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Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Estou aqui sozinho
Minha vida está se destruindo
Ninguém quer saber de mim
Meus dias e noites são iguais
Estou “jogado às traças.”
No trecho “jogado às traças” significa que:
a) Está triste
b) Está magoado
c) Está esquecido
d) Está perdido
e) Está deprimido

02. Assinale a alternativa que completa corretamente:
Nem todas as pessoas ___________ o _____________ de participar da corrida ___________.
a)
b)
c)
d)
e)

terão – privilégio – beneficiente;
teram – previlégio – beneficiente;
terão – previlégio – beneficiente;
terão – privilégio – beneficente;
teram – previlégio - beneficente

03. Leia o texto e responda:
O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para
o caixa com cara tão desconsolada que o caixa disse:
- Espero que você não tenha medo de micróbios!
- Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?
Assinale a alternativa em que aparece um traço de humor.
a) O operário pegou o minguado salário.
b) Espero que não tenha medo de micróbios!
c) Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?
d) Notas fedorentas, rasgadas e imundas.
e) Minguado salário.
04. No texto “Não permita que pessoas com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as
melhores e mais sábias esperanças de nosso coração!”
As palavras “permita, pessoas, nosso” são, respectivamente:
a) verbo, substantivo, adjetivo;
b) verbo, adjetivo, pronome;
c) adjetivo, substantivo, verbo;
d) verbo, substantivo, pronome;
e) verbo, substantivo, substantivo.
05. No texto “Ele vivia feliz com sua família naquela casinha em meio à natureza e parecia estar
mais perto de Deus, com os animais, pássaros e aquela vida simples.”
No texto, a expressão “naquela casinha! dá ideia de:
a) Causa.
b) Explicação.
c) Lugar.
d) Tempo.
e) Consequência

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br ):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11.Qual ferramenta é utilizada para chapar massa em paredes?
a) Desempenadeira de aço.
b) Colher de pedreiro.
c) Pá.
d) Desempenadeira dentada.
e) Prumo.
12. Marque V para verdadeiro e F para as falsas:
( ) Os prumos são ferramentas ideais para conhecer o nivelamento de superfícies verticais com um
alto nível de precisão

( ) A desempenadeira serve para espalhar a argamassa nas placas de revestimento ou então na
superfície que vai receber o acabamento.
( ) O esquadro é um equipamento que serve para marcação de peças e tem o formato de uma régua.
( )A trena é um equipamento para quebrar e assentar tijolos.
A sequência está correta em:
a) V; F; V; F;
b) V; V; V; V;
c) V; V; V; F;
d) V; V; F; F;
e) V; F; V; V.
13.Observe a ferramenta utilizada pelo pedreiro e assinale a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)
e)

Broxa regular.
Colher de pedreiro.
Nível de bolha.
Desempoladeira.
Picareta.

14. Para medir 2 m³ de areia, quantas latas de 15 litros são necessárias, aproximadamente?
a) 33,33 latas.
b) 66,66 latas.
c) 99,99 latas.
d) 133,33 latas.
e) 166,66 latas.
15. Para fazer uma caixa de esgoto que mede 1,50 m de comprimento, 1,50 m de largura e 1,20 m de
altura, quantos blocos de cimento de 15 cm × 30 cm serão necessários?
a) 40 blocos.
b) 80 blocos.
c) 100 blocos.
d) 120 blocos.
e) 160 blocos.
16. As argamassas são empregadas com as seguintes finalidades, EXCETO:
a) Assentamento de tijolos e blocos, azulejos, ladrilhos, cerâmica e tacos de madeira;
b) Impermeabilização de superfícies;
c) Regularização de superfícies (preencher buracos, eliminar ondulações, nivelar e aprumar),
tais como paredes, pisos e tetos;
d) Dar acabamento (liso, áspero, rugoso, texturizado etc.) às superfícies;
e) Dar Isolamento Elétrico.
17. Em obras estruturais, onde é realizado o encunhamento?
a) Na fundação rasa.
b) No assentamento de louças sanitárias.
c) No encontro de paredes com as vigas.
d) No esquadrejamento de paredes.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
18. O empregador deve disponibilizar os EPIs necessários para manter a segurança do pedreiro,
assinale a alternativa que NÃO corresponde a um EPIs.
a) Capacete.
b) Óculos de segurança.

c)
d)
e)

Máscaras de proteção.
Tênis de corrida.
Calçado de segurança.

19. Na elaboração de um determinado plano de concretagem deve ser observada a temperatura
ambiente. No caso de concretagem em temperatura muito fria, a temperatura da massa de concreto
no momento do lançamento, NÃO deve ser, em ºC, inferior a
a) 5.
b) 12.
c) 20.
d) 15.
e) 10.
20. Com base nas classes dos concretos, a classe __________, ou superior, se aplica ao concreto
com armadura passiva e a classe __________, ou superior, ao concreto com armadura ativa. A
classe __________ pode ser usada apenas em obras provisórias ou concreto sem fins estruturais.”.
Marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas:
a) C15; C20; C25.
b) C20; C25; C15.
c) C25; C20; C15.
d) C50; C25; C10.
e) C20; C30; C15.

