O solo colapsível é um solo que não sofre variações em decorrência de seu grau 

de saturação mas pode haver movimentação no terreno caso seja retirada a água que 

estiver preenchida nos seus vazios, isto é, a tendência de ajustamento das partículas. 

c) O solo colapsível é um solo que sofre variações em decorrência de seu grau de 

saturação e sempre haverá movimentação no terreno caso seja retirada a água que 
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estiver preenchida seus vazios, isto é, a tendência de ajustamento das partículas. 

d) O solo colapsível é um solo com granulometria variada e tende a ser facilmente 

compactado, tornando-se um solo extremamente instável.  

  

 

7 – NO QUE CONSISTE UM SOLO MAU GRADUADO? 

a) É aquele mais compressível, com partículas diferentes e também mais colapsível. 

b) É aquele menos compressível, com partículas iguais e mais compactado. 

c) É aquele mais compressível, com partículas iguais e também mais colapsível. 

d) É aquele mais compressível, com partículas iguais e também mais compactável. 

 

8 – NO QUE CONSISTE O ESTADO PLÁSTICO DO SOLO? . 

a) É uma propriedade dos solos arenosos, que consiste na maior ou menor 

capacidade de serem moldados sob condições de umidade, podendo elevar sua 

resistência na compactação. 

b) É uma propriedade dos solos densos, que consiste na maior ou menor 

capacidade de serem moldados sob condições do estado seco, podendo elevar sua 

resistência na compactação. 

c) É uma propriedade dos solos colapsíveis, que consiste na maior ou menor 

capacidade de serem moldados sob condições do estado seco, podendo elevar sua 

resistência na compactação. 

d) É uma propriedade dos solos finos, que consiste na maior ou menor capacidade 

de serem moldados sob condições de umidade podendo elevar sua resistência na 

compactação. 

 

9 - BASEADOS EM CRITÉRIOS GRANULOMÉTRICOS, O QUE SIGNIFICA 

MATACÃO? 

a) Fragmentos de rochas transportados ou não com diâmetro superior a 1,0 m. 

b) Fragmentos de rocha transportado ou não, comumente arredondado por 

intemperismo ou abrasão, com uma dimensão compreendida entre 200 mm e 1,0 m. 
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c) Solos não coesivos e não plásticos, formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetro entre 0,06 e 2,0 mm. 

d) Solo que apresenta baixo ou nenhuma plasticidade, baixa resistência quando 

seco, com diâmetro compreendido entre 0,002 e 0,06 mm. 

  

10 - BASEADOS EM CRITÉRIOS GRANULOMÉTRICOS, O QUE SIGNIFICA ARGILA ? 

a) Fragmentos de rocha, transportados ou não, comumente arredondado por 

intemperismo ou abrasão, com uma dimensão compreendida entre 200 mm e 1,0 m. 

b) Solos não coesivos e não plásticos, formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetro entre 0,06 e 2,0 mm. 

c) Solo que apresenta baixo ou nenhuma plasticidade, baixa resistência quando 

seco, com diâmetro compreendido entre 0,002 e 0,06 mm. 

d)  Solo de graduação fina constituído por partículas menores que 0,002 mm, 

apresenta características de plasticidade, quando suficientemente úmido molda-se 

facilmente em diferentes formas. 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

 

11 - CONFORME A NORMA DA A.B.N.T. nº 12.218 , QUAL A PRESSÃO DINÂMICA 

MÍNIMA EM METROS DE COLUNA D´AGUA, NAS REDES CONDUTORAS DE ÁGUA 

POTÁVEL, QUE DEVERÁ SER FORNECIA PELAS CONCESSIONÁRIAS: 

A) 10 m.c.a. 

B) 15 m.c.a. 

C) 9 m.c.a. 

D) 12 m.c.a. 

 

12 - UM PROJETO COMPLETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMPREENDE: 

a) Planta, corte, detalhes e vistas isométricas, com dimensionamento e traçados dos 
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condutores memoriais descritivos, justificativas de cálculo, especificações do material e 

normas para a sua aplicação, orçamento. 

b) Vistas isométricas, dimensionamento e traçados dos condutores memoriais 

descritivos, justificativas de cálculo, especificações do material e normas para a sua 

aplicação. 

c) Planta, detalhes e vistas isométricas, dimensionamento e traçados dos 

condutores memoriais descritivos, justificativas de cálculo, orçamento, compreendendo o 

levantamento das quantidade. 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

13 - ANTES DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO HIDRÁULICO É IMPORTANTE 

VERIFICAR: 

a) Detalhe das plantas, com corte e vistas isométricas, dimensionamento e traçados 

dos condutores.  

b) Plantas completas de arquitetura do prédio, bem como entendimentos 

indispensáveis com o autor do projeto e o calculista estrutural, a fim de se conseguir a 

solução mais estética dentro da melhor técnica e economia 

c) Planta, detalhes e vistas isométricas, dimensionamento e traçados dos 

condutores memoriais descritivos, justificativas de cálculo, orçamento. 

d) Plantas de arquitetura do prédio, verificação das instalações elétricas e 

estruturais. 

 

14 - Calcular a pressão na entrada do reservatório superior de uma residência a 3,00 m 

de altura, sabendo que o reservatório de abastecimento de água pública está no mesmo 

nível da casa e o nível estático da água está a 22,00 metros altura. Desconsiderar as 

perdas de carga nas tubulações e conexões. 

a) 22 mca.  

b) 20 mca 

c) 25 mca 

d) 19 mca 
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15 -  Dimensione o total dos reservatórios superior e inferior, para dois dias de consumo 

de um edifício de 15 pavimentos com, 5 apartamentos por andar, cada apartamento com 

2 quartos sociais. O edifício também conta com 1 zelador, 1 porteiro e 2 faxineiras todos 

os dias. Considere o consumo per capta igual 150 litros p/ pessoa e 2 pessoas por 

dormitório. Desconsidere a reserva para incêndio. 

a) 130.720 litros.  

b) 95.310 litros 

c) 135.620 litros 

d) 91.200 litros 

 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA - AUTO CAD 

 

16 – O COMANDO PARA TRABALHAR NO AUTOCAD EM PERSPECTIVA 

ISOMÉTRICA É: 

a) Tools  >  Drafing Setings > Page Setup Manager  >  Snap and Grid  > Snap Type 

> grid Snap > Isometric Snap 

b) File  >   Drafing Setings > Page Setup Manager   >  Snap and Grid  >  Snap Type 

> grid Snap > Isometric Snap 

c) Format  >  Drafing Setings > Page Setup Manager  > Snap and Grid >  Snap Type 

> grid Snap > Isometric Snap  

d) Format >  Page Setup Manager  >  Snap and Grid  >  Isometric Snap. 

 

17 – A FUNÇÃO DE ATALHO “F8” NO TECLADO DETERMINA A SEGUINTE 

SITUAÇÃO: 

a) ORTHOMODE ON/OFF 

b) AUTOSNAP ON/OFF 

c) GRAPHICSCONFIG ON/OFF 

d) GRIDMODE ON/OFF 
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18 – QUAIS LETRAS SÃO DIGITADAS NO TECLADO PARA ENTENDER AO 

COMANDO COPIAR UM OBJETO: 

a) “CP” 

b) “CO” 

c) “C” 

d) “CPY” 

 

19 – O COMANDO “MODIFY > TRIM” EXECUTA QUAL FUNÇÃO: 

a) Copia um objeto. 

b) Estende uma ou várias linhas. 

c) Corta uma ou várias linhas. 

d) Chanfra uma extremidade. 

 

20 – O COMANDO “INSET > EXTERNAL REFERENCES” EXECUTA QUAL FUNÇÃO: 

a) Insere uma referencia interna de bloco de desenho 

b) Insere um referencia externa de desenhos em varias extensões. 

c) Insere uma referencia externa de desenho já consolidado em dwg. 

d) Insere uma referencia externa de bloco de desenho. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

21. Há palavras que admitem formas variantes, sem que essa variação signifique 

alteração do seu significado. Qual das palavras abaixo NÃO ADMITE forma variante: 

A) abaixar ou baixar. 

B) assoalho ou soalho. 

C) beneficência ou beneficente. 

D) flauta ou frauta. 

 

22. Sobre as regras de divisão silábica, aponte a alternativa CORRETA. NÃO SE 

SEPARAM: 
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A) Hiatos. 

B) Encontros consonantais imperfeitos. 

C) Dígrafos RR, SS, SC, SÇ, XC, XS. 

D) Ditongos. 

 

23. Sobre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, a palavra 

ONÇA pode ser classificada como: 

A) Monossílaba. 

B) Dissílaba. 

C) Trissílaba. 

D) Polissílaba. 

 

24. Sobre o uso da crase, aponte a alternativa CORRETA. 

A) Viajaremos à Manaus. 

B) Voltarei à Campinas. 

C) Chegaremos à Turquia em poucos minutos. 

D) Olhei tudo à distância. 

 

25. Sobre o uso da crase, aponte a alternativa CORRETA. 

A) Conheço à dos cabelos negros. 

B) Entreguei à do balcão para ser atendido rapidamente. 

C) Comprei à que você pediu. 

D) Eu obedeço às ordens. 

 

26. Sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que indica um caso de 

PRÓCLISE: 

A) Não veio nem me avisou. 

B) Deixarteia se você quisesse. 

C) Mostrou-me o machucado. 

D) Retirou-se assim, de mansinho. 
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27. Sobre colocação pronominal, assinale a alternativa que indica um caso de 

MESÓCLISE: 

A) Não me deixe. 

B) Entregounos as encomendas. 

C) Viver é realizar-se. 

D) Recebervosemos para o almoço. 

 

28. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso do porquê, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) Gostaria de saber porque desistimos. 

B) Ele é o homem porque me apaixonei. 

C) Por que não foi? 

D) Eu não fui ao hospital por que estava lotado demais. 

 

29. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso do porquê, assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) Venha por que sua presença é importante para nós. 

B) Deve haver um por quê para ele estar assim. 

C) Este por quê não me estimulou. 

D) Qual o porquê da sua raiva? 

 

30. Sobre o uso da concordância dos adjetivos, quando dois ou mais substantivos são 

determinados por um adjetivo posposto (depois), assinale a alternativa INCORRETA: 

A) homem e mulher belas. 

B) ternura e amor humanos. 

C) sala e cozinha amplas. 

D) Mulher e homem belo. 


