Cargo: Pedreiro III
Viver em Segurança com mais
liberdade
Todas as pessoas devem viver em
segurança. A segurança não pode ser
privilegio de uma classe ou de um partido.
Em nome da segurança, não se pode
provocar medo nem insegurança no povo.
Em nome da segurança não se pode
prender as pessoas sem provar antes sua
culpa.
Em nome da segurança, ninguém pode
ser vitima da valentia e da violência fáceis
dos mandões que nunca são punidos.
A verdadeira segurança é aquela que faz
o povo viver no uso de seus direitos, na
felicidade de sua liberdade e na paz de
uma verdadeira justiça social.
Exigências Cristãs de uma ordem
Politica- Diocese de São MateusVozes,1978
1-Assinale a alternativa correta: Segundo
o texto:
a) As pessoas com maior poder financeiro
devem receber maior segurança, para
defender seus patrimônios.
b) As mulheres, idosos e crianças devem
receber maior segurança.
c)Todas as pessoas devem viver em
segurança.
d) A classe de políticos deve receber
maior segurança devido às várias
manifestações nas ruas.
2-O antônimo de privilegio é:
a) Vantagem
b)Direito
c) Prerrogativa
d) Desvantagem

3-Qual o significado de Justiça Social?
a)Princípio de que todos os indivíduos de
uma sociedade têm direitos e deveres
iguais em todos os aspectos da vida
social.
b)Todos os direitos básicos, como a
saúde, educação, justiça, trabalho e
manifestação cultural, devem ser
garantidos a todos.
c)É uma construção moral e politica
baseada na igualdade de direitos e na
solidariedade coletiva.
d)Todas as alternativas estão corretas
4-Qual o sinônimo de mandões?
a)Autoritário.
b)Despótico.
c)Prepotente.
d)Todas as alternativas estão corretas.
5-Passando a frase: Mandões que nunca
são punidos para forma afirmativa,
teremos:
a)Mandões que raramente são punidos.
b)Mandões que dificilmente são punidos.
c)Mandões que jamais são punidos.
d)Mandões que sempre são punidos.
6- Carlos tinha em sua conta bancária um
saldo negativo de R$ 730,00. Após
receber seu salário, o saldo da conta
tornou--se R$ 2.680,00 positivo. O salário
de Carlos é de:
a) R$ 3.410,00
b) R$ 2.000,00
c) R$ 3.200,00
d) R$ 1.550,00

7- No primeiro dia de uma obra, um
operário executou 1/4da obra, no segundo
dia 2/3. Sendo assim quanto faltam para
completar a obra?
a)1/2
b)1/3
c) 1/6
d) 1/12
8- Uma caixa de agua tem capacidade de
72.000cm3. Quantos quilogramas ela ira
pesar depois que estiver cheia d’agua se
vazia ela pesa 3kg?
a) 72 KG
b) 75 Kg
c) 7,2Kg
d) 7,5 Kg
9- Uma festa teve inicio as 20 h15min 28
seg. e terminou às 2h 10min 18 seg. do
dia seguinte. Quanto tempo essa festa
teve de duração?
a) 5h30 min
b) 4h 32min 30 seg.
c) 5h54min50seg
d) 6h
10-Flávia comprou 5 pacotes de feijão de
2 kg cada um, 10 pacotes de farinha com
600g cada um, 20 pacotes de café de 250
g cada um. Qual o peso total desta
compra?
a) 2,1 Kg
b) 2.100 Kg
c) 21 Kg
d) 210 Kg

11- O horário de verão brasileiro começou
em outubro de 2016 e foi ate:
a) Janeiro de 2017
b) Fevereiro de 2017
c) Dezembro de 2016.
d) Novembro de 2016.
12- O valor do salário mínimo atual é:
a) R$ 937,00
b) R$ 880,00
c) R$ 890,00
d) R$ 957,00
13- A Prefeitura de Areias publicou a
relação das pessoas que irão receber o
bolsa família em 2017. .Em relação a este
programa:
a)O Bolsa Família é um programa federal
destinado às famílias em situação de
pobreza e extrema pobreza.
b) Para ter direito tem que ter renda per
capita de até R$ 154 mensais.
c) Através da Bolsa Família, o governo
federal concede mensalmente benefícios
em
dinheiro
para
famílias
mais
necessitadas.
d)Todas as alternativas estão corretas.
14-Uma briga entre facções rivais no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim
terminou com a morte de 56 detentos, em
2 de janeiro de 2017. Este complexo situase em:
a) Acre
b) Roraima
c) Recife
d) Manaus
15- O nome da cidade Areias é devido:
a) A estrada era de uma areia
avermelhada.
b) O topônimo Areias deriva do tupi
“haie”, que significa atalho.
c) Na plantação de café usavam uma
areia especial.
d) Os tropeiros falavam muito em
“arreiar” os cavalos e com o tempo
ficou Areias.

16-É através do nivelamento que se
marca a altura:
a) da alvenaria.
b) dos vãos de janelas e portas.
c) do pé direito.
d) todas alternativas corretas.
17-Operação que consiste em marcar os
vãos de uma obra a um ângulo de 90˚
(noventa graus). É utilizado na locação da
obra, na marcação das alvenarias e nos
revestimento de parede, etc. Trata-se:
a) da prumada.
b) do esquadro.
c) do nivelamento.
d) do alinhamento.
18- Assinale a alternativa incorreta sobre
a argamassa:
a) é a mistura de cimento, areia e água
com ou sem outros elementos.
b) a qualidade da argamassa depende da
qualidade do material empregado.
c)deve-se sempre preparar a quantidade
de argamassa necessária para que não
ocorra o endurecimento da mesma antes
de secar a aplicação.
d)nunca
se
devem
reutilizar
as
argamassas retiradas ou caídas das
alvenarias ou revestimentos.
19- Material à base de gipsita usado em
paredes, forros e pinturas. Pó branco que
misturado com água forma uma pasta e
seu momento de pega ou endurecimento
é mais rápido com menos água. Trata-se:
a) do gesso.
b) do cal.
c) do salbro.
d) do impermeabilizante.
20- Sobre o reboco é correto afirmar que:
a) é uma camada irregular de argamassa.
b) é uma camada de argamassa
assentada sobre a superfície da alvenaria
já chapiscada ou sobre o emboço.
c) deve ser lançado fortemente sobre a
alvenaria com a colher de pedreiro.
d) sua camada não deve ultrapassar 0,5
cm de largura.

