Concurso Público
EDITAL N. 01/2012

AGENTE / TÉCNICO EM TOPOGRAFIA
Código 203

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém a proposta de QUESTÃO ABERTA e as
questões da PROVA OBJETIVA abrangendo os conteúdos de
Português, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e
Conhecimentos Específicos.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final
deste caderno.
3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à
letra correspondente à resposta solicitada em cada
questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver
marcação de mais de uma alternativa, questões não
assinaladas ou questões rasuradas.
5 - Ao receber a Folha da QUESTÃO ABERTA:
 preencha seu nome, número de inscrição e identidade;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado;
 transcreva o rascunho de sua redação, caso haja.

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova,
confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões
de múltipla escolha  cada uma
constituída
de
4
(quatro)
alternativas  assim distribuídas:
10 (dez) questões de Português,
5
(cinco)
questões
de
Raciocínio Lógico, 5 (cinco)
questões de Informática, 5
(cinco)
questões
de
Conhecimentos Gerais e 15
(quinze)
questões
de
Conhecimentos
Específicos,
todas perfeitamente legíveis e o
tema para a QUESTÃO ABERTA.
Havendo algum problema, informe
imediatamente ao aplicador de
provas para que ele tome as
providências necessárias.

Caso V. Sª não observe essa
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
recomendação, não lhe caberá
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA e a Folha da QUESTÃO qualquer reclamação ou recurso
ABERTA não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
posteriores.
CUIDE BEM DELAS. ELAS SÃO A SUA PROVA.
O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas do
rascunho para a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA e da Folha da QUESTÃO ABERTA.

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2012, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...]
entre outros [...]”. (subitem 8.28, alíneas “d” e “e”)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
NOME:
_______________________________________________
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Português
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo.
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

POR QUE O DINHEIRO
MEXE COM SUA CABEÇA
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Dinheiro. Apenas uma palavra, mas carrega uma misteriosa força psicológica.
Respeitados pesquisadores garantem que o simples ato de pensar sobre conceitos
associados a dinheiro surte efeitos curiosos, como nos deixar mais autoconfiantes e
menos inclinados à filantropia. E, surpreendentemente, em alguns casos, manusear
notas pode afastar por alguns momentos o sentimento de rejeição social e até
diminuir a dor física.
Isso parece muito estranho se considerarmos a função concreta do dinheiro.
Para os economistas, trata-se de uma ferramenta usada para tornar as trocas
eficientes. Como um machado, que nos permite cortar árvores, possibilita a
existência de mercados que, de acordo com os economistas tradicionais, nos
possibilitam colocar, desapaixonadamente, preços em tudo, de um pão a um quadro
de Picasso. Ainda assim, o dinheiro consegue criar mais paixão, stress ou inveja do
que qualquer machado ou martelo poderia. O fato é que a maioria de nós não é
capaz de lidar racionalmente com ele.
Em geral, a relação com o dinheiro possui inúmeras facetas. Algumas pessoas
parecem compelidas a acumulá-lo, enquanto outras não conseguem deixar de
estourar seus cartões de crédito e acham impossível guardá-lo para dias difíceis. Ao
entendermos melhor o efeito que o dinheiro exerce sobre nós, percebemos que o
cérebro de algumas pessoas reage a ele como a uma droga, enquanto que o de
outras, como a um amigo. Alguns estudos sugerem que o desejo por dinheiro pode
causar uma espécie de “reação cruzada” com o apetite por comida. E, como possuir
recursos financeiros significa comprar mais coisas, ter dinheiro torna-se sinônimo de
status – tanto que perder dinheiro pode levar à depressão e até mesmo ao suicídio.
Na realidade, quando o assunto é dinheiro não somos racionais ― e nem de
longe o tratamos como uma ferramenta a ser usada com precisão objetiva. Ele
assume conotações emocionais e influencia nosso comportamento psíquico.
Muitas vezes, crises financeiras podem levar à perda de controle emocional,
depressão e redução da expectativa de vida. Numerosos estudos em Psicologia
descobriram uma permuta entre busca de aspirações extrínsecas – como riqueza,
fama e imagem – e as intrínsecas, como construção e manutenção de
relacionamentos pessoais fortes. Em geral, pessoas com foco nas aspirações
exteriores a elas apresentam pontuações mais baixas nos indicadores de saúde
mental. Os que são fortemente motivados pelo dinheiro têm mais dificuldade de
manter relações afetivas estáveis. Isso não significa que não deve haver nenhum
foco em aspirações materiais – pelo contrário. Todos precisam de dinheiro e de fato
há áreas importantes da vida governadas pelas normas de mercado.
Agora que os dias de crédito fácil e consumismo desenfreado parecem ter
acabado, pelo menos por enquanto, seria bom pensar que podemos desenvolver
uma relação mais equilibrada com o dinheiro. Infelizmente, isso não é tão simples.
Em um estudo que será publicado em breve no periódico Ciência Psicológica,
Kathleen Vohs, do Departamento de Marketing da Universidade de Minnesota, em
Minneapolis, nos Estados Unidos, os psicólogos Xinyue Zhou, da Universidade de
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Sun Yat-Sen, em Guangzhou, na China, e Roy Baumeister, da Universidade
Estadual da Flórida, em Tallahasee, nos Estados Unidos, descobriram que as
pessoas que se sentiam rejeitadas ou eram submetidas à dor física ficavam menos
propensas a conceder prêmio em dinheiro durante um jogo, proposto logo depois da
experiência desagradável. Os pesquisadores constataram também que o simples
ato de tocar em notas de dinheiro pode reduzir o stress associado à exclusão social
e diminuir desconfortos físicos.
“O dinheiro tem grande poder simbólico e funciona como um recurso de
interação cultural, habilitando as pessoas a manipular o sistema social para que
este lhes dê o que precisam, independentemente de serem ou não queridas”, diz
Vohs. É como se os recursos financeiros assumissem a função de tornar nosso ego
fortalecido, pelo menos momentaneamente.
BUCHANAN, Mark. Mente & Cérebro. São Paulo, Duetto, ano XVI, n.196, p.33-36, mai 2009.
Adaptado.

Questão 1

Questão 2

Assinale a alternativa em que o sentido do
termo sublinhado NÃO é adequado ao texto.

Para comprovar seu ponto de vista sobre o
significado do dinheiro na vida das pessoas,
o autor

A) “Algumas pessoas parecem compelidas
a acumulá-lo, enquanto outras não
conseguem deixar de estourar seus
cartões de crédito.” (linhas 15-17) ―
coagidas, forçadas.

A) afirma que o bem estar torna as pessoas
menos propensas a doar dinheiro.

B) [...]“como nos deixar mais autoconfiantes
e menos inclinados à filantropia.” (linhas
3 e 4) – beneficência, caridade.

C) cita e endossa o ponto de vista dos
economistas tradicionais.

B) apresenta
exemplos
empíricos
resultados de pesquisas científicas.

e

D) compara a função do dinheiro à de

C) “Numerosos estudos em Psicologia
descobriram uma permuta entre busca
de aspirações extrínsecas” [...]. (linhas
28 e 29) – troca, alternância.

outros instrumentos, como o machado.
Questão 3
O segundo parágrafo, do texto, a
comparação do dinheiro com o machado
mostra que o dinheiro

D) “O dinheiro tem grande poder simbólico
e funciona como um recurso de
interação cultural, habilitando as pessoas
a manipular o sistema social” [...]. (linhas
50 e 51) – munindo de licença ou
documentação legal.

A) agrega valor emocional e simbólico aos
bens materiais.
B) é
mais importante
necessidades afetivas.

do

que

as

C) permite colocar preço em qualquer bem
material ou imaterial.
D) tem o valor funcional e prático de um
instrumento.
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Questão 4

Questão 6

O fragmento é uma adaptação de parte de
um artigo de divulgação científica. Nesse
gênero de texto, tende-se a evitar afirmações
categóricas ou generalizações que poderiam
comprometer o valor de verdade das
afirmações.

Assinale a alternativa em que o advérbio
destacado expressa a avaliação do autor
sobre o conteúdo da frase.
A) “É como se os recursos financeiros
assumissem a função de tornar nosso
ego
fortalecido,
pelo
menos
momentaneamente” [...]

Assinale a alternativa em que a palavra ou
expressão sublinhada tem a função descrita
acima.

B) [...] “habilitando as pessoas a manipular
o sistema social para que este lhes dê o
que precisam, independentemente de
serem ou não queridas”, diz Vohs.

A) “Apenas uma palavra, mas carrega uma
misteriosa força psicológica.” (linha 1)
B) “Em geral, pessoas com foco nas
aspirações exteriores a elas apresentam
pontuações mais baixas nos indicadores
de saúde mental.” (linhas 31-33)

C) “Infelizmente, isso não é tão simples.”
D) “O fato é que a maioria de nós não é
capaz de lidar racionalmente com ele.”

C) “O fato é que a maioria de nós não é
capaz de lidar racionalmente com ele.”
(linhas 13 e 14)

Questão 7
Assinale a alternativa em que o vocábulo
como introduz uma comparação hipotética.

D) [...] “tanto que perder dinheiro pode
levar à depressão e até mesmo ao
suicídio.” (linha 23)

A) “É como se os recursos financeiros
assumissem a função de tornar nosso
ego
fortalecido,
pelo
menos
momentaneamente.” (linhas 53 e 54)

Questão 5
A expressão “Ainda assim” (linha 12) marca a
mudança na direção argumentativa do
parágrafo e poderia ser substituída por

B) “Numerosos estudos em Psicologia
descobriram uma permuta entre busca
de aspirações extrínsecas – como
riqueza, fama e imagem” [...].(linhas 2830)

A) assim.
B) apesar disso.

C) [...] “o simples ato de pensar sobre
conceitos associados a dinheiro surte
efeitos curiosos, como nos deixar mais
autoconfiantes e menos inclinados à
filantropia.” (linhas2-4)

C) logo.
D) portanto.

D) [...] “percebemos que o cérebro de
algumas pessoas reage a ele como a
uma droga, enquanto que o de outras,
como a um amigo.” (linhas18-20)
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Questão 8

Questão 10

“Como um machado, que nos permite cortar
árvores, possibilita a existência de mercados
que, de acordo com os economistas
tradicionais,
nos
possibilitam
colocar,
desapaixonadamente, preços em tudo, de
um pão a um quadro de Picasso.”

Pronomes
pessoais,
demonstrativos,
possessivos e relativos podem estabelecer
relações entre as partes de discurso, ou seja,
podem ter função remissiva, retomando o
que se disse anteriormente ou anunciando o
que se diz a seguir.

No texto, os sujeitos das formas verbais
possibilita
e
possibilitam
são,
respectivamente,

Assinale a alternativa em que o termo ou os
termos destacados NÃO têm função
remissiva.
A) “ISSO parece muito estranho se
considerarmos a função concreta do
dinheiro.” (linha 7)

A) “dinheiro” e “mercados”.
B) “dinheiro” e “nos”.
C) “ferramenta” e “mercados”.

B) “O fato é que a maioria de nós não é
capaz de lidar racionalmente com ELE.”
(linhas 13 e 14)

D) “machado” e “economistas”.
Questão 9

C) [...] “outras não conseguem deixar de
estourar SEUS cartões de crédito e
acham impossível guardá-LO para dias
difíceis.” (linhas 16 e 17)

Marque a alternativa em que a relação de
sentido entre orações do período foi indicada
INCORRETAMENTE entre colchetes.

D) “Por que o dinheiro mexe com SUA
cabeça.” (Título do texto)

A) “Algumas pessoas parecem compelidas
a acumulá-lo, enquanto outras não
conseguem deixar de estourar seus
cartões de crédito.” (linhas 15-17)
[CONTRASTE]
B) “E, como possuir recursos financeiros
significa comprar mais coisas, ter
dinheiro torna-se sinônimo de status.”
(linhas 21-23) [CAUSA]
C) “Na realidade, quando o assunto é
dinheiro não somos racionais ― e nem
de longe o tratamos como uma
ferramenta a ser usada com precisão
objetiva.”(linhas 24 e 25) [CONCESSÃO]
D) [...] “o dinheiro consegue criar mais
paixão, stress ou inveja do que qualquer
machado ou martelo poderia.” (linhas 12
e 13) [COMPARAÇÃO]
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Raciocínio Lógico
Questão 11

Questão 13

Observe as figuras a seguir:

Observe esta figura.

Veja a sequência que indica o número de
pontos assinalados de cada figura. Imagine
que fossem construídos outros quadrados
conforme sugerem essas figuras.

Quantos caminhos diferentes existem para
que alguém vá de A para B, caminhando só
para baixo?

Assinale a alternativa que apresenta o
número de pontos da décima figura.

A) 2 caminhos.

A) 10.

B) 3 caminhos.

B) 14.

C) 6 caminhos.

C) 40.

D) 12 caminhos.

D) 44.
Questão 14
Se não leio, não compreendo. Se jogo, não
leio. Se não desisto, compreendo. Se é
feriado, não desisto.

Questão 12
Numa pesquisa com adolescentes, foram
feitas as seguintes perguntas para que
respondessem sim ou não. Gosta de vôlei?
Gosta de futebol?

Então:
A) Se jogo não, é feriado.

 90 adolescentes responderam sim à 1ª
pergunta.
 70 responderam sim à 2ª pergunta.
 25 responderam sim a ambas.
 40 responderam não a ambas.

B) Se não jogo, é feriado.
C) Se é feriado, não leio.
D) Se não é feriado, leio.

Quantos adolescentes foram entrevistados
ao total?

Questão 15
De quantas maneiras pode-se somar quatro
números ímpares para obter 10?

A) 225.
B) 185.

A) 3.

C) 175.

B) 4.

D) 160.

C) 5.
D) 6.
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Informática
Questão 16

Questão 18

Observe a seguinte planilha de Excel.

Leia atentamente esta definição escrita com
o uso do MS Word:
Amostra é um subconjunto de elementos
extraídos de uma população.

Os efeitos utilizados nas palavras em
destaque
na
frase
acima,
são,
respectivamente,
A) itálico e sublinhado.

Considere as seguintes fórmulas para o
cálculo do total do trimestre que se encontra
registrado na célula B5

B) itálico e negrito.
C) negrito e sublinhado.
D) negrito e tachado.

I. =SOMA(B2:B4)
II. =B2+B3+B4

Questão 19

III. =AUTOSOMA(B2:B4)

Sobre os atalhos no Windows 7, assinale V
diante das assertivas verdadeiras e F diante
das assertivas falsas.

Assinale a alternativa que apresenta as
fórmulas que calculam o total do trimestre
corretamente.

(

)

Diminuem o tempo gasto na execução
de uma determinada ação.

(

)

Permitem
a
execução
de
determinadas ações para chamar um
programa sem usar o caminho
original.

(

)

Podem ser criados na Área de
Trabalho a partir de um click com o
botão direito do mouse.

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 17
O aplicativo do Windows 7 considerado uma
boa alternativa para um usuário sem um
processador de textos instalado é:

A alternativa que apresenta a sequência de
letras CORRETA é:

A) a calculadora.
B) o editor de Caracteres Particulares.

A) F F F.

C) o winText.

B) F V V.

D) o wordPad.

C) V F F.
D) V V V.
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Questão 20
Observe o seguinte gráfico gerado no Excel.

O tipo do gráfico apresentado acima é de:
A) barras.
B) colunas.
C) dispersão.
D) pizza.

Conhecimentos Gerais
Questão 21

Questão 22

Brasileiro naturalizado, Adam tem 24 anos e
pretende se candidatar ao mandato de
deputado federal.

O Prefeito do Município X edita ato,
disciplinando a aplicação na Administração
municipal da Súmula Vinculante n. 13 do
Supremo Tribunal Federal, que proíbe o
nepotismo na Administração Pública.

Diante desta hipótese e com base na
Constituição da República, assinale a
alternativa CORRETA.

O ato estabelece entre outras exigências,
que do ato de nomeação conste o currículo
do nomeado. No que tange a referida
hipótese, o ato do Prefeito é pautado
essencialmente pelos princípios da

A) Não poderá se candidatar, porque só
brasileiro nato pode se eleger deputado
federal.
B) Não poderá se candidatar, porque a
idade mínima para ser deputado federal
é de 35 anos.

A) legalidade e eficiência.
B) moralidade e publicidade.
C) autotutela e razoabilidade.

C) Não poderá se candidatar, a não ser
que, entre outras condições, seja filiado
a partido político.

D) legalidade e motivação.

D) Não poderá ser candidato, porque na
condição de naturalizado não é alistável
nem elegível.
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Questão 23

Questão 25

Com a Emenda Constitucional n. 19/98,
conhecida como Emenda da Reforma
Administrativa, foi introduzido o seguinte
princípio da Administração Pública:

O Vaticano, Estado católico encravado no
coração da Itália, enfrenta há muitos anos a
crescente
concorrência
de
novas
organizações religiosas que procuram
também exercer sua ascendência sobre
parcelas da humanidade, fenômeno este que
se estende presentemente também ao Brasil.

A) Razoabilidade.
B) Eficiência.

Sobre as novas religiosidades brasileiras, do
ponto de vista sociológico, é CORRETO
afirmar que

C) Moralidade.
D) Publicidade.
Questão 24

A) a principal "ameaça" ao volume de fiéis
do Catolicismo advém dos umbandistas,
que procuram expandir seu típico
sincretismo de modo a atrair novos fiéis,
os quais abandonam a fé anterior.

Sobre o termo "Sociedade da Informação" é
CORRETO afirmar que
A) a expressão tem origem no mercado de
capitais, em que informação privilegiada
e bons relacionamentos pessoais
sempre geram mais dinheiro e poder.

B) um dos principais focos de “concorrência
religiosa” é constituído pelos mórmons,
que,
por
pregarem
casamentos
poligâmicos,
tornaram-se
mais
adaptados aos novos tempos e novas
sexualidades.

B) a expressão correlaciona exclusivamente
mídia impressa e poder, que, no mundo
contemporâneo, são os pilares do
Liberalismo e da Democracia.

C) os islâmicos, por sua presença nos
locais
santos
do
Catolicismo,
converteram-se em “concorrentes” de
peso, o que se dá pela intensa promoção
de romarias e práticas de evangelização
mais eficazes.

C) o
termo
expressa
uma
nova
configuração econômica do capitalismo,
em que setor de serviços, incluindo os
diferentes segmentos de informatização,
ganha crescente proeminência.

D) os evangélicos, por não dependerem de
uma hierarquia eclesiástica tão rígida
como a do catolicismo, acabam por
ganhar maior “versatilidade” e agilidade
para associar suas crenças ao mundo
moderno.

D) o termo procura correlacionar modernas
tecnologias de manipulação de massas
com práticas sociais concretas, em geral,
associadas à cultura jovem.
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Conhecimentos Específicos
Questão 26

Questão 28

Na elaboração dos desenhos de perfis
topográficos, frequentemente, a escala
vertical é submetida a um exagero em
relação à escala horizontal, com o objetivo de
melhorar a visualização e de facilitar a
interpretação do relevo. Na escala vertical de
um perfil, foi adotado um exagero de 10
vezes, de modo que 1 cm da graduação do
eixo vertical da escala corresponde a 1 m no
terreno.

A figura a seguir representa uma grade
regular de pontos cotados, com altitudes em
metros, para fins de interpolação das curvas
de níveis, com equidistância vertical de um
metro.

Nessas condições, é CORRETO afirmar que
a escala horizontal utilizada no trabalho é de
A) 1:100.
B) 1:500.
C) 1:1000.
D) 1:10000.

Questão 27
A área de uma propriedade urbana foi
medida graficamente em uma planta de
escala 1:3000 e apresentou um valor de 4
centímetros quadrados. A área dessa mesma
propriedade, medida pelo mesmo método em
outra planta de escala omitida, apresentou
valor de 36 centímetros quadrados.

Nessa situação, é CORRETO afirmar que,
após completado o processo de interpolação,
o total de curvas de níveis de valores
diferentes é de
A) 5.
B) 6.

Nessas condições, a escala da planta
desconhecida é de

C) 7.
D) 8.

A) 1:500.
B) 1:1000.
C) 1:2000.
D) 1:6000.
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Questão 29

Questão 31

O comprimento de um grau de latitude
terrestre tem valor aproximado de 111 km.
Dois pontos da Terra, identificados nas
imagens do “Google Earth”, apresentaram as
seguintes coordenadas geográficas latitude1:
20 30’ 00”S, longitude1: 43 30’ 00”O;
latitude2: 20 42’ 00”S, longitude2: 43 30’
00”O.

A figura a seguir apresenta um detalhe de
uma planta topográfica, onde os valores
numéricos representam as cotas das curvas
de níveis em metros.

Nessas condições, é CORRETO afirmar que,
com o uso da ferramenta régua, disponível
no próprio programa “Google Earth”,
adequadamente configurada, a distância
terrestre, em km, fornecida entre os dois
pontos é igual, ou muito próxima, a
A) 12,4 km.
B) 17,1 km.
C) 22,2 km.
D) 26,6 km.
Questão 30
Um lote tem a seguinte descrição
perimétrica: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no Vértice 1; deste ponto segue-se
a distância de 100 metros no azimute
verdadeiro 120 graus e atinge-se o Vértice 2;
deste ponto segue-se a distância de 50
metros no azimute verdadeiro 255 graus e
atinge-se o Vértice 3; deste ponto segue-se a
distância de 100 metros no azimute
verdadeiro 300 graus e atinge-se o Vértice 4;
deste ponto segue-se a distância de 50
metros no azimute verdadeiro 75 graus e
atinge-se novamente o Vértice 1, ponto inicial
desta descrição perimétrica.”

Na área central da figura, há duas curvas
vizinhas de valor 150. Em relação a essa
região é CORRETO afirmar que se trata de
um(a)
A) fundo de vale.
B) área de máximo declive.
C) feição do terreno conhecida
garganta ou sela topográfica.

como

D) erro na planta, pois duas curvas de
níveis vizinhas não podem ter o mesmo
valor.

Assinale a alternativa que apresenta uma
característica do imóvel objeto da descrição.
A) Formato de paralelogramo.
B) Perímetro de 400 metros.
C) Área de 5000 metros quadrados.
D) Todos os ângulos internos retos.
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Questão 32

Questão 35

Alguns trabalhos consideram 0,25 mm a
dimensão do menor segmento que pode ser
traçado com exatidão em um desenho
topográfico à vista desarmada. Assumindo
essa
condição
como
verdadeira,
é
CORRETO afirmar que, em uma planta
topográfica de escala 1:8000, só podemos
identificar os objetos que tenham dimensões,
em metros, no terreno, iguais ou maiores que

Os levantamentos topográficos utilizam
diferentes métodos e instrumentos de coleta
de dados de acordo com os requisitos de
precisão, tempo disponível e confiabilidade
desejada. Nessas condições dentre os
métodos
apresentados,
a
maior
confiabilidade, controle e garantia dos
resultados é obtida usando o levantamento
por

A) 0,2.

A) irradiação.

B) 1,0.

B) poligonal fechada.

C) 1,5.

C) caminhamento aberto.

D) 2,0.
D) GPS de navegação com posicionamento
absoluto.

Questão 33

Questão 36

Na locação de uma curva de concordância
entre duas tangentes componentes de um
projeto para implantação de uma via de
transporte, a tangente inicial tem azimute 40
graus e a tangente final tem azimute 85
graus. Se o raio adotado para a curva é de
600 m, é CORRETO afirmar que seu
comprimento, em metros, é de:

Nos
procedimentos
topográficos
de
levantamento e locação o ângulo formado,
em um vértice, entre o prolongamento do
alinhamento anterior e o alinhamento
seguinte é chamado de:

A) interno.

A) 471.

B) deflexão.

B) 492.

C) azimutal.

C) 600.

D) zenital.

D) 664.
Questão 37
Uma imagem fotográfica digitalizada foi
registrada e usada como pano de fundo de
um arquivo vetorial DXF em um programa
dotado de recursos e ferramentas de SIG. O
tamanho do pixel da imagem, determinado
com a ferramenta adequada do SIG foi de
0,4 metros. Se essa imagem foi escanerizada
a partir de uma fotografia aérea de escala
original 1:8000, então é CORRETO afirmar
que a resolução, em pontos por milímetros,
adotada no escanner para digitalização foi
de:

Questão 34
A partir do vértice V3 de uma poligonal
topográfica, mediu-se com a bússola o
azimute a ré para o vértice V2, obtendo-se
110 graus. Desse mesmo vértice V3, também
com a bússola, mediu-se e o rumo a vante
para o vértice V4, obtendo-se 20 graus SE. A
partir desses dados assinale a alternativa
que apresenta o ângulo poligonal, em graus,
no vértice V3.

A) 20.
B) 50.

A) 10.

C) 90.

B) 20.

D) 130.

C) 30.
D) 40.
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Questão 38

Questão 40

Uma imagem de satélite foi incorporada a um
plano de informação (PI) raster em um
programa com recursos e ferramentas de
SIG. No processo de incorporação, foi
necessário ajustar os dados do PI com
objetivo de permitir operações algébricas
com os demais planos componentes do
sistema já referenciados a sistemas de
coordenadas cartográficas. A operação de
ajuste acarretou translações, rotações,
mudanças de escalas e reamostragem dos
dados da imagem a fim de garantir o mesmo
sistema de coordenadas dos dados dos
outros planos de informação já existentes.

Um mapa de orientação de vertentes,
também chamado de mapa de aspecto ou
exposição, é um documento cartográfico que
indica o azimute da máxima declividade das
encostas.
Assinale a alternativa que apresenta o item
que permite que esse tipo de análise ou
aplicação de geoprocessamento/SIG possa
ser direta e facilmente obtida.

A) Modelo digital de terreno.
B) Imagem digital.
C) Mapa vetorial de curvas de níveis.

Assinale a alternativa em que é apresentada
a denominação dessa operação de ajuste.

D) Plano de informação georeferenciado.

A) Georeferenciamento.
B) Ortoretificação.
C) Projeção.
D) Vetorização.
Questão 39
Uma propriedade muito importante das
plantas e mapas elaborados na Projeção
Universal Transversa de Mercator (UTM) é a
conformidade. Essa propriedade significa que
as feições do terreno submetidas à
transformação
matemática
para
representação cartográfica no plano UTM
conservam em verdadeira grandeza (não
deformam) as medidas

A) lineares.
B) angulares
C) superficiais.
D) altimétricas.
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QUESTÃO ABERTA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Nos termos do subitem 8.24 do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova
Objetiva e da Prova de Questão Aberta, nas Folhas de Respostas da Prova Objetiva e da Prova de
Questão Aberta, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das
provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
2. A Questão Aberta a ser elaborada deve conter até 20 (vinte) linhas e deve ser escrita com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Questão Aberta é o padrão culto formal.
4. A Fundep, nos concursos sob sua coordenação, vem elaborando seus editais e provas em conformidade
com as novas normas ortográficas. Tendo em vista que o prazo para implementação do Novo Acordo
Ortográfico, foi estendido para 2016. Os critérios de correção de provas abertas (questões
discursivas e redação) não incluem como objeto de desconto por erro os aspectos da língua
portuguesa afetados pelas alterações introduzidas no novo acordo. Contudo, as provas serão
produzidas considerando o Novo Acordo Ortográfico. Enquanto a mudança não entrar em vigor, o
candidato pode responder dentro da nova ou da antiga ortografia, e não será considerado erro, pode
inclusive grafar uma palavra de duas formas diferentes na mesma prova.
5. A versão definitiva da resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser
registrada na folha de respostas da Questão Aberta que contém a folha de identificação. Em nenhuma
hipótese, o rascunho será considerado na correção da prova.
6. Nos termos do subitem 7.3.7 do Edital, não será permitido o uso de lápis-borracha ou corretivo de texto.
7. Nos termos do subitem 7.3.1, a Questão Aberta terá o valor de 20 (vinte) pontos, sendo eliminados os
candidatos a que for atribuída nota zero, de acordo com o critério de avaliação do Anexo E, ou que não
obedecerem às orientações apresentadas no caderno de prova.
8. Os critérios de correção da Questão Aberta – Conhecimentos Específicos serão os seguintes, conforme
anexo E do Edital.
Aspectos avaliados – Total de pontos: 20,0
 Compreensão/conhecimento do conteúdo proposto e propriedade da resposta (CP) –– 8 pontos.
 Argumentação apropriada relevante e suficiente em relação à questão proposta (AA) – 7 pontos.
 Emprego correto das normas gramaticais e do vocabulário – 5 pontos.
 Morfossintaxe (estruturação de períodos, concordâncias (nominal e verbal), regências, emprego
da crase e colocação pronominal) - (M).
 Pontuação (P).
 Ortografia (O).
Não será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) — a Questão Aberta escrita:
 a lápis;
 sem observância do tema proposto, bem
 com letra ilegível.
como das instruções dadas;
 fora do espaço próprio;
9. Nos termos do subitem 8.25 do Edital, findo o horário limite para a realização das provas, o candidato
deverá entregar ao aplicador de sala, o Caderno de Questões da Prova Objetiva, a Folha de Respostas
da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Questão Aberta, devidamente preenchidos e assinados.
10. Nos termos do subitem 7.3.5, não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Questão
Aberta, devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida.
11. Nos termos do subitem 8.32 do Edital, não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva
e da Folha de Respostas da Questão Aberta por erro do candidato.
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Questão Aberta – Conhecimentos Específicos
Deve ser feito o mapeamento topográfico de uma área de aproximadamente dois hectares,
contendo pequenas variações de relevo e presença de elementos planimétricos e altimétricos a
serem levantados (tais como: as divisas do lote, córregos, casa, variações do relevo, etc). Existem
dois Marcos Topográficos de coordenadas conhecidas, sendo que um deles está dentro do
contorno da área e permite visão geral de todo o terreno, de modo que o levantamento deve ser
feito pelo método de irradiação. O material a ser utilizado é uma estação topográfica eletrônica
(Estação Total) completa com prismas, trena de bolso, etc.
Dadas essas condições, RELACIONE de forma clara e sucinta, obedecendo à sequência lógica e
cronológica, todas as etapas necessárias ao trabalho, desde a instalação do instrumento para as
medições até a construção final da planta planialtimétrica com legendas, escalas e demais
elementos componentes de uma planta topográfica.

•

ATENÇÃO
Na avaliação da Questão Aberta, não se levará em conta a posição assumida pelo candidato,
mas, sim, a capacidade de argumentação e a relevância dos argumentos apresentados.
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QUESTÃO ABERTA
Rascunho
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

