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CADERNO DE QUESTÕES 
 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na 

folha de respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e 

Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 
Prof. Dra. Aldení Silva de Lima  

Questão 1 
Em 1990, surgiu o conceito de cidadania corporativa – visão dominante dos 
grupos de interesse relacionados à empresa. 
 
Nesse contexto, avalie as sentenças a seguir e a relação entre elas. 
 
I- As empresas passaram a não ter total controle das forças que determinam 
seu trabalho, devido, justamente, à maior circulação dos stakeholders e à 
pressão da sociedade. 
 
Porque 
 
II- a responsabilidade social é considerada uma forma ética de gestão, que 
engloba as expectativas de alguns grupos de interesse (stakeholders), aliadas 
ao 
desenvolvimento empresarial e, concomitantemente, ao da sociedade. 
 
Acerca dessas afirmativas, assinale a opção correta. 
 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I. 

c) A asserção I e uma proposição verdadeira, e a II e uma proposição 
falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira. 

 
Questão 2  
Há diversas razões que podem incentivar uma empresa a adotar métodos de 
gestão socioambiental, porque, além dos interesses econômicos, existem 
outros estímulos. 
Sobre a gestão socioambiental analise as afirmativas e julgue-as em V 
(Verdadeira) e F (Falsa). 
 
I- (  ) A gestão das questões socioambientais em organizações deve ser 
realizada por 
profissionais competentes, observando-se vários quesitos, nas diversas esferas 
que 
a compõem. 
II- (  ) os modelos de gestão socioambiental permitem orientar as decisões 
sobre como, quando, onde e com quem abordar os problemas ambientais. 
III- (  ) É impossível criar um modelo que satisfaça às necessidades da 
organização, de acordo com a realidade na qual ela está inserida. 
IV- (  ) um modelo de gestão deve ser criado com base em pressupostos 
fundamentais, levando-se em conta que a organização é imutável à influência 
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das variáveis ambientais e suscetível a influência dos stakeholders (clientes, 
fornecedores, empregados, acionistas e comunidade local). 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 

 

Questão 3 

As empresas privadas têm um novo papel em nossa sociedade, não sendo 

mais consideradas apenas unidades de produção, mas agentes sociais ativos e 

transformadores, prestando serviços à comunidade das quais fazem parte. 

Assim, tais empresas, são, hoje, unidades sociais, devendo assumir 

responsabilidades, conhecidas como cidadania corporativa. (DIAS, 2012). 

 

Sobre a cidadania coorporativa, analise as afirmações e assinale a correta: 

 

a) É tratada como uma estratégia de controle de impacto, haja vista a 

intenção de gerar uma relação de benefício para a empresa, mas não 

para seus grupos de interesse. 

b) Os custos operacionais despendidos para estar de acordo com a 

tendência de preservação e responsabilidade socioambiental, não estão 

associados com os benefícios reais, em médio ou longo prazo. 

c) a adoção de uma visão empresarial voltada à responsabilidade social e 

ambiental implica em análises críticas dos processos utilizados pela 

empresa visando à qualidade final dos produtos e serviços, sem se 

preocupar com a redução significativa dos custos. 

d) As empresas têm um importante papel a desempenhar: não apenas 

gerando emprego e renda, mas reestruturando as relações entre as 

organizações e as demandas socioambientais. 
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Disciplina: GEOREFERENCIAMENTO 
Prof. Me. João Divino dos Santos Silva 

 
Questão 04   
Sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Após o devido georreferenciamento e certificação por parte do INCRA, 
os documentos expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, passam a 
valer como prova de propriedade ou de direitos a ela relativos conforme 
preceitua a Lei 5 868/72 

b) A Lei 10 267/01, exige que o georreferenciamento seja executado de 
acordo com a sua Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis 
Rurais, que impõe a obrigatoriedade de descrever seus limites, 
características e confrontações através de memorial descritivo 
executado por profissional habilitado - com a emissão da devida 
Anotação de ResponsabilidadeTécnica (ART). 

c) O uso de aparelhos "GPS de navegação" ou "GPS1" não podem ser 
utilizados no georreferenciamento de imóveis rurais, pois determinam 
coordenadas com precisão inferior ao previsto na norma do INCRA. 

d) O georreferenciamento gera como documentos finais a planta e o 
memorial descritivo do imóvel. Estes documentos passaram a ser 
padronizados para todo o Brasil e descrevem, além das medidas e 
confrontações de cada lado do perímetro, os pares de coordenadas 
IJTM de todos os vértices, na ordem da demarcação 

 
Questão 05 
A Norma Técnica do INCRA que determina o georreferenciamento para 
retificação de imóveis rurais é aplicada à Lei nº 

a) 10.827/01. 
b) 10.267/01. 
c) 10.276/02. 
d) 10.287/02. 

 
Questão 06  
A Lei Federal n.° 10.267/2001 e o Decreto 4.449/2002 , preveem um 
recadastramento de imóveis rurais no país. Tal recadastramento implica 
medição topográfica do imóvel rural, com instalação de marcos de concreto no 
perímetro da propriedade. A respeito dessa legislação, é correto afirmar que 

a) ela facilita o processo de grilagem de terras. 
b) não deve ser usado o georreferenciamento para esse 

recadastramento. 
c) as medidas do imóvel podem ser feitas por estimativa, com 

variação de 100 m. 
d) O proprietário precisa apresentar planta georreferenciada para 

fazer o registro do imóvel no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 
(CNIR). 
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Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO  
Prof: Me João Divino dos Santos Silva 

 
Questão 07 
De acordo com a Portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde, 

enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

1. Sistema de abastecimento de água para consumo humano. 

2. Solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano. 

3. Controle da qualidade da água para consumo humano. 

4. Vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

⃣ -conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelo(s) responsável(is) 

pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, 

destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando 

a manutenção desta condição; 

⃣ -instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, 

destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para 

populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada 

em regime de concessão ou permissão; 

⃣ -conjunto de ações adotadas continuamente pela autoridade de saúde pública, 

para verificar se a água consumida pela população atende à esta Norma e para 

avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento 

de água representam para a saúde humana; 

⃣ -toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de 

abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, poço comunitário, 

distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontal e 

vertical; 
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Assinale a alternativa que apresenta a ordem numérica correta que preenche 

os parênteses: 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 4, 3, 2, 1. 

c) 3, 1, 4, 2. 

d) 4, 2, 3, 1. 

 
Questão 08 
Com objetivo de diminuir a geração de resíduos foi criada uma política 

conhecida como os 5Rs, que nos ajudam a mudar o comportamento de 

consumo e geração de resíduos. 

Assinale a alternativa que cita somente palavras que representa 3 dos 5 Rs. 

a) Repensar • reduzir • reciclar 

b) Recusar • respeitar • reiterar 

c) Reutilizar • retificar • resignar 

d) Reduzir • reintegrar • resolver 

 
Questão 09 
Os resíduos orgânicos representam metade dos resíduos sólidos urbanos 

gerados no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 

12.305/2010) previu, no art. 36, inciso V, a necessidade de implantação, pelos 

titulares dos serviços, “de sistemas de compostagem para resíduos sólidos 

orgânicos e articulação com os agentes econômicos e sociais formas de 

utilização do composto produzido”. 

Assim, sobre os métodos de reciclagem de resíduos orgânicos, assinale a 

alternativa correta: 

a) A biodigestão promove a degradação dos resíduos orgânicos por 

processos aeróbicos (com presença de oxigênio). Como subprodutos da 

biodigestão tem-se a produção de gases (o biogás), em especial o gás 

metano (CH4), que é um combustível. 
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b) A compostagem é o processo de degradação controlada de resíduos 

orgânicos sob condições anaeróbias, ou seja, sem a presença de 

oxigênio. É um processo no qual se procura reproduzir algumas 

condições ideais de umidade para favorecer e acelerar a degradação 

dos resíduos de forma segura (evitando a atração de vetores de 

doenças e eliminando patógenos). 

 

c) A compostagem é um método simples, seguro, que garante um produto 

uniforme, pronto para ser utilizado nos cultivos de plantas e que pode 

ser realizado tanto em pequena escala (doméstica) quanto em média 

(comunitária, institucional) ou grande escala (municipal, industrial). 

 

d) A adoção da biodigestão e da compostagem no tratamento de resíduos 

orgânicos resulta na produção de fertilizantes orgânicos e 

condicionadores de solo, promovendo a reciclagem de nutrientes, a 

proteção do solo contra erosão e perda de nutrientes e diminuindo a 

necessidade de fertilizantes minerais (dependentes do processo de 

mineração, com todos os impactos ambientais e sociais inerentes a esta 

atividade, e cuja maior parte da matéria-prima é importada).  

 

Disciplina: PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 
Prof: Me João Divino dos Santos Silva 

Questão 10 

Na execução do projeto arquitetônico a fissura é um dos tipos mais comuns de 

patologias nas edificações e podem interferir na estética, na durabilidade e nas 

características estruturais da obra. Ela pode ser um indício de algum problema 

estrutural mais grave. Os tipos de manifestações da fissura em alvenarias são: 

I. Fissuras geométricas. 

II. Fissuras mapeadas.  

III. Fissura Assente.  

IV. Fissura de amplitude.  

V. Fissura de abertura. 
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Estão CORRETAS: 

a) I e II apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) II, IV e V apenas. 

d) II e V apenas. 

 

Questão 11 

São pequenas aberturas que podem surgir nas estruturas, revestimentos ou no 

substrato de uma edificação. Escolha a opção correta: 

a) Fissura. 

b) Rachadura. 

c) Fenda. 

d) Descamamento. 

 

Questão 12 

“A anomalia consiste na formação de fissuras muito finas (capilares) sobre a 

superfície vidrada. A peça cerâmica, quando exposta a determinadas 

condições higrotérmicas, tem favorecida a formação de tensões entre o vidrado 

e o corpo cerâmico da peça. O fenômeno pode ocorrer devido à falta de 

compatibilidade entre os coeficientes de expansão do vidrado e do corpo 

cerâmico. ” 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a patologia das peças 

cerâmicas descritas na afirmativa acima: 

a) Rachadura. 

b) Vesículas. 

c) Gretamento. 

d) Manchas. 

 

Disciplina: PROJETOS PREDIAIS INTEGRADOS 
Prof: Me João Divino dos Santos Silva  

Questão 13 
O coeficiente de aproveitamento de um terreno é: 
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a) Área máxima da projeção da construção no terreno 

b) Área máxima útil sem recuos 

c) Área máxima edificável sem recuos 

d) Área máxima edificável 

 
Questão 14 
Acerca de acompanhamento de aplicação de recursos públicos dentro do 

quesito medição e pagamento, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria 

para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição, não podendo exceder o limite dos 

créditos concedidos. 

b) A fiscalização ao atestar o serviço está liquidando a despesa por 

meio da confirmação que os serviços foram realizados atendendo 

a exigência de qualidade e quantidade descritas nos projetos 

técnicos e em conformidade com o contrato e as normas 

vigentes. 

c) Como forma de assegurar que o empreendimento, em sua 

totalidade, tenha sido executado dentro de padrões aceitáveis e 

que seus equipamentos e instalações estão em perfeito 

funcionamento, a última medição deverá ser atestada pela 

comissão responsável pelo recebimento definitivo da obra ou do 

157 serviço de engenharia contratado. 

d) No recebimento provisório deverão estar saneadas todas as 

pendências relativas à execução dos serviços, seja em relação a 

prazos, seja em relação a pagamentos, com exceção do 

pagamento da última medição que poderá ser efetuado a 

qualquer momento mediante a solicitação da empresa contratada. 

 
Questão 15 
Em obras de engenharia, deve-se assegurar a estabilidade dos taludes para 

garantir que acidentes não aconteçam. Dentre as etapas do projeto de taludes, 

tem-se a definição do grau de segurança necessário ao local, que resultará do 

julgamento das consequências que poderão advir da instabilidade de um 
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talude. No caso de proximidade imediata de edificações habitacionais, 

industriais, obras de arte e linhas de transmissão de energia, é exigido um: 

a) Baixíssimo grau de segurança. 

b) Baixo grau de segurança. 

c) Médio grau de segurança. 

d) Alto grau de segurança. 

 

Disciplina: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE 
ESGOTO 
Prof: Me Renato Cardoso de Oliveira 

 
Questão 16 
Determine a vazão necessária para uma adutora de água tratada considerando 

os seguintes dados: 

População atendida: 8640 habitantes 

Vazão média de consumo: 200L/hab/dia 

Coef. K1: 1,25 

 

a) 12,5 L/s 

b) 25,0 L/s 

c) 20,0 L/s 

d) 30,0 L/s 

 
Questão 17 
Os sistemas de coleta de esgoto sanitários e de transporte de água de 

abastecimento, devem ser, respectivamente, projetados e calculados como: 

 

a) Condutos forçados e condutos livres 

b) Condutos livres e condutos forçados 

c) Condutos sob pressão igual a atmosférica 

d) Condutos sob pressão diferente da atmosférica 
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Questão 18 
O gerenciamento e o controle operacional de um sistema de abastecimento de 

água potável são facilitados pela setorização da rede de distribuição de água. A 

setorização permite a implementação de sistemas de monitoramento e 

controle, o que possibilita a identificação mais eficiente dos pontos da rede 

sujeitos a maior incidência de vazamentos. Cada setor pode ser subdividido em 

um ou mais subsetores, denominados zona de pressão, setor de medição e 

setor de manobra. Com relação à setorização de redes de distribuição de água, 

avalie as afirmações a seguir. 

I. A zona de pressão é a área abrangida por uma subdivisão da rede, 

na qual somente as pressões estáticas obedecem a limites pré-

fixados. 

II. O setor de manobra representa uma subdivisão da rede que pode 

ser isolada sem afetar o abastecimento do restante da rede e tem por 

finalidade separar as águas fornecidas por diferentes fontes, de 

forma a minimizar os problemas de qualidade da água. 

III. O monitoramento do setor de medição permite o acompanhamento 

do consumo e das perdas de água, por isso, na entrada dos setores 

de medição, deve haver macromedidores e, nos consumidores finais, 

hidrômetros, o que permite a comparação entre a macromedição e a 

micromedição, obtendo-se índices de perdas mais confiáveis para o 

gerenciamento. É correto o que se afirma em: 

 

a) I apenas 

b) II e III apenas 

c) II apenas 

d) Todas alternativas 

 


