Inscrição

Nome do Candidato

Prefeitura Municipal
de Silveiras
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2h00 de duração
30 questões

Cargo: Pintor

INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Pintor
PORTUGUÊS
MARAVILHA
Lá fora está chovendo
Mas assim mesmo
Eu vou correndo
Só pra ver o meu amor
Ela vem toda de branco
Toda molhada
E despenteada
Que Maravilha
Que coisa linda
Que é o meu amor
Por entre bancários
Automóveis
Ruas e avenidas
Milhões de buzinas
Tocando sem cessar
Ela vem chegando de branco
Meiga, e muito tímida
Com a chuva molhando, seu corpo
Que eu vou abraçar
E a gente no meio da rua
Do mundo, no meio da chuva
A girar!
Que Maravilha!
A girar!
Que Maravilha!

Jorge Ben / Toquinho

Segundo a música, assinale a alternativa correta, das questões de 01 a 05
1-É chamado de Maravilha:
a) O amor do eu lírico
b) Os automóveis
c) As ruas
d) As Avenidas
2-Segundo o texto:
a) Está chovendo
b) Está fazendo frio
c) Está ensolarado
d) Está nublado

3-O autor está:
a) Correndo
b) Triste
c) Desconfiado
d) Revoltado
4-O amor do autor está:
a) Vestida de branco
b) Molhada
c) Despenteada
d) Todas as alternativas estão corretas
5-O amor do autor está:
a) Tímida
b) Infeliz
c) Chorando
d) Revoltada pela chuva
6-O antônimo de despenteada é:
a) Que está com o cabelo bagunçado
b) Que não possui penteado algum
c) Penteada
d) Descabelada
7-São palavras transcritas do texto que se apresentam no feminino, EXCETO:
a) Meiga
b) Tímida
c) Chuva
d) Automóveis
8-Assinale a única expressão que se encontra no aumentativo.
a) Rua.
b) Amorzão.
c) Perseguição.
d) Corpo.
9-Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) A chuva está caindo, mas nós vai ficar aqui.
b) A chuva está caindo, mas nós vamos ficarmos aqui.
c) A chuva está caindo, mas nós vamos ficar aqui.
d) A chuva está caindo, mas vamos ficarmos aqui.
10) A palavra cessar tem quantas vogais?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Morreu em setembro de 2022, aos 96 anos, a monarca com o reinado mais
longo da história britânica. O nome da rainha era:
a) Grace
b) Elizabeth
c) Meghan
d) Dyana
12-Segundo a Lei Orgânica de Silveiras, o mandato dos vereadores será de:
a) 2 anos
b) 3 anos
c) 4 anos
d) 5 anos
13-Pela Lei Orgânica de Silveiras, O prazo de validade do concurso público
será:
a) de até um ano, prorrogável, uma vez, por igual período.
b) de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
c) de até três anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
d) de até quatro anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
14-A data do aniversário da cidade de Silveiras é comemorada em:
a) 28 de fevereiro
b) 12 de Julho
c) 15 de maio
d) 18 de novembro
15-Complete: Silveiras é um município que abriga a tradição_____________,
representada nos monumentos, construções, gastronomia e manifestações
culturais de seu povo
a) tropeira
b) mineira
c) paulista
d) industriária
16-Nos dias 5 e 6 de novembro de 2022 foi realizado na cidade de Silveiras
a) corrida de moradores
b) São Silveiras
c) festa da broa
d) quinto festival da Içá
17-Quando é celebrado o dia da padroeira da cidade de Silveiras?
a) 8 de dezembro
b) 12 de Julho
c) 15 de maio
d) 18 de novembro

18-No segundo turno da eleição para presidente no Brasil, oficialmente teve
maior quantidade de votos:
a) Bolsonaro
b) Luiz Inácio Lula da Silva
c) Ciro Gomes
d) Soraya Thronicke
19-Para evitar a dengue devemos:
a) Não deixar água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se
desenvolve, evita sua procriação.
b) Não deixar acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque
areia fina até a borda do pratinho.
c) Entregar pneus velhos ao serviço de limpeza urbana.
d) Todas as alternativas estão corretas.
20-Os caminhoneiros bloquearam ou interditaram rodovias em 25 Estados e no
Distrito Federal em 31.out.2022, em manifestações contra:
a) Aumento da gasolina
b) Aumento do valor da cesta básica
c) A eleição que deu como vencedor o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Valor do diesel cobrado nos Postos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-As resinas utilizadas nas tintas:
a) são responsáveis por formar uma película protetora.
b) são alguns tipos de pó que não se dissolvem na tinta.
c) são responsáveis por dar cor para a tinta.
d) evitam a formação de espuma e diminuem o tempo de secagem da tinta.
22-São líquidos que evaporam depois da aplicação da tinta. Possibilitam que a
tinta se apresente sempre na forma líquida, permitindo um bom nivelamento/
alastramento. Para o látex usa-se água; nas tintas a óleo e esmaltes sintéticos
costuma-se usar aguarrás, entre outros. Tratam-se:
a) de resinas.
b) de pigmentos.
c) de diluentes.
d) de aditivos.
23-É a capacidade que o produto possui de esconder a cor da superfície em
que for aplicado. A forma de diluição interfere no resultado, por isso, é melhor
seguir as instruções dos fabricantes na diluição. Trata-se:
a) da estabilidade.
b) da cobertura.
c) do nivelamento.
d) da durabilidade.

24-Associe o tipo de rolo ao seu uso mais adequado:
1. Rolos de lã de pelo baixo (sintética ou de carneiro)
2. Rolos de espuma.
3. Rolos de espuma rígida ou de borracha.
( ) São indicados para texturas.
( ) São indicados para aplicação de esmaltes sintéticos, tintas a óleo e
complementos.
( ) São indicados para tintas PVA e acrílicas, como também para aplicar tinta
epóxi.
Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) 1; 2; 3.
b) 2; 3; 1.
c) 3; 1; 2.
d) 3; 2; 1.
25-Sobre as ferramentas para pintura, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Desempenadeira de aço é usada para aplicação de massas em grandes
áreas. Depois de usá-la deve-se retirar o excesso de massa com uma espátula,
lavá-la com água e enxugar com um pano para evitar ferrugem.
b) As lixas são usadas para deixar a superfície por igual, o que melhora a
aderência da pintura, além de permitir um acabamento melhor.
c) O revólver ou pistola de pintura são mais usados para pintura de automóveis
mas podem também serem usados em pinturas imobiliárias, na aplicação de
esmaltes, vernizes e tintas a óleo.
d) Para aplicação de esmaltes, vernizes, tintas a óleo, tintas látex e
complementos como fundos para madeiras, para metais, seladores etc usamse o pincel e a trincha. São especialmente indicados para pintura lisa. Após o
uso dos pincéis e trinchas não é necessário retirar o excesso de tinta.
26-São recomendações para pintura:
I. Manter a embalagem da tinta fechada e não reutilizá-la.
II. Armazenar a tinta em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de
calor.
III. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação, preparação e secagem.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
27-A limpeza da superfície pintada:
a) deve ser realizada com água com detergente líquido neutro e esponja macia.
b) deve ser efetuada com uma bucha áspera.
c) deve ser realizada com produtos abrasivos.
d) deve ser realizada com produtos corrosivos.
28-Para EVITAR a variação de tonalidades da tinta, deve-se:
a) ficar fazendo diversos retoques após 24h da aplicação da tinta.
b) pintar áreas externas em dias chuvosos.
c) comprar a tinta do mesmo fornecedor e lote.
d) diluir cada tinta de maneira diferente até se alcançar a tonalidade adequada.

29-Julgue as seguintes afirmativas sobre acessórios utilizados na pintura:
I) As espátulas são usadas na remoção de tintas velhas e na aplicação da
massa. Na sua conservação, limpe-as e elimine a ferrugem, esfregando-as em
uma lixa.
II) As bandejas facilitam a molhagem do rolo de pintura e consequentemente a
aplicação da
tinta.
III) A escova de aço serve para remover restos de pintura e para remover em
superfícies de metal.
IV) O cobretudo é recomendado para proteger pisos, móveis e quaisquer
objetos que estejam em dependência a ser pintada.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
30-Sobre o uso de EPI (equipamento de proteção individual) do pintor, é
INCORRETO afirmar que:
a) Os óculos de segurança impedem que os pigmentos e o vapor químico
criado pela pintura e suas misturas entrem em contato com as mucosas
sensíveis da área dos olhos.
b) O capacete de segurança deve ser usado quando houver risco de queda de
objetos sobre a cabeça do pintor, como o rolo de pintura e as latas de tinta.
c) As máscaras de proteção devem ser usadas especialmente em espaços
confinados.
d) As luvas não são obrigatórias pois elas apenas evitam que o pintor suje as
mãos.

