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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 30(trinta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 30. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto I      

 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 8. 

 

Casos de Covid-19 devem seguir altos no verão, 

diz Fiocruz 

 

O número de mortes por Covid-19 pode permanecer 

alto nos próximos meses, caso o cenário atual 

permaneça, de acordo com a edição especial do 

Boletim Observatório Covid-19 da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgada nessa sexta (16). 

O estudo mostra que apesar da leve tendência de 

queda desde setembro, o país ainda está em patamar 

elevado de casos e óbitos. 

 

O Boletim mostra que a curva da evolução de casos e 

óbitos por Covid-19 no Brasil apresentou, desde o 

início da pandemia, um padrão diferente de outros 

países. Enquanto em países europeus, por exemplo, o 

número de casos subiu rapidamente e, após atingir um 

pico, caiu vertiginosamente – agora, a região passa 

por uma segunda onda de contaminação – no Brasil, 

a subida foi mais lenta e a descida também está sendo, 

de acordo com o vice-diretor do Instituto de 

Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da 

Fiocruz, Christovam Barcellos. 

 

“O que não significa que estamos livres da pandemia, 

ela tende a diminuir em direção ao verão, mas ainda 

com número muito alto”, diz Barcellos. “A Europa 

está começando a viver o inverno. Nós vamos 

começar a viver o verão, com números caindo, o que 

significa talvez que a transmissão da Covid-19 terá 

um pouco tendência sazonal: vai ser mais intensa no 

inverno, como todas as gripes, e menos intensa no 

verão”. 

 

De acordo com os últimos dados do Ministério da 

Saúde, o Brasil registrava, até ontem (15), mais de 5,1 

milhões de casos confirmados e 152 mil mortes por 

Covid-19. “A permanência da pandemia nos 

próximos meses pode acrescentar algumas dezenas de 

milhares de novos óbitos no país”, diz o Boletim da 

Fiocruz. 

 
Fonte: https://portalcorreio.com.br. Acesso em 17/10/2020 

 

1. Assinale a alternativa que responde sobre a 

temática central do texto: 

 

A. Apresentação dos números de morte por Covid-19 

no Brasil durante a pandemia. 

B. O aumento do pico dos casos de covid-19 nos 

países europeus, durante a segunda onda de 

contaminação. 

C. O aumento da curva da evolução de casos e óbitos 

por Covid-19 no Brasil, na próxima estação. 

D. Análise dos últimos dados da pandemia 

divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro até 

o momento atual. 

E. A tendência de queda do patamar elevado de casos 

e óbitos por covid-19 no Brasil. 

 

2. Sobre a finalidade do texto, analise os itens a 

seguir. 

 

I. Convencer o leitor de que ainda não estamos 

livres da pandemia.  

II. Ensinar ao leitor como se prevenir contra a 

Covid-19.  

III. Questionar o fato da pandemia, no Brasil, ter 

a subida e a descida de casos e mortes de 

forma mais lenta.  

IV. Apresentar opiniões pessoais sobre a 

evolução dos casos e mortes por Covid-19 na 

Europa e no Brasil. 

 

Estão INCORRETOS: 

 

A. I e III 

B. I, II e III. 

C. III e IV. 

D. II e IV. 

E. I, II, III e IV. 

 

3. Em “desde o início da pandemia, um padrão 

diferente de outros países”, as palavras grifadas 

são RESPECTIVAMENTE: 

 

A. Adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo. 

B. Substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo. 

https://portalcorreio.com.br/t/coronavirus/
https://portalcorreio.com.br/
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C. Substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo. 

D. Adjetivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. 

E. Substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo. 

 

4.  “... a transmissão da Covid-19 terá um pouco 

tendência sazonal...” 

 

Julgue os itens com (V) VERDADEIRO ou (F) 

FALSO, no que se refere à palavra sazonal. 

 

(   ) Adjetivo que se refere ao que é temporário. 

(   ) Adjetivo que é típico de determinada época. 

(   ) “estacional” é sinônimo de “sazonal”. 

(   )Consiste em um período de tempo com começo, 

meio e fim, e que costuma regressar após um 

certo tempo. 

 

A sequência CORRETA é 

 

A. F, F, V, V. 

B. F, V, F, V. 

C. V, V, F, F. 

D. V, V, V, V. 

E. V, F, V, F.  

 

5.  “...o número de casos subiu rapidamente e, após 

atingir um pico, caiu vertiginosamente”,  

 

Assinale a opção que as duas palavras substituem 

vertiginosamente” sem alterar o sentido do texto. 

 

A. Aceleradamente, freneticamente. 

B. Pausadamente, velozmente. 

C. Ligeiramente, morosamente. 

D. Calmamente, detidamente. 

E. Paulatinamente, rapidamente. 

  

6. Analise as palavras destacadas nos fragmentos a 

seguir: 

 

I. “... a transmissão da Covid-19 terá um pouco 

tendência sazonal” 

II. “... o Brasil registrava, até ontem (15), mais de 

5,1 milhões de casos confirmados e 152 mil 

mortes por Covid-19.” 

III. “... diz o Boletim da Fiocruz.” 

 

Assinale a opção INCORRETA. 

 

A. “registrava” e “diz” são verbos flexionados em  um 

tempo passado. 

B. “terá” indica uma ação que acontecerá num 

momento futuro. 

C. “registrava” é verbo flexionado em um tempo 

passado, cuja ação foi concluída.  

D. “registrava” é verbo flexionado em um tempo 

passado, cuja ação não foi concluída.  

E. “diz” é verbo flexionado no tempo presente do 

indicativo. 

 

7. Analise as palavras destacadas em “O que não 

significa que estamos livres da pandemia, ela 

tende a diminuir em direção ao verão, mas ainda 

com número muito alto”, diz Barcellos”, e assinale 

a opção FALSA. 

 

A. “significa” e “tende” são verbos flexionados no 

mesmo tempo verbal.  

B. “mas” é conjunção adversativa.  

C. “ela” faz referência à “pandemia”.  

D. “mas” pode ser substituído por, “portanto” sem 

modificar o sentido do texto.  

E. “ela” é pronome pessoal, terceira pessoa do 

singular. 

 

8. . “De acordo com os últimos dados do Ministério 

da Saúde, o Brasil registrava, até ontem (15), mais 

de 5,1 milhões de casos confirmados e 152 mil 

mortes por Covid-19. “A permanência da 

pandemia nos próximos meses pode acrescentar 

algumas dezenas de milhares de novos óbitos no 

país”, 

 

Considerando a posição da sílaba tônica e as regras 

de acentuação das palavras, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A. As palavras “próximos” e “óbitos” foram 

acentuadas porque são consideradas 

proparoxítonas. 

B. A palavra “até” é uma palavra oxítona, mas não 

deveria ser acentuada.  

C. A palavra “Saúde” foi acentuada porque é 

proparoxítona.   

D. As palavras “até” e “país” foram acentuadas 

porque as vogais “e” e “i” formam hiatos com a 

vogal anterior.   

E. A palavra “últimos” foi acentuada porque é 

paroxítona.   
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Texto II –para responder às questões 9 e 10. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: https://www.google.com 

 

9. Em “MINHA MÃE ME DEIXOU BEM CEDINHO 

AQUI, PARA PASSAR O DIA COM VOCÊ!”, as 

palavras destacadas são, respectivamente, 

pronomes: 

 

A. Demonstrativo, possessivo e pessoal 

B. Possessivo, possessivo e pessoal. 

C. Possessivo, de tratamento e de tratamento. 

D. Demonstrativo, pessoal e de tratamento. 

E. Possessivo, pessoal e de tratamento. 

 

10. Sobre o trecho falado por Chico Bento: “POXA! 

FEIZ OCÊ MADRUGÁ? COITADO!”, 

podemos afirmar que 

 

A. Todos os leitores são incapazes de compreender 

essa conversa. 

B. Chico Bento fala completamente errado. 

C. Chico Bento usa uma variante linguística. 

D. Chico Bento fala de acordo com a norma-culta.   

E. Há uma única maneira correta de se falar a Língua 

Portuguesa, mas Chico Bento não a usa. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Assinale a informação INCORRETA sobre o 

município de Cachoeira dos Índios-PB. 

 

A. A origem do município data de 1905.  

B. Entre os anos 1926 e 1934, foi visitado por cinco 

vezes pelo bando de Lampião. 

C. O município se localiza na Mesorregião do Sertão 

Paraibano. 

D. O município se localiza na Microrregião de 

Cajazeiras. 

E. Catingueira foi o primeiro nome do povoado.  

 

12. Cachoeira dos Índios é uma cidade de Estado do 

Paraíba. Os habitantes se chamam cachoeirense 

dos Índios.  

 

A respeito de sua localização geográfica, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Na região imediata está o município de Cajazeiras. 

B. No limite ao norte, está o município de Bom jesus. 

C. No limite a leste, está o município Bonito de Santa 

Fé. 

D. No limite ao sul, está o município de São José de 

Piranhas. 

E. No limite ao oeste, está o município de Ipaumirim 

–CE. 

 

13.  Em nosso país podemos encontrar seis tipos de 

biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, 

Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos Biomas são 

importantes não somente como recursos naturais 

em nosso país, mas, tem destaque como ambientes 

de grande riqueza natural no planeta. 

                                          (https://educa.ibge.gov.br) 

 

É o Bioma brasileiro considerado a savana com 

maior biodiversidade do mundo: 

 

A. Amazônia. 

B. Mata Atlântica.  

C. Caatinga. 

D. Cerrado. 

E. Pantanal. 

 

14. Constitui-se as principais atividades econômicas 

do município de Cachoeira dos Índios: 

 

A. Agricultura, pecuária, comércio. 

B. Agricultura, serviços, ovinocultura. 

C. Aquicultura, pecuária, serviços. 

D. Comércio, Ovinocultura, serviços. 

E. Ovinocultura, pecuária, serviços. 

15. Sobre as queimadas, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

https://comunidade.rockcontent.com/o-que-e-pronome/#pronomes-demonstrativos
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-cachoeira-dos-indios.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-paraiba.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-paraiba.html
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A. As queimadas são um tipo de prática agrícola 

utilizada no meio rural, sendo umas das ações mais 

antigas realizadas pelo homem. 

B. Em geral, a queimada é utilizada como uma 

ferramenta para limpeza e fertilização do solo. 

C. A realização de queimadas gera consequências 

para o meio ambiente, dentre elas, a 

desertificação ambiental. 

D. A prática de queimadas é alvo de críticas por parte 

dos ambientalistas. 

E. As queimadas como prática agrícola, não são 

realizadas de forma controlada e assistida pelos 

órgãos de controle ambiental.  

 

16.  “É o processo de reaproveitamento do lixo 

descartado, dando origem a um novo produto ou a 

uma nova matéria-prima com o objetivo de 

diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na 

natureza, reduzindo o impacto ambiental.” 

 

O trecho acima faz referência à: 

 

A. Incineração. 

B. Compostagem. 

C. Reciclagem. 

D. Lixões. 

E. Aterro sanitário. 

 

17.  Em 1955, o paraibano escreve a peça O Auto da 

Compadecida que se enquadra na tradição 

medieval dos Milagres de Nossa Senhora, em que 

numa história mais ou menos profana, o herói em 

dificuldades apela para Nossa Senhora. Em estilo 

simples, o humor e a sátira une-se num tom 

caricatural, porém com sentido moralizante. 

 

Esse artista paraibano é: 

 

A. Alcides Carneiro. 

B. Ariano Suassuna. 

C. Sérgio de Castro Pinto. 

D. Bráulio Tavares. 

E. Pedro Américo de Almeida. 

 

18.  “O Vale dos Dinossauros, situado no sertão 

paraibano, no município de Sousa, abriga pegadas 

que têm mais de 130 milhões de anos e que 

chegam a medir meio metro cada uma, formando 

uma fileira de 60 pegadas.” 

 

Sobre o Vale dos Dinossauros, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

A. É um parque de propriedade privada.  

B. Conta com um pequeno museu onde se veem 

réplicas de pegadas, mapas e maquetes que 

mostram a formação do solo.  

C. É lá onde podem ser vistas as trilhas deixadas por 

dinossauros. 

D. As pegadas estão no leito do Rio do Peixe. 

E. Por lá passaram alguns dos maiores seres que já 

viveram nas Américas, muito antes de surgir o 

homem. 

 

19.  “A unidade de saúde de campanha montada no 

estacionamento do Hospital Metropolitano de Santa 

Rita, recebeu os primeiros pacientes com Covid-19 no 

sábado (2). Segundo informações da Secretaria de 

Estado da Saúde (SES), quatro pacientes foram 

transferidos para o hospital de campanha, montado 

exclusivamente para tratar pessoas infectadas pelo 

novo coronavírus (Sars-Cov-2) em quadro clínico 

moderado.  
                                                    (https://g1.globo.com, 30/05/2020) 

 

A notícia se refere ao hospital de campanha paraibano 

que foi denominado de:  

 

A. Hospital de valorização à vida.  

B. Hospital do Pacto pela Saúde. 

C. Hospital Beneficente da Paraíba. 

D. Hospital do Bem. 

E. Hospital Solidário. 

 

20.  O primeiro turno das eleições 2020 será no dia 

15 de novembro. Nos locais em que houver 

segundo turno, a data é o dia 29 de novembro.  
                                      (https://www.justicaeleitoral.jus.br) 

 

Sobre as Eleições 2020, analise os itens a seguir: 

 

I. O horário de votação foi ampliado por conta 

da pandemia da Covid-19. Os eleitores 

poderão comparecer às urnas de 7h às 17h.  

II. O horário entre 7h e 10h é preferencial, para 

pessoas acima de 60 anos.  

III. Quem não fez o cadastro biométrico não pode 

votar.  

IV. No dia da eleição, se o eleitor estiver fora do 

domicílio eleitoral, é obrigado comparecer 

https://www.todamateria.com.br/tudo-sobre-meio-ambiente/
https://www.todamateria.com.br/desertificacao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcides_Carneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ulio_Tavares
https://g1.globo.com/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/


 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020 
 
 

 

presencialmente a um local de votação para 

justificar seu voto.  

 

A sequência CORRETA é 

 

A. I, II. 
B. I, III, IV. 

C. II, III, IV. 

D. I, II, IV. 

E. I, IV. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. De acordo com o art. 14 da Constituição Federal, 

“a soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante”: 

 

I. Plebiscito. 

II. Referendo. 

III. Iniciativa popular. 

 

       Está(ão) CORRETA(S): 

 

A. III, apenas. 

B. I, II, III. 

C. I, II, apenas. 

D. I, apenas. 

E. II, III, apenas. 

 

22. De acordo com o art. 14, parágrafo 7º da 

Constituição Federal, “São inelegíveis, no 

território de jurisdição do titular o cônjuge e os 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo 

grau ou por adoção”: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Do Presidente da República. 

B. Do Governador de Estado ou Território. 

C. Do Distrito Federal. 

D. De Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 

dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 

titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

E. Do Vereador. 

 

23. Para os fins de aplicação da Norma 

Regulamentadora - NR, considera-se 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho.  

 

     Cabe ao empregador quanto ao EPI, EXCETO: 

 

A. Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada 

atividade. 

B. O empregador deve fazer a oferta do EPI, mas seu 

uso é opcional ao trabalhador. 

C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo 

órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho. 

D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 

adequado, guarda e conservação. 

E. Substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado. 

 

24. Quanto as responsabilidades do empregado com 

o equipamento do EPI, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Usar apenas para a finalidade a que se destina. 

B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do 

equipamento de IPI. 

C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que 

o torne impróprio para uso. 

D. Cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado do EPI. 

E. Contrariar as normas da empresa e recursar-se a 

utilizar os equipamentos de EPI. 

 

25. A respeito dos Primeiros Socorros, o choque 

elétrico são abalos musculares causados pela 

passagem de corrente elétrica pelo corpo humano.  

 

Sobre as principais Complicações do choque 

elétrico, analise os itens: 

 

I. Parada cardíaca e/ou respiratória. 

II. Queimaduras. 

III. Traumatismo (de crânio, ruptura de órgãos 

internos, etc.). 

IV. Óbito. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, IV. 
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B. II, III, IV.  

C. I, III, IV.  

D. II, IV.  

E. I, II, III, IV. 

 

26. Alvenaria é um conjunto de pedras, tijolos ou 

blocos que formam a estrutura de uma edificação. 

O objetivo é oferecer resistência, vedar espaços e 

fornecer proteção acústica e térmica.  

 

Sobre  alvenaria, analise os itens abaixo e assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. O Tijolo de Concreto Celular é um material 

usadoem casa de alvenaria. 

B. A argamassa é uma mistura de cimento, areia, cal 

e água, cuja principal função é servir como uma 

espécie de cola e ajudar na aderência dos blocos de 

alvenaria. 

C. Alvenaria estrutural é o tipo de sistema construtivo 

que usa técnicas de alvenaria na infraestrutura da 

casa, cujo objetivo é dar suporte ao peso das 

paredes, da laje, dos móveis e, claro, das pessoas 

que ocuparão o espaço. 

D. A alvenaria de vedação é feita para dar suporte a 

estrutura das paredes, como também para segurar 

a carga das portas e janelas nela instaladas. Ou 

seja, tem a função estrutural na edificação, 

funciona para dar sustentação e para separar os 

ambientes.  

E. Obras de alvenaria costumam ser rápidas, já 

que há uma facilidade na compatibilização de 

projetos (arquitetônico, hidráulico e elétrico). 

 

27. Concreto armado é um tipo de estrutura que 

utiliza armações feitas com barras de aço. Essas 

ferragens são utilizadas devido à baixa resistência 

aos esforços de tração do concreto, que tem alta 

resistência à compressão.  

 

A respeito do concreto armado, analise os itens 

abaixo:  

 

I. O projeto de uma estrutura em concreto 

armado é realizado por engenheiros 

especializados em cálculo estrutural. 

II. O concreto armado tem uma elevada 

resistência à compressão em comparação aos 

outros materiais de construção. 

III. Devido à armação, o concreto armado 

também pode suportar uma boa quantidade 

de esforços de tração. 

IV. O custo de manutenção do concreto armado 

é muito baixo. 

 

   Está(ão) CORRETA(S): 

 

A. IV, apenas. 

B. III, IV, apenas. 

C. I, II, apenas. 

D. II, III, IV, apenas. 

E. I, II, III, IV. 

 

28. Utilizados em praticamente todas as estruturas da 

construção, incluindo fundações e subsolo, os 

impermeabilizantes garantem a durabilidade da 

construção e, evitam dores de cabeça 

com infiltrações, danos irreparáveis a estruturas 

submetidas à umidade ou mesmo a proliferação de 

fungos e bactérias em locais úmidos e que fazem 

mal à saúde. A primeira grande diferença entre os 

tantos sistemas de impermeabilização é em 

relação a sua resistência à movimentações da 

estrutura.  

 

Sobre impermeabilização flexível, analise os itens 

abaixo:  

 

I. São capazes de acompanhar melhor as 

contrações e dilatações térmicas que as 

estruturas estão sujeitas. 

II. É importante que a impermeabilização 

flexível trabalhe como uma membrana de 

proteção, evitando assim a infiltração de água. 

III. A manta asfáltica é feita com material 

asfáltico modificado, armado com materiais 

diversos, sendo os mais comuns o filme 

polietileno, borracha, poliéster e fibras de 

vidro. 

IV. O sistema de poliéster flexível da Fibersals é 

uma impermeabilização definitiva, indicada 

para lajes, terraços, pisos industriais, piscinas, 

tanques, reservatórios e diversas outras 

estruturas. 

V. São utilizados em fundações, subsolos, poço 

de elevador, reservatórios e piscinas 

enterradas, vigas baldrames e muros de 

arrimo, pisos em contato direto com o solo. 

 

https://fibersals.com.br/blog/infiltracao/
https://fibersals.com.br/blog/impermeabilizacao-conheca-todas-as-opcoes-existentes-no-mercado/
https://fibersals.com.br/blog/tudo-sobre-manta-asfaltica/
https://fibersals.com.br/impermeabilizacao-definitiva/
https://fibersals.com.br/blog/impermeabilizacao-em-muro-de-arrimo-como-fazer/
https://fibersals.com.br/blog/impermeabilizacao-em-muro-de-arrimo-como-fazer/
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 Estão CORRETAS: 

 

A. I e II, apenas. 

B. II, III e IV, apenas. 

C. I, III e V, apenas. 

D. I, II, III e IV, apenas. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

29. A respeito da Fossa Séptica, analise os itens e 

assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A. Os dejetos vindos dos vasos sanitários são 

depositados em um tanque construído de 

alvenaria, concreto ou outro material que 

mantenha os aspectos básicos de segurança, 

longevidade e resistência. Esses dejetos passam 

apenas por dois processos antes de serem 

devolvidos ao meio ambiente:  a decantação e a 

fermentação. 

B. Refere-se de um sistema de tratamento de 

esgoto sanitário que ocorre em domicílios, ou seja, 

é uma unidade que atua química e fisicamente nos 

dejetos. 

C. Os dejetos vindos dos vasos sanitários são 

depositados em um tanque que varia de acordo 

com a quantidade de indivíduos que utilizem o 

esgoto sanitário. 

D. O esgoto originário de pias e ralos não deve entrar 

em contato direto com os resíduos direcionados 

com a fossa séptica, pois os materiais químicos, 

como os materiais de limpeza por exemplo, 

interferem no processo de decomposição, matando 

as bactérias. 

E. Por contar com vários microrganismos infeciosos, 

medidas de segurança devem ser tomadas antes da 

construção ou instalação da fossa séptica; não deve 

ser instalada próximo a poços artesianos, para 

evitar que vazamentos ou a própria água que o 

poço libera, entre em contato com a água de 

consumo humano, animal e vegetal. 

 

30. “É uma estrutura de contenção e sua principal 

função é garantir a estabilidade contra a ruptura de 

maciços de solo, sendo responsável por suportar 

as tensões horizontais ocasionadas pelo peso 

próprio do maciço e por carregamentos externos”.  

 

O conceito acima refere-se à: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Alvenaria de tijolos. 

B. Muro de arrimo. 
C. Lages pré-moldadas maciças. 

D. Fundações profundas. 

E. Baldrames. 

 
 

______________________________________ 

 

 

RASCUNHO 

https://www.infoescola.com/quimica/decantacao/
https://www.infoescola.com/biologia/fermentacao/
https://www.infoescola.com/meio-ambiente/tratamento-de-esgoto/
https://www.infoescola.com/meio-ambiente/tratamento-de-esgoto/
https://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
https://www.infoescola.com/hidrografia/poco-artesiano/
https://www.guiadaengenharia.com/empuxos-terra-conceitos-iniciais/

