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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 17 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 17 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 QUESTÃO 21 

Foram medidos quatro ângulos internos de uma poligonal fechada de cinco lados, sendo α = 135º10’20”, β = 
115º15’23”, γ = 125º20’05” e δ = 105º15’40”. Considerando como corretos os ângulos medidos, qual o valor 
do quinto ângulo não medido?

(A) 238°58’32’
(B) 121º01’28”
(C) 31º01’28”
(D) 148º58’32”
(E) 58º58’32’

 QUESTÃO 22 

Em um levantamento topográfico, partindo de um ponto A com coordenadas XA = 1000 m e YA = 1000 m, 
observou-se um ponto B medindo uma distância inclinada de 100 m e um ângulo vertical (ângulo de 
inclinação) de 30°00’00”. Sabendo-se que o azimute de A para B é de 75°00’00”, as coordenadas do ponto B 
são: (Constantes: sen 30° = 0,5; sen 45° ≈ 0,7; sen 60° ≈ 0,9).

(A) XB = 1088,200 m; YB = 1025,200 m;
(B) XB = 1025,200 m; YB = 1088,200 m;
(C) XB = 1049,000 m; YB = 1014,000 m;
(D) XB = 1014,000 m; YB = 1049,000 m;
(E) XB = 1098,000 m; YB = 1028,000 m;

 QUESTÃO 23 
Nas atividades que envolvem a obtenção de dados georreferenciados, são fundamentais a definição e 
realização de Sistemas Geodésicos de Referência. O SIRGAS2000 é o atual sistema geodésico planimétrico 
adotado pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Analise as seguintes afirmações em relação ao 
SIRGAS2000.
I - É considerado um sistema de referência geocêntrico devido à orientação do seu elipsoide em relação ao 
centro de massa da Terra;
II - A realização utilizada atualmente é denominada de SIRGAS2000 e as coordenadas estão referenciadas à 
época 2000,4.
III - Constitui-se em uma densificação do International Terrestrial Reference System (ITRS) no continente 
americano.
Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II apenas.
(E) I, II e III.

 QUESTÃO 24 

Nos levantamentos por GNSS (Global Navigation Satellite Systems) utilizando efemérides transmitidas, os 
sistemas de referência associados ao GPS e ao GLONASS são, respectivamente:
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(A) ITRS e PZ90
(B) WGS 84 e ITRS
(C) ITRS e WGS 84
(D) WGS 84 e PZ90
(E) WGS 84 e GTRF

 QUESTÃO 25 

As observáveis utilizadas no posicionamento pelo GNSS (Global Navigation Satellite Systems) estão sujeitas a 
erros, cujas fontes consideradas, segundo Monico (1995), são os satélites, a propagação do sinal, o receptor/
antena e a própria estação. Analise as seguintes afirmações envolvendo erros no posicionamento GNSS:

I - A refração ionosférica é dependente da frequência do sinal GNSS, dessa forma, usuários que dispõem de 
receptores de dupla frequência têm capacidade de eliminar os efeitos de primeira ordem advindos da 
ionosfera.

II - As coordenadas dos satélites GNSS são calculadas a partir de efemérides sendo que, erros na obtenção 
dessas coordenadas se propagam para a posição do usuário. No posicionamento por ponto, esses erros são 
propagados quase diretamente para o usuário, já no posicionamento relativo são praticamente eliminados.

III - Os efeitos da refração troposférica podem ser minimizados, utilizando-se combinações lineares entre as 
portadoras, em receptores de dupla frequência.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II apenas.
(E) I, II e III.

 QUESTÃO 26 

Qual o GSD (Ground Sample Distance) de um voo realizado a uma altura de 1000 m, com uma câmera digital 
equipada com sensor CCD cuja unidade matricial possui 12 μm e distância focal de 120 mm?

(A) 0,010 m
(B) 0,001 m
(C) 0,100 m
(D) 0,120 m
(E) 0,012 m

 QUESTÃO 27 

No processo de calibração de câmeras digitais são determinados parâmetros de orientação interior os quais 
permitem a reconstrução do feixe de raios o qual gera uma imagem. NÃO são considerados parâmetros de 
orientação interior:

(A) Distância focal do centro perspectivo.
(B) Localização do ponto principal.
(C) Coeficientes de distorções do sistema de lentes.
(D) Coordenadas das marcas fiduciais.
(E) Ângulos de atitude.
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 QUESTÃO 28 

Uma ortofoto digital consiste em uma imagem digital em projeção cartográfica, gerada por técnicas 
fotogramétricas, a partir não só do conhecimento dos parâmetros de orientação interior e exterior da 
câmera no instante da tomada da aerofoto, bem como de um modelo digital do terreno no sistema 
cartográfico requerido. O processo utilizado na geração de uma ortofoto é denominado de:

(A) Ortorretificação.
(B) Resseção fotogramétrica.
(C) Aerotriangulação.
(D) Restituição.
(E) Resseção espacial.

 QUESTÃO 29 

A partir de uma carta na projeção UTM, foi obtido um azimute de quadrícula para um alinhamento A-B de 
135°10’00”. Considerando que a convergência meridiana e a redução angular no ponto B em valores 
absolutos valem, 10’ e 2,5”, respectivamente, qual o valor do azimute geodésico do ponto B para o ponto A?

(A) 315°00’02,5”
(B) 315°20’02,5”
(C) 314°59’57,5”
(D) 315°19’57,5”
(E) 315°02’30,0”

QUESTÃO 30 

Qual das alternativas representa características da projeção Universal Transversa de Mercator (UTM)?

(A) Conforme; utiliza como superfície de projeção um cilindro tangente e transverso ao elipsoide de 
revolução; fator de escala no meridiano central é igual a 1.

(B) Conforme; utiliza como superfície de projeção um cilindro secante e transverso ao elipsoide de 
revolução; fator de escala no meridiano central é igual a 0,9996.

(C) Equivalente; utiliza como superfície de projeção um cilindro secante e transverso ao elipsoide de 
revolução; fator de escala no meridiano central é igual a 0,9996.

(D) Equivalente; utiliza como superfície de projeção um cilindro tangente e transverso ao elipsoide de 
revolução; fator de escala no meridiano central é igual a 1.

(E) Conforme; utiliza como superfície de projeção um cilindro secante e transverso ao elipsoide de 
revolução; fator de escala no meridiano central é igual a 1.

 QUESTÃO 31 

Os produtos cartográficos podem ser enquadrados nas classes (A, B e C) em função da acurácia posicional a 
partir do “Padrão de Exatidão Cartográfica – PEC” e “Erro Padrão – EP”, de acordo com o Decreto-lei 
n°89.817/84. A Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro (DSG) publicou em 2010 as 
Especificações Técnicas de Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET- ADGV), documento este ligado à 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), onde é criada uma classe mais restritiva destinada para 
produtos cartográficos digitais (PEC-PCD). Analise as seguintes afirmações sobre o PEC e o PEC-PCD.

I - Os valores do PEC – planimétrico para as classes “A”, “B” e “C” de acordo com o Decreto-lei 89.817/84 são, 
respectivamente, 0,5 mm, 0,8 mm e 1,0 mm, na escala da carta.

II - O PEC-PCD Planimétrico e o EP das classes “B”, “C” e “D” das ET-ADGV correspondem, nessa ordem, as 
classes “A”, “B”, “C” do PEC Planimétrico previstas no Decreto nº 89.817/1984.

III - O PEC-PCD Planimétrico da classe “A” corresponde a 0,2 mm na escala da carta.

Está CORRETO o que se afirma em:
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(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

 QUESTÃO 32 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) utilizam dois modelos fundamentais para a representação 
espacial da informação geográfica: o modelo vetorial e o modelo matricial (ou raster). Analise as afirmações 
a seguir sobre esses modelos de dados:

I - No modelo matricial, o espaço é subdividido em células e a localização geográfica dos objetos é definida 
pela posição da linha e coluna das células ocupadas.

II - No modelo vetorial, as feições de interesse são representadas por pontos, linhas e polígonos.

III - Quando a informação geográfica de interesse é a variabilidade espacial de um fenômeno, a 
representação matricial tende a ser mais adequada.

IV - A estrutura vetorial é menos compacta, necessitando da utilização de técnicas de compactação para 
contornar esse problema.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

 QUESTÃO 33 

O Object Modeling Technique for Geographic Applications (OMT-G) é um modelo de dados muito utilizado para 
projetos de bancos de dados e aplicações geográficas. As classes definidas pelo modelo OMT-G podem ser 
divididas em georreferenciadas e convencionais. A classe georreferenciada, que descreve um conjunto de 
objetos que possuem representação espacial, e estão associados a regiões da superfície da terra, é 
especializada em geo-objeto e geocampo. Das classes relacionadas a seguir qual não deriva de geocampo:

(A) Isolinhas.
(B) Amostragem.
(C) Rede Triangular Irregular.
(D) Linha bidirecionada.
(E) Tesselação.

 QUESTÃO 34 

Considere as seguintes relações espaciais entre duas regiões:
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A sequência de relacionamentos topológicos entre A e B é dada, respectivamente, por:

(A) disjunto; coberto por; encontra; contém.
(B) disjunto; cobre; encontra; contém.
(C) encontra; coberto por; disjunto; contém.
(D) encontra; cobre; disjunto; contém. 
(E) disjunto; contém; encontra; coberto por.

 QUESTÃO 35 

No georreferenciamento de imóveis rurais, em atendimento à Lei nº 10.267/01, são determinados vértices 
de limite onde a linha limítrofe do imóvel rural muda de direção, ou onde existe interseção desta linha com 
qualquer outra linha limítrofe de imóvel contíguo. Os vértices do tipo M são aqueles cujo posicionamento é 
realizado de forma direta e são caracterizados (materializados) em campo por marco. De acordo com o 
Manual Técnico de Posicionamento do INCRA, qual dos métodos a seguir não é recomendado para a 
determinação de vértices do tipo M:

(A) posicionamento GNSS relativo estático.
(B) irradiação topográfica.
(C) posicionamento por ponto convencional.
(D) posicionamento relativo semicinemático.
(E) triangulação topográfica.

 QUESTÃO 36 

A Rede de Referência Cadastral Municipal (RRC) é uma rede constituída por pontos de coordenadas 
planialtimétricas, materializados no terreno, sendo esta rede o apoio básico para todos os serviços que se 
destinem a projetos, cadastros ou implantação e gerenciamento de obras no município. Qual das 
informações a seguir é INCORRETA de acordo com a NBR 14.166/98.

(A) A RRC estabelece uma única origem (Sistema Geodésico Brasileiro - SGB) e um mesmo sistema de 
representação cartográfica para os trabalhos de topografia, cartografia e cadastro.

(B) Os marcos geodésicos de apoio imediato devem, necessariamente, apoiar-se em marcos geodésicos do 
IBGE, próximos à área.

(C) Os marcos geodésicos de apoio imediato e os pontos topográficos devem estar situados de modo a 
permitir intervisibilidade com os pontos contíguos, no mínimo dois a dois.

(D) As referências de nível são classificadas em: referência de nível de precisão, de apoio imediato e 
topográfica, sendo as referências de nível de precisão àquelas que pertencem ao SGB, e as demais 
obtidas por nivelamento geométrico a partir das de precisão.

(E) Os marcos geodésicos são classificados em ordem hierárquica descente em: marcos geodésicos de alta 
precisão, marcos geodésicos de precisão e marcos geodésicos de apoio imediato.

 QUESTÃO 37 

O Decreto n° 8764 de 10 de maio de 2016 instituiu o Sistema Nacional de Informações Territoriais (SINTER). 
O objetivo do SINTER é:

(A) Integrar, em um banco de dados espaciais, dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros 
públicos, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e rurais produzidos pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

(B) Definir um conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e 
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o 
acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, 
estadual, distrital e municipal.
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(C) Criar uma base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da 
Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais 
produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.

(D) Estabelecer a infraestrutura de apoio geodésico e topográfico a qual proporcione a normalização e 
sistematização de todos os levantamentos topográficos e cadastrais executados em qualquer escala e 
para qualquer finalidade no âmbito municipal.

(E) Instituir normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

QUESTÃO 38 

A elipse dos erros é uma representação gráfica dos resultados do ajustamento de observações muito 
utilizada no ajustamento de redes geodésicas. Considerando a matriz variância-covariância (MVC) das 
coordenadas ajustadas (x e y) de um ponto qualquer, analise a alternativa INCORRETA em relação à elipse 
dos erros:

(A) A elipse dos erros padrão representa uma região de confiança de 68,3% de probabilidade.
(B) A raiz quadrada das variâncias máxima e mínima calculadas para o ponto proporcionam os semieixos 

maior e menor da elipse, respectivamente.
(C) Se as covariâncias das coordenadas são nulas, o ângulo crítico da elipse dos erros também será nulo.
(D) Se as coordenadas do ponto têm a mesma precisão, a elipse se degenera em uma circunferência.
(E) Os valores próprios da MVC das coordenadas ajustadas fornecem as dimensões da elipse dos erros e os 

seus vetores próprios fornecem a orientação da elipse.

 QUESTÃO 39 

O Método dos Mínimos quadrados é o mais utilizado no ajustamento de observações e tem como critério 
básico que a soma dos quadrados dos resíduos entre os valores ajustados e os valores observados seja 
mínima. De acordo com Gemael (1994), quando os valores observados ajustados podem ser expressos 
explicitamente como uma função dos parâmetros ajustados, dizemos que o ajustamento se processa pelo 
método paramétrico. A solução do ajustamento passa pela solução das equações normais com n equações 
de observação e u parâmetros da forma X = -N-1*U, sendo:

(A) N = ATPA uma matriz simétrica com n linhas e n colunas e U = ATPL um vetor com n linhas e 1 coluna.
(B) N = ATPA uma matriz simétrica; com u linhas e u colunas e U = ATPL um vetor com u linhas e 1 coluna.
(C) N = ATPA uma matriz não simétrica com u linhas e u colunas e U = ATPL um vetor com u linhas e 1 coluna.
(D) N = ATPA uma matriz não simétrica com n linhas e n colunas e U = ATPL um vetor com n linhas e 1 coluna.
(E) N = ATPA uma matriz simétrica com u linhas e u colunas e U = ATPL um vetor com n linhas e 1 coluna.

 QUESTÃO 40 

No ajustamento de observações com modelos matemáticos não lineares, é necessário que se proceda a 
linearização do modelo, utilizando séries de Taylor em um processo iterativo. No método paramétrico, como 
se comportam os vetores dos resíduos (V) e das correções aos parâmetros aproximados (X) durante o 
processo de iterações:

(A) O vetor V tende a zero e o vetor X se estabiliza.
(B) O vetor V se estabiliza e o vetor X tende a zero.
(C) O vetor V se estabiliza e o vetor X tende ao valor dos parâmetros aproximados.
(D) Os vetores V e X tendem a zero.
(E) Os vetores V e X se estabilizam.
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