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ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC
CADERNO DE PROVAS
ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PEDREIRO/PINTOR/CARPINTEIRO
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS

• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.

receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro
candidato;

• A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma)
hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação e Conhecimento Específico.
• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que
uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:

de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) Fazer anotação de informações relativas às suas

respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

CARTÃO-RESPOSTA;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho

celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja
desligado.
• Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.

• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

• O candidato somente poderá se retirar do local de prova
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é
insubstituível.

• Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala,
simultaneamente.

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos
que não forem expressamente permitidos, gravador,

• Da análise de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia
de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale qual é a classe gramatical das
palavras sublinhadas na frase a seguir.
Estudei bastante para esta prova.
a) Verbo, pronome oblíquo, verbo.
b) Advérbio, verbo, substantivo.
c) Pronome possessivo, adjetivo, verbo.
d) Verbo, advérbio, pronome demonstrativo.
QUESTÃO 02
A opção em que todas as palavras foram
acentuadas corretamente é:
a) Próva – público – município.
b) Salário – bônus – táxi.
c) Tecnología – tú – você.
d) Fácil – forúm – econômia.
QUESTÃO 03
Preencha com Z, S ou SS:
Atrá___;
profi___onal;
despe___a; imobili___ar.
a) z – ss – z – z – s.
b) s – ss – s – s – z.
c) z – s – z – z – z.
d) z – ss – s – s – z.

portugue___a;

QUESTÃO 04
Leia com atenção o trecho da letra de música
a seguir e assinale a alternativa correta.
Corro o lápis em torno da mão
E me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos
Tenho um guarda chuva
a) As palavras sublinhadas são verbos
flexionados na primeira pessoa do singular e
no tempo presente do modo indicativo.
b) As palavras sublinhadas são verbos
flexionados na primeira pessoa do singular e
no tempo presente do modo imperativo.
c) As palavras sublinhadas são verbos
flexionados na primeira pessoa do plural e no
tempo presente do modo imperativo.
d) As palavras sublinhadas são verbos
flexionados na segunda pessoa do singular e
no tempo presente do modo imperativo.
QUESTÃO 05
Leia com atenção a oração e assinale a
alternativa correta: “O uso de EPI é
fundamental para garantir a saúde e a
proteção do trabalhador.”
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a) O termo sublinhado é o sujeito da oração.
b) O termo sublinhado é o predicado da oração.
c) O termo sublinhado é o objeto direto da
oração.
d) O termo sublinhado é o adjunto adverbial da
oração.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um pintor subiu vários degraus de sua escada
para pintar uma janela que se encontra no
segundo andar de um prédio. Na sequência ele
subiu mais 9 degraus, atingindo o topo da
escada, que tem 17 degraus. Quantos degraus
o pintor havia subido para pintar a janela do
segundo andar?
a) 7 degraus.
b) 8 degraus.
c) 9 degraus.
d) 10 degraus.
QUESTÃO 07
No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019
os atacantes Gabriel, Arrascaeta e Vitinho
marcaram metade dos gols do Flamengo.
Sabendo que Gabriel marcou 25 gols,
Arrascaeta marcou 13 gols e Vitinho marcou 5
gols, quantos gols o Flamengo marcou
durante todo o campeonato?
a) 43.
b) 65.
c) 86.
d) 88.
QUESTÃO 08
Com relação às frações, são feitas as
seguintes afirmações:
I.
II.
III.

𝟒
𝟒
𝟐
𝟔
𝟖
𝟓

= 𝟏.
𝟐

> .
−

𝟑
𝟐

𝟏𝟎

𝟕

= .
𝟓

É correto o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 09
Na matemática, assim como na linguagem
comum, um conjunto é entendido como um
agrupamento ou coleção que pode ser de
objetos, pessoas, números, ou qualquer outra
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coisa que se queira classificar. Nesse
contexto, pode-se afirmar que:
a) O conjunto dos números ímpares positivos
pode ser representado por A = {1, 3, 5, 7, 8...}.
a) Um conjunto é denominado finito quando
possui uma quantidade finita de elementos,
como, por exemplo, o conjunto dos números
naturais.
b) Um conjunto é chamado de conjunto unitário
quando não possui elementos.
c) Com relação ao conjunto B = {4, 8, 9, 11, 12},
podemos dizer que um único elemento de B é
número primo.
QUESTÃO 10
O preparador físico de uma equipe de futebol
determinou que cada atleta deveria correr 5
voltas ao redor do campo. Sabendo que o
campo tem formato retangular, com 60 metros
de comprimento e 45 metros de largura, qual a
distância que cada jogador teve que
percorrer?
a) 0,525 quilômetros.
b) 0,840 quilômetros.
c) 1,05 quilômetros.
d) 2,75 quilômetros.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias sobre quem é considerado servidor
estável, é correto afirmar:
a) São estáveis após três anos do efetivo
exercício os servidores nomeados em virtude
de concurso público.
b) São estáveis após dois anos do efetivo
exercício os servidores nomeados em virtude
de concurso público.
c) São estáveis após três anos do efetivo
exercício os servidores nomeados em virtude
de concurso público ou processo seletivo.
d) São estáveis após noventa dias do efetivo
exercício os servidores nomeados em virtude
de concurso público.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze
Tílias, é da competência privativa do
Município:
a) Proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
b) Fomentar a produção agropecuária e
organizar o estabelecimento alimentar.
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c) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços
públicos
d) Cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Treze Tílias, para que o servidor
tenha direito à progressão, é necessário ter
cumprido o interstício mínimo de:
a) Dois anos de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre.
b) Três anos de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre
c) Um ano de efetivo exercício no padrão de
vencimento em que se encontre.
d) Três anos de efetivo exercício no cargo,
independente do padrão de vencimento.
QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Treze Tílias, o retorno à
atividade de servidor aposentado por invalidez
quando declarados, mediante inspeção
médica,
insubsistentes
os
motivos
determinantes da aposentadoria é:
a) Reversão.
b) Readaptação.
c) Relotação.
d) Posse.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Treze Tílias, o servidor que
tiver atrasos superiores a 15 minutos no dia,
ausências e saídas antecipadas, exceto nos
casos de compensação de horários ou quando
devidamente autorizados ou justificados pela
autoridade competente, perderá:
a) A remuneração diária.
b) Metade da remuneração diária.
c) Dois terços da remuneração diária.
d) Um terço da remuneração diária
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CONHECIMENTO ESPECIFICO
QUESTÃO 16
Analisando a execução dos revestimentos de
uma parede em alvenaria, assinale a
alternativa incorreta.
a) O reboco é a massa grossa que dá o
acabamento final.
b) O revestimento de uma parede com
argamassa é composto de três camadas:
chapisco, emboço e reboco.
c) O chapisco é a base do revestimento, sem ele
as outras camadas podem se deslocar e até
mesmo cair.
d) O emboço é aplicado sobre o chapisco,
regularizando toda a superfície da parede.
QUESTÃO 17
Após a aplicação do chapisco em uma
estrutura em alvenaria, qual a próxima etapa a
ser executada?
a) Massa corrida.
b) Reboco.
c) Emboço.
d) Massa fina.
QUESTÃO 18
Das concretagens apresentadas a seguir, qual
delas é feita no início da obra?
a) Cinta de amarração.
b) Baldrame.
c) Contraverga.
d) Contrapiso.
QUESTÃO 19
Para que serve a ferramenta chamada de
prumo, na construção civil?
a) Aferir alinhamentos na vertical.
b) Aferir alinhamentos na horizontal.
c) Aferir desníveis.
d) Aferir alinhamentos na vertical e desníveis.
QUESTÃO 20
As manchas esbranquiçadas que surgem
sobre
as
superfícies
pintadas
são
consideradas uma patologia que surge em
decorrência da aplicação de tinta sobre o
reboco não curado ou em superfícies com
presença de umidade. Essa patologia recebe o
nome de:
a) Descolamento de placa.
b) Exsudação.
c) Trincas.
d) Eflorescência
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QUESTÃO 21
Para a realização da pintura de uma edificação
é necessário seguir uma sequência de etapas.
Assinale a sequência correta a ser executada.
a) Paredes, teto, portas, janelas e rodapé.
b) Teto, paredes, portas, janelas e rodapés.
c) Teto, portas, janelas, rodapés e paredes.
d) Rodapés, teto, paredes, portas e janelas.
QUESTÃO 22
Para realização da pintura em uma parede de
alvenaria é necessário seguir alguns
processos. Assinale a alternativa que
apresenta as etapas corretas desse processo.
a) Lixar a superfície, aplicar o selador, aplicar
massa corrida e aplicar a tinta.
b) Lixar a superfície, aplicar massa corrida,
aplicar o selador e aplicar a tinta.
c) Aplicar a massa corrida, lixar, aplicar o
selador e aplicar a tinta.
d) Aplicar o selador, lixar, aplicar a massa
corrida e aplicar a tinta.
QUESTÃO 23
Para o preparo e regularização de uma parede
em alvenaria, podemos fazer uso das massas
acrílicas e das massas à base de PVA. Sabese que a massa acrílica possui vantagens em
relação à massa à base de PVA. Qual é essa
vantagem?
a) Maior resistência à umidade.
b) Maior flexibilidade.
c) Maior facilidade de aplicação.
d) Maior facilidade de lixamento.
QUESTÃO 24
Ao executar a manutenção de um móvel em
MDF, é necessário realizar o acabamento das
bordas com fitas de acabamento. Para a
limpeza dessa peça, que apresentará resíduos
de cola, qual é o produto indicado?
a) Querosene.
b) Álcool.
c) Catalizador.
d) Thinner.
QUESTÃO 25
Na confecção de quadros e carteiras
laminadas em fórmicas, deverão ser utilizados
materiais adequados para o serviço. Assinale
a alternativa que apresenta corretamente
esses materiais.
a) MDF cru, madeira, cola contato, fórmica e
parafusos para MDF.
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b) MDF branco liso, madeira, cola branca, prego
e parafusos para MDF.
c) MDF branco liso, cola de contato e parafusos
para MDF.
d) MDF cru, cola branca, fórmica, prego e
parafusos para MDF.
QUESTÃO 26
Ao realizar acabamento a uma superfície em
madeira, pode-se utilizar uma ferramenta com
dentes, cujo picado pode ser do tipo simples
ou cruzado, grosso ou fresado, como mostra
a figura a seguir. Qual o nome dado a essa
ferramenta?
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b) Máscaras, luvas e cinto de segurança.
c) Cinto de segurança, capacete e kit de
primeiros socorros.
d) Kit de primeiros socorros, protetor auricular e
óculos de proteção.
QUESTÃO 29
Referente aos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), podemos afirmar que:
a) Possuem um CA específico, ou seja, um
Certificado de Aprovação para cada
equipamento.
b) Os EPIs utilizados pelo profissional deverão
ser disponibilizados ao empregado pela
empresa.
c) Os EPIs que apresentarem alguma patologia
ou dano deverão ser descartados.
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 30
As imagens a seguir mostram ferramentas do
dia a dia de um profissional que trabalha com
manutenções. Assinale a alternativa que
corresponde
corretamente
aos
nomes
atribuídos às ferramentas.
1.
2.

a)
b)
c)
d)

Formão.
Fresa.
Lima.
Tupia.

QUESTÃO 27
Ao receber uma carga de madeira bruta, é
possível perceber que algumas tábuas
recebidas apresentam em sua extensão algum
nó. Em razão dessa patologia na madeira é
correto afirmar:
a) A madeira tende a quebrar onde há o nó por
ele ser o ponto mais fraco.
b) O nó não vai ocasionar nenhum problema na
madeira, a não ser estético.
c) O nó dificultará a fixação da madeira por nele
não penetrarem pregos.
d) Essa patologia causa esfarelamento tipo
serragem na madeira.
QUESTÃO 28
Os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) são utilizados para proteção enquanto
uma única pessoa exerce determinada
atividade ou função. Como exemplos de EPI
podemos citar:
a) Luvas, extintor de incêndio e capacete.

3.

4.

a) 1. Formão; 2. Esquadro; 3. Marreta; 4.
Espátula.
b) 1. Plaina; 2. Esquadro; 3. Marreta; 4.
Espátula.
c) 1. Plaina; 2. Nível; 3. Marreta; 4. Desempeno.
d) 1. Lima; 2. Nível; 3. Marreta 4. Desempeno.
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