PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: FUNDAMENTAL II
CARGO: 55 - PEDREIRO
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
As mulheres do Exército Brasileiro que fazem parte da missão de
paz no Haiti passam meses confinadas em contêineres longe da
família e dos amigos, tomam banho de água fria e vestem coletes
à prova de balas de 12 quilos sob o calor de 40 graus. Realizam
esse trabalho para amenizar a dor e o sofrimento das crianças e das
mulheres de um dos países mais pobres do mundo.
Durante o expediente, as militares vestem farda. Não podem
pintar as unhas de vermelho nem cores escuras e, se têm os cabelos
compridos, devem amarrá-los em um coque. Nos momentos de
descanso, não podem usar decotes, saias nem shorts curtos.
Quando saem da base, costumam vestir um colete à prova de balas
de 12 quilos sobre a farda, capacete azul — símbolo das forças de
paz da ONU —, cotoveleiras e joelheiras. Elas vestem o conjunto,
apelidado de “tudão”, sob o calor de 40 graus.
As haitianas também suportam muito peso. É comum vê-las
buscando água em poços artesianos espalhados por Porto Príncipe.
Elas caminham pelas ruas empoeiradas e imundas — não há coleta
organizada de lixo — com a lata de água equilibrada na cabeça, o
corpo esguio, as mãos livres. A cadência do quadril garante que o
balde chegue cheio em casa. Crianças, mesmo as que estão
aprendendo a andar, carregam garrafas d’água nas mãos, ajudando
suas
mães.
Na cultura haitiana, as mulheres e crianças são menos
importantes do que os homens. Quando uma família tem pouca
comida, o primeiro a comer é o pai, depois a mãe, o filho mais
velho. O caçula é o último.
(Por Maria Laura Neves, de Porto Príncipe. http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha/-/journal_content/56/18107/1149385;jsessionid=515CF332840F61FDB3968CB374ED2394.lr2?refererPlid=18115)

04- Segundo o texto, eram restrições feitas às mulheres militares
brasileiras no Haiti:
A. Trabalhar amenizando dores de crianças e vestir coletes
de 12 quilos nelas.
B. Fazer parte da missão de paz no Haiti e vestirem farda,
mesmo sendo mulheres.
C. Trabalhar em um dos países mais pobres do mundo e dormir em contêineres.
D. Não poder pintar as unhas de cores escuras e prender cabelos compridos em um coque.
E. Buscar água em poços artesianos e capacete azul.
05- No trecho:
“Na cultura haitiana, as mulheres e crianças são menos
importantes do que os homens.”
Essa constatação revela que a autora reflete sobre:

A. A necessidade de as mulheres serem mais importantes do
B. A importância de que haja tratamento igualitário para ho-

A. Compara o cotidiano das militares brasileiras que participaram da missão de Paz no Haiti, comandada pelo Brasil,
com o dia a dia das mulheres haitianas.
B. Trata do cotidiano das mulheres que participaram das forças de paz da ONU no Haiti.
C. Tenta romantizar o estado de calamidade em que as forças
armadas brasileiras, composta sobretudo por militares
mulheres, encontraram no Haiti.
D. Aborda o fato de que mesmo em período entre guerras, a
paz foi mantida pela atuação da Força das mulheres militares brasileiras.
E. Afirma que as militares mulheres foram enviadas para a
Missão de Paz por opção do Brasil, porque o Haiti é um
dos países mais pobres do mundo.
02- As condições das militares brasileiras no Haiti, segundo o
texto, eram:
Precárias
Ideais
Normais
Iguais às das estrangeiras
Muito boas para um país em guerra.

A. “meses confinadas em contêineres” - tempo
B. “coletes à prova de balas de 12 quilos sob o calor de 40
graus.” - lugar
C. “Realizam esse trabalho para amenizar a dor” - assunto
D. “um colete à prova de balas de 12 quilos sobre a farda” causa
E. “Elas caminham pelas ruas” – origem

que os homens na estrutura social e econômica haitiana.

01- O texto acima:

A.
B.
C.
D.
E.

03- Assinale a alternativa que contém a relação correta entre preposição e valor semântico dos trechos retirados do texto:

mens e mulheres na sociedade haitiana.

C. A diferença que o Haiti apresenta em relação aos demais
países do mundo.

D. A decisão das mulheres haitianas de seguirem os homens
da família, ficando sempre um passo atrás.

E. A origem da guerra residir nas relações de desigualdade
social e familiar entre homens e mulheres no Haiti.
06- Assinale a alternativa correta:
A. “à prova de balas” é um caso de crase facultativa.
B. Como em “expediente”, “expontâneo” é grafada com “x”
C. “nem” em “não podem usar decotes, saias nem shorts curtos” é uma conjunção aditiva.
D. Assim como “amenizar”, “paralizar” é acrescida do sufixo
“izar”.
E. “haitianas” deveria ter sido escrita com letra maiúscula
por se tratar de adjetivo gentílico.
07- Assinale a alternativa correta quanto ao sentido das palavras
no texto:
A.
B.
C.
D.
E.

“confinadas” é sinônimo de “afastadas”
“amenizar” é antônimo de “aliviar”
“esguio” é sinônimo de “emagrecido”
“cadência” é antônimo de “andamento”
“cultura” é sinônimo de “incultura”
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08- Sobre as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa
assinale a única alternativa incorreta:
A.
B.
C.
D.
E.

A. Do fato do dono do circo não ter perguntado ao rapaz se
ele não sabia voar como um passarinho.
B. Do dono do circo que despreza o talento de reproduzir o
som dos passarinhos que estão lá fora.
C. Da revelação de que o rapaz podia imitar passarinho porque era capaz de voar.
D. Da reação do dono do circo ao saber que o jovem podia
voar como um passarinho.
E. Da reação do rapaz ao ficar cabisbaixo pela grosseria do
dono do circo.

‘também’ é oxítona.
‘contêineres’ é proparoxítona.
‘Países’ é acentuada por ser um hiato.
‘família’ é proparoxítona.
‘água’ é paroxítona.

09- No texto, aparece a palavra ‘tudão’.
Qual a classe gramatical dela:
A.
B.
C.
D.
E.

12- O humor da tira surge:

Substantivo
Adjetivo
Aumentativo
Diminutivo
Numeral

13- Qual frase do quadrinho modificada NÃO teve sua correção
gramatical desrespeitada nem seu sentido alterado?
A.
B.
C.
D.
E.

“Então quer uma vaga do meu circo?”
“Me diga qual o seu talento?”
“Eu não sei imitar passarinho.”
“Eu mando aqui e me deixe trabalhar, rapaz.”
“Se manda daqui e deixe-me trabalhar, rapaz.”

“No espelho dessas águas
Vejo a face luminosa do amor
(...)
Luz do divinal querer
Seria uma sereia ou seria só
Delírio tropical, fantasia
Ou será um sonho de criança
Sob o sol da manhã.”
(SANTOS, Lulu; MOTA, Nelson. Sereia. RCA Records, 1995. 1 CD. Faixa 6.)

14- Assinale a alternativa correta sobre o eu poético:
10- Sobre os personagens dos quadrinhos, assinale a alternativa
correta:
A. O personagem que pede emprego se impõe quando fala e
suscita a ira do dono do circo.
B. A expressão do dono do circo está incompreensível por
causa do uso do chapéu.
C. O rapaz que pede emprego tem uma expressão pouco receptiva, por isso homem de chapéu reage mal.
D. O rapaz não soube fazer a demonstração do seu talento
quando o dono pediu e não chamou a atenção dele.
E. A fala e a expressão do dono do circo caracterizam um
homem ranzinza e grosseiro.
11- A fala do dono do circo “imitar passarinho?”, demonstra que
ele sente o que pela habilidade do rapaz?
A.
B.
C.
D.
E.

A. Viu uma sereia e está certo disso.
B. Viu sua própria imagem no espelho das águas e pensa ser
uma sereia.
C. Duvida de que tenha visto uma sereia.
D. Vê a mulher amada chegando e a chama de sereia.
E. Sonhou quando era criança e está contando ao amigo.
15- No trecho “Delírio tropical, fantasia
Ou será um sonho”, a conjunção “ou” indica:
A.
B.
C.
D.
E.

Exclusão
Adição
Oposição
Coordenação
Conclusão

Inveja
Desprezo
Alegria
Curiosidade
Espanto
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16 – Constituem as principais ferramentas de precisão em uma
obra, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Trena
TUFA
Prumo
Esquadro
Nível de bolha

17 – Desempenadeira ideal para o assentamento de revestimentos
(cerâmicas, porcelanatos e grês retificados) de grandes formatos,
dispensa o uso de dupla camada (argamassa colante no verso da
placa e na base):
A.
B.
C.
D.
E.

Dente 6X6X6mm
Dente 8X8X8mm
Dente raio 10mm
Emborrachada
Lisa

5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm

A.
B.
C.
D.
E.

12
14
16
18
20

A.
B.
C.
D.
E.

60 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm

24 – O Tinner e a Aguarraz são indicados para a limpeza de equipamentos de pintura em geral e para diluição de produtos. O
aguarraz pode ser utilizado em, EXCETO:

19 – Nas tubulações do esgoto a parte mais alta do tubo deverá
ficar a no mínimo quanto de profundidade?
A.
B.
C.
D.
E.

22 – Em um telhado, para cada metro quadrado necessita-se de
quantas telhas romanas?

23 – Levando-se em conta banheiros adaptados para cadeirantes,
o ideal é que as portas sejam de no mínimo:

18 – Para a construção de um muro, a profundidade da vala deve
ser proporcional à altura do muro a ser construído. Um muro de
até 1 metro, a profundidade do alicerce deve ser de:
A.
B.
C.
D.
E.

B. São peças em concreto ou metal que revestem a parte superior do muro para proteção contra umidade e acabamento.
C. É a parte lateral e superior de um prédio do lado externo,
acima do forro ou laje que fecha o vão de cobrimento de
duas águas.
D. São as partes da cobertura que tem como missão proteger
as paredes expostas, geralmente acima do telhado podem
ser internos ou externos.
E. É a abertura no telhado destinada a conduzir uma passagem de luz.

10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

A.
B.
C.
D.
E.

Vernizes
Primers
Lacas
Esmaltes
Produtos sintéticos a base de nitrocelulose

25 – Para a aplicação do revestimento de gesso deve-se observar
o prazo mínimo de:

20 – Na aplicação do concreto devemos efetuar o adensamento de
modo a torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado para o adensamento do concreto é por meio de vibrador de
imersão, para isso devemos ter alguns cuidados que inclui, EXCETO:
A. Aplicar sempre o vibrador na vertical.
B. Vibrar o maior número possível de pontos.
C. O comprimento da agulha do vibrador deve ser maior que
a camada a ser concretada.
D. Sempre vibrar a armadura.
E. Não imergir o vibrador a menos de 10 ou 15 cm da parede
da fôrma.
21 – A Platibanda:

A. 60 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de
concreto estrutural; e de no mínimo 30 dias para as alvenarias.
B. 60 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de
concreto estrutural; e de no mínimo 15 dias para as alvenarias.
C. 30 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de
concreto estrutural; e de no mínimo 14 dias para as alvenarias.
D. 30 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de
concreto estrutural; e de no mínimo 60 dias para as alvenarias.
E. 14 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de
concreto estrutural; e de no mínimo 30 dias para as alvenarias.

A. É uma faixa horizontal que moldura de forma contínua a
parte superior de um edifício, com a função de dar estética ao telhado.
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26 – A junta de assentamento mínima recomendada para peças de
revestimento com tamanho de 41 x 41 é de:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

3mm
5 mm
6mm
8mm
1,2mm

5 A.
10 A.
20 A.
30 A.
50 A.

28 – As calçadas devem ser pavimentadas em linha reta por toda
sua extensão, acompanhando seu alinhamento a cota das guias e
seguir algumas recomendações. Logo, numa calçada padrão de 2
metros a inclinação máxima deve ser de:
A.
B.
C.
D.
E.

4 centímetros
8 centímetros
10 centímetros
20 centímetros
50 centímetros

29 – Para uma pia de cozinha, a dimenção das tubulações
hidráulicas deve ser de:
A.
B.
C.
D.
E.

0,80 cm a 1,00 cm.
0,50 cm a 1,50 cm.
0,50 mm a 1,00 mm.
1,50 mm a 2,00 mm.
1,50 cm a 2,00 cm.

33 – A figura demonstra uma vista em planta de que tipo de ajuste
de tijolos?

27 – A tomada dos chuveiros recomendada é de:
A.
B.
C.
D.
E.

32 – A espessura do emboço deve ser, aproximadamente, de:

½ polegada
¼ polegada
⅛polegada
¾ polegada
1 ¼ polegada

30 – A imagem demonstra um:

A.
B.
C.
D.
E.

Ajuste Comum
Ajuste Inglês
Ajuste Francês
Ajuste Grego
Ajuste Europeu

34 – Numa construção, feita a última fiada de tijolos ou blocos, o
próximo passo é fazer o que se chama de “cinta de amarração”.
Sobre esta, é INCORRETO afirmar:
A. Trata-se de um reforço que é feito nas paredes de alvenaria para evitar que haja uma concentração de carga da laje
sobre uma única área, o que poderá danificar a parede.
B. As cintas de amarração servem de apoio para a laje, cumprindo a função de distribuir o peso da laje que ficará
apoiada nelas. Elas também “amarram as paredes”, mantendo-as firmes e ancoradas.
C. A cinta de amarração deve ser feita pelo menos 15 dias
depois de concluída a alvenaria.
D. Ela poderá ser executada com tijolos maciços, colocados
no sentido contrário dos tijolos ou blocos das paredes.
E. O espaço entre os tijolos é preenchido com concreto.
35 – É um pedaço de parede que varia de 10 a 20 cm construído
entre a marcado contra marco e a face do bloco da fiada lateral.

A.
B.
C.
D.
E.

Prumo de centro
Prumo de face
Nível
Compasso
Esquadro

31 – A veruma tem a mesma função de:
A.
B.
C.
D.
E.

Trena
Desempenadeira
Serra
Chave de fenda
Martelo

Esta é a definição de:
A.
B.
C.
D.
E.

Boneca
Bolete
Carreta
Campo
Roleta

36 – Quanto às instalações elétricas em Canteiro de obras é
INCORRETO afirmar:
A. Os quadros de distribuição devem ser de preferência metálicos e devem ficar fechados para que os operários não
se encostem nas partes energizadas.
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B. Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem
visíveis, sinalizados, porém, de difícil acesso, longe da
passagem de pessoas, materiais e equipamentos.
C. As chaves elétricas do tipo faca devem ser blindadas e
fechar para cima. Não devem ser usadas para ligar diretamente os equipamentos.
D. Os fios e cabos estendidos em locais de passagem, devem
estar protegidos por calhas de madeira, canaletas ou eletrodutos.
E. Os fios e cabos devem ser fixados em isoladores. As
emendas devem ficar firmes e bem isoladas, não deixando partes descobertas.
37 – Todos os vãos superiores a 1,50m para as lajes pré-fabricadas
"comuns" e 1,20 a 1,40m para as lajes treliças (piso e forro
respectivamente), deverão ser escorados por meio de tábuas
colocadas em espelho, sobre chapuz, e pontaletadas. Os pontaletes
deverão ser em número de:
A.
B.
C.
D.
E.

1 para cada metro
2 para cada metro
3 para cada metro
1 para cada 2 metros
1 para cada 3 metros

38 – Impermeabilização é um conjunto de operações e técnicas
construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que
tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria
de fluidos, de vapores e da umidade. Ela tem como vantagens,
EXCETO:
A. Garante maior vida útil da construção.
B. Impede a corrosão das armaduras do concreto.
C. Evita ambientes insalubres devido à umidade, fungos e
mofos.
D. Estimula a ação de intempéries.
E. Diminui a necessidade de reformas e pinturas.
39 – Em telhado pontaletado a distância dos pontaletes deve ser:
A.
B.
C.
D.
E.

40 –

Igual a das tesouras.
O dobro das tesouras.
A metade das tesouras.
O triplo das tesouras.
Um terço das tesouras.

Este é um:
A.
B.
C.
D.
E.

Fusível
Dispositivo DR bipolar
Dispositivo DR tetrapolar
Disjuntor relativo GR
Módulo DR bipolar
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