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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

1. Assinale o nome que se dá para o conjunto de regras que trata dos Direitos e Deveres dos funcionários 

públicos civis do Município de Ponte Alta/SC: 

a. Constituição do Estado de Santa Catarina 

b. Lei Orgânica do Município de Ponte Alta 

c. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta 

d. Lei Complementar 145 de 10 de novembro de 1945 

 

2. Os governos Municipais são constituídos pelos poderes Legislativo e Executivo, independentes e 

harmônicos entre si.  É correto afirmar que o poder Legislativo de Ponte Alta/SC é constituído por:  

a. 07 vereadores 

b. 09 vereadores 

c. 11 vereadores 

d. 12 vereadores 

 

3. Quando criado, o então distrito de Ponte Alta do Sul, de acordo com o Decreto Estadual nº 200 de 25 

de janeiro de 1932, era subordinado ao município de: 

a. Lages 

b. Curitibanos 

c. Otacílio Costa 

d. São Joaquim 

 

Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 

4. O emprego de uma palavra no seu contexto permite-nos, muitas vezes, identificar seu significado 

mesmo sem conhecê-la. Observando o contexto em que se encontra a palavra “aturdido” (linha 8 do 

texto), do grupo abaixo, por qual das palavras é possível substituí-la de forma a manter seu sentido? 

a. Triste  

b. Surpreso 

c. Furioso 

d. Entusiasmado 

 

5. Qual dos cinco itens representa a melhor comparação? 

“Árvore está para chão assim como chaminé está para...” 
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a. Fumaça 

b. Tijolo 

c. Céu 

d. Casa 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Para impermeabilização de lajes com manta asfáltica é aplicada uma camada de argamassa utilizada 

como contrapiso, também chamada de: 

a. Rejunte 

b. Proteção mecânica 

c. Rolamento 

d. Lastro 

 

7. Analise e relacione corretamente as colunas abaixo: 

I. Cal 

II. Ladrilho de cimento 

III. Tijolo 

(__) Material usado na construção de paredes e fundação. 

(__) Material usado em revestimento de pisos laváveis (banheiro, cozinha). 

(__) Material usado em pinturas e em argamassas. 

 

Assinale a sequência correta: 

a. I, III, II 

b. II, I, III 

c. III, II, I 

d. II, III, I 

 

8. Depois de realizar o revestimento de alvenaria com argamassa, é executado o acabamento com uma 

desempenadeira de madeira. Depois pode ser feito o camurçamento. Qual material é utilizado nessa 

operação? 

a. Cortiça 

b. Escovão 

c. Trincha 

d. Espuma 

 

9. Na parte superior e inferior de vãos de janelas, são utilizados elementos estruturais no sentido 

horizontal para eliminar os esforços da alvenaria sobre esses vãos. Como são chamados esses 

elementos? 

a. Verga e contraverga 

b. Viga e verguete 

c. Viga e contraviga 

d. Vigota e verga 

 

 

10. Qual o significado da descriminação 1:3:4 para executar o concreto? Assinale a sequência correta: 
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a. 1 cimento, 3 brita, 4 areia 

b. 1 brita, 3 cimento, 4 areia 

c. 1 cimento, 3 areia, 4 brita 

d. 1 areia, 3 cimento, 4 brita 

 

11. Marque a alternativa que indica a sequência correta para carregar uma betoneira, durante a preparação 

do concreto: 

a. Brita, areia, cimento e água 

b. Água, cimento, areia e brita 

c. Água, brita, cimento e areia  

d. Areia, água, cimento e brita 

 

12. Sobre a pintura à cal ou pintura caiada, marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas: 

(__) É usada principalmente em pinturas externas. 

(__) É lavável e conserva por bastante tempo a sua resistência. 

(__) Oferece um efeito rústico. 

 

Assinale a sequência correta: 

a. F, V, F                

b. V, F, V               

c. F, F, V               

d. V, V, F 

 

13. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
O objeto apresentado trata-se de: 

a. Prumo 

b. Régua  

c. Marreta 

d. Nível de bolha 

 

14. Para uma parede de tijolos receber revestimento de azulejos, deve estar: 

a. Escorada. 

b. Escorada e prumada. 

c. Marcada com taliscas e alinhada. 

d. Revestida com massa grossa e prumada 

 

15. Quando o azulejo é assentado com argamassa deve estar saturado de água para: 

a. Não empenar posteriormente. 

b. Não absorver água da argamassa e se soltar depois de assentado. 

c. Não haver trincas. 
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d. Não manchar o azulejo. 

16. Como deve ser feito o reparo em calçadas? Assinale a alternativa correta: 

a. Retirar as partes danificadas e completar a calçada com argamassa. 

b. Demolir e remover todo o material demolido, preparar o local para receber o acabamento, que 

pode ser com argamassa ou concreto. 

c. Sempre fazer reparos em calçadas só recuperando a parte solta. 

d. Procurar o encarregado para saber o que deve ser feito. 

 

17. Durante a construção da alvenaria, o elemento da estrutura da esquadria de alumínio é chumbado, 

com a finalidade de fixar o marco, que é chamado de: 

a. Batente 

b. contrabatente 

c. Contramarco 

d. Montante 

 

18. Existe necessidade de se utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI). Para se efetuar trabalhos 

em altura, a partir de 2,0 metros, se usa o EPI chamado de: 

a. Paraquedas 

b. Máscara contra gás 

c. Bota de borracha 

d. Cinto de segurança  

 

19. Assinale a alternativa onde constam apenas equipamentos relacionados com a segurança do 

trabalhador: 

a. Máscara de borracha, martelo e pregos. 

b. Luvas de pelica, chinelos e protetores auriculares 

c. Luvas de malha de aço, botinas e protetores auriculares.  

d. Botas de couro, respiradores autônomos e chinelos. 

 

20. De acordo com as normas de segurança, marque a alternativa INCORRETA: 

a. Usar escadas com borrachas nos pés para atingir lugares altos. 

b. Improvisar consertos em máquinas. 

c. Manter o piso sempre seco. 

d. Usar equipamentos de proteção individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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