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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: Pedreiro
PORTUGUÊS

Campanha “10 minutos contra a dengue”

Estamos vivendo um tempo atípico, Dengue e Covid-19, distanciamento e
isolamento social como prevenção. Aproveite o ficar em casa para limpar
quintal, retirar tudo que possa acumular água (garrafa, casca de ovo, plástico,
resto de construção lata, pneu, vasos de planta). Verifique também: caixa
d’água, calhas, ralos, piscinas, baldes, vasos sanitários, tanques, reservatórios
atrás de geladeira e vasilhames de animais. Cheque semanalmente os locais a
onde o mosquito costuma colocar seus ovos. Com apenas uma ação semanal
de 10 minutos é possível interromper o ciclo da vida do mosquito transmissor
da dengue

Responda as questões 1 a 5 de acordo com as orientações acima da Prefeitura
de Silveiras, publicada no site municipal da cidade.
1-Há a orientação que podemos parar o ciclo da vida do mosquito transmissor
da dengue com apenas:
a) Ação semanal de 10 minutos
b) Ação semanal de 30 minutos
c) Ação mensal de 10 minutos
d) Ação mensal de 30 minutos
2-Cheque semanalmente os locais a onde o mosquito costuma colocar seus
ovos, quer dizer:
a) Olhe semanalmente os locais
b) Verifique semanalmente os locais
c) Observe semanalmente os locais
d) Todas as alternativas estão corretas- a, b e c
3- Assinale a alternativa incorreta :Aproveite o ficar em casa para:
a) Limpar quintal, retirar tudo que possa acumular água (garrafa, casca de ovo,
plástico, resto de construção lata, pneu, vasos de planta).
b) Verificar : caixa d’água, calhas, ralos, piscinas, baldes, vasos sanitários,
tanques, reservatórios atrás de geladeira e vasilhames de animais.
c) Checar semanalmente os locais onde o mosquito costuma colocar seus
ovos.
d) Descansar e levar as crianças para passear.

4-O texto fala sobre:
a) Dengue e Covid
b) Dengue e Pernilongo
c) Covid e Catapora
d) Covid e Sarampo
5-A dengue é transmitida por:
a) Mosquito
b) Rato
c) Barata
d) Gatos
6-Assinale a alternativa que a palavras escritas com a letra X não tem o som
de Z
a) enxame – enxada – enxerto
b) exame – exumar – êxodo
c) exato – existe – exílio
d) exibido – exemplo – exercito
7-Assinale a alternativa em que todos os substantivos estão no plural:
a) Sol, ruas, lua
b) Flores, meninos, bolas
c) Caderno, cadeira, lápis
d) Gato, papagaio, leão
8-Assinale a sequência que apresenta corretamente o tempo verbal de:
choverá, dançou e bebe:
a) Futuro, passado, presente
b) Passado, futuro, presente
c) Presente, futuro, passado
d) Passado, presente, futuro
9-O único substantivo que expressa aumento de tamanho está expresso na
alternativa:
a) Porta.
b) Eleição
c) Homenzarrão.
d) Casa.
10-Indique a alternativa em que a relação substantivo masculino e o feminino
correspondente está incorreta:
a) Aluno – aluna.
b) Poeta – poetisa.
c) Homem – mulher
d) Duque – duqua

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Em 12/10/2022, Santuário do Cristo Redentor comemorou 91 anos de
criação. o Cristo Redentor foi escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas
do Mundo, Esta estátua fica na cidade:
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba
d) Porto alegre
12-A Câmara Municipal de Silveiras é constituída por :
a) 23 vereadores
b) 9 vereadores
c) 12 vereadores
d) 7 vereadores
13-Em nossa cidade temos vários pontos turísticos, os quais atraem turistas
todos os anos. Assinale apenas a alternativa que apresenta pontos turísticos
de Silveiras
a)Cadeia Pública, Rancho do Tropeiro, Praça da Matriz
b) Rancho da Pamonha, Igreja Nossa Senhora da Luz, Cachoeira Véu da
Noiva
c) Parque da Fragada, Monumento ao Expedicionário
d) Câmara Municipal, Bairro dos Gatos, Fonte de Luz
14-Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião:
a) De Bananal.
b) De Cruzeiro
c) De Cunha
d) De Queluz
15-Assinale a alternativa que contém todos os municípios limítrofes de
Silveiras:
a) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
b) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cruzeiro.
c) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
d) Lavrinhas, Queluz , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista
16-O Dia do Tropeiro é festejado, em Silveiras:
a) Durante a festa dos Reis Magos
b) Durante a festa da Padroeira
c) Último domingo do mês de agosto
d) Conforme determinações do Fundo Social da Prefeitura
17-O nome do atual Prefeito de Silveiras é:
a) Guilherme Carvalho da Silva
b) Matheus Mota
c) Pedro Paulo Campos
d) Laurindo Garcez

18-Em qual ano foi criada a cidade de Silveiras
a) 1857.
b) 1883.
c) 1912.
d) 1830
19-A Ucrânia está sendo atacada:
a) Pela Alemanha.
b) Pela Rússia.
c) Pela China.
d) Pelos Estados Unidos.
20-Participaram em 2022, no segundo turno, da eleição para presidente da
República no Brasil :
a) Lula e Ciro Gomes
b) Bolsonaro e Ciro Gomes.
c) Lula e Simone Tebet
d) Lula e Bolsonaro

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
21-Sobre nivelamento, é INCORRETO afirmar que:
a) Operação que consiste em transportar uma referência de nível marcada em
uma determinada altura para outro local, estabelecendo assim um plano
horizontal.
b) Numa obra a referência de nível (marca) é estabelecida a 1,0 metro do nível
do piso e transportada para as paredes dos outros cômodos.
c) É através do nivelamento que marcamos as alturas da alvenaria, dos vãos
de janelas e portas, do pé direito das alturas do piso e contrapiso na
pavimentação.
d) A ferramenta utilizada para realizar o nivelamento de vãos pequenos é a
mangueira de nível.
22-Operação que consiste em posicionar numa mesma direção, através de
uma linha, os elementos de uma construção. Para utilizar essa técnica é
necessário que esteja estabelecido o ponto inicial e final do mesmo e a partir
daí fixar uma linha (linha de pedreiro) entre estes ponto. Trata-se:
a) da escavação.
b) do alinhamento.
c) da fundação.
d) da locação de estacas.
23-Assinale a afirmativa correta:
a) A operação que consiste em marcar os vãos de uma obra a um ângulo de
90° (noventa graus) é denominada prumada.
b) A operação que consiste em posicionar numa direção vertical os elementos
de uma construção é denominada esquadro.
c) A argamassa deve ser utilizada em elementos estruturais como vigas e
pilares, em lajes, etc..

d) Na pavimentação (pisos e contrapisos), no assentamento de piso cerâmico e
azulejos, etc. devemos sempre preparar a quantidade de argamassa
necessária para que não ocorra o endurecimento da mesma antes de secar a
aplicação.
24-Material a base de cálcio usado em forros e pinturas. Pó branco que
misturado com água forma uma pasta e seu momento de pega é mais rápido
com menos água. Trata-se:
a) do gesso.
b) do cal.
c) da areia branca.
d) da brita fina branca.
25-Sobre tijolos, é INCORRETO afirmar que:
a) Tijolo maciço é muito utilizado em paredes estreitas de armários, em caixas
d´água, caixas de esgoto ou em paredes comuns.
b) Tijolo furado é mais leve que o tijolo maciço, é barato e não sobrecarrega as
estruturas.
c) Tijolos vazados são mais leves que o tijolo furado. Usados particularmente
nas paredes divisórias sobre estrutura de concreto armado.
d) Tijolo de concreto também chamado de bloco de concreto, tem menor
resistência do que o de barro.
26-Correlacione a ferramenta à sua função:
1. Arco de serra.
2. Desempoladeira (desempenadeira).
3. Nível de bolha.
4. Presilha.
( ) utilizada para fixar os sarrafos nos arremates de alvenaria.
( ) utilizado para verificar o nivelamento (horizontal) e prumo (vertical).
( ) servem para manter a regularidade da superfície, segurar pequenas
quantidades de argamassas.
( ) utilizado para corte de barras de aço, tubos metálicos ou de pvc.
Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) 4; 3; 2; 1.
b) 1; 2; 3; 4.
c) 2; 3; 1; 4.
d) 3; 1; 4; 2.
27-Sobre o chapisco, julgue as seguintes afirmativas:
I. Camada irregular sem nenhum aspecto de acabamento feito de argamassa
forte aplicada sobre a superfície de alvenaria.
II. Sua função é melhorar a união entre a superfície da alvenaria e a camada do
revestimento.
III. O chapisco deve ser lançado fortemente sobre a alvenaria com a colher
de pedreiro.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.

28-Usados geralmente em revestimentos para proteger contra a infiltração de
água. São adicionados aos concretos e argamassas de lajes, terraços,
reservatório, etc. Tratam-se:
a) de impermeabilizantes.
b) de aglomerantes.
c) de agregantes.
d) de absorventes.
29-Sobre a estrutura de concreto armado pode-se afirmar que:
a) é a menos conhecida e mais difícil de executar.
b) exige muito cuidado depois de concluída sua cura.
c) pouco segura contra incêndio, uma vez que o concreto armado é pouco
resistente a temperaturas.
d) sua resistência aumenta com o passar do tempo.
30-Os equipamentos de segurança são instrumentos utilizados pelo pedreiro
para proteção de seu corpo, para segurança de sua vida e de seus colegas. As
botas para pedreiro:
a) devem ser feitas de material fino, permeável e com sola pouco resistente.
b) é segurança contra as pontas de prego, farpas de madeira e outros objetos
pontudos, além da proteção natural quanto da umidade e do calor.
c) não é necessária quando o pedreiro irá trabalhar com concreto e argamassa.
d) deve ser utilizada somente por pedreiros com pouca experiência no serviço.

