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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. Um serviço de carpintaria poderá ser terminado em 12 dias e meio, trabalhando 8 horas por dia. 

Assinale a afirmativa correta com o total de horas trabalhadas: 

a. 104 horas 

b. 100 horas 

c. 96 horas  

d. 92 horas 

 

7. Para construir um assoalho de 23,00 x 4,00 metros, usando tábuas de 0,50 x 4,00 metros, qual o 

número correto de tábuas que serão utilizadas: 

a. 42 tábuas 

b. 46 tábuas 

c. 64 tábuas 

d. 92 tábuas 

  

8. Para iniciar a execução de piso em assoalho de madeira, qual a condição necessária para começar o 

serviço. Assinale afirmativa correta: 

a. Os revestimentos internos de paredes e tetos devem estar concluídos, e os batentes e 

contramarcos, instalados. 

b. Os revestimentos internos de paredes devem estar concluídos, e os batentes instalados. 

c. Os revestimentos externos de paredes devem estar concluídos, e os batentes e contramarcos, 

instalados. 

d. Os revestimentos internos de paredes e tetos devem estar concluídos, e as portas totalmente 

instaladas. 

 

9. Quase todos os serrotes têm os dentes inclinados no sentido longitudinal da folha e alternadamente 

dobrados para a direita e para a esquerda no sentido transversal. 

 
Esta característica permite cortar facilmente sem que o serrote prenda, pois a largura do corte fica 

maior do que a espessura da folha do serrote. Assinale o nome dessa característica:  

a. Corte 

b. Afiação 

c. Trava  

d. Amolação 
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10. Marque o nome correto da chapa de fibra de madeira, fabricada através de alta pressão e temperatura, 

pela aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e vários outros aditivos: 

a. OSC 

b. MDF 

c. Laminado 

d. Compensado 

 

11. A construção civil faz uso de formas de madeira. Qual a madeira recomendada para esse fim? 

a. Angelim 

b. Canela 

c. Peroba 

d. Pinus 

 

12. Observe a figura e assinale a afirmativa correta: 

        
a. Utilizada para o corte de madeiras 

b. Serve para cortar terrenos muito duros 

c. Serve para dobrar barras de aço 

d. Utilizada para fazer medições 

 

13. Assinale o nome da ferramenta usada com indicação para fresar furos oblongos, ranhuras, arestas e 

chanfros, fresar modelos, desenhos, enfeites: 

a. Suta 

b. Fresa 

c. Plaina 

d. Tupia 

 

14. Denomina-se "prumada" a operação de posicionar os elementos de uma construção numa direção 

vertical a partir da posição vertical medida através da uma linha, geralmente realizada em paredes. As 

ferramentas utilizadas para obter uma prumada são: 

a. Esquadro e presilha  

b. Linha de pedreiro e serrote  

c. Peneira e picareta 

d. Prumo de face e prumo de centro 

 

15. Atualmente vem sendo usado em larga escala, um polímero de alto desempenho em espumas 

flexíveis, na colocação de portas e janela, em substituição aos parafusos. Essa espuma é constituída à 

base de: 

a. Polietileno 

b. Poliuretano 

c. Policarbonato 

d. Polipropileno  
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16. Equipamentos de proteção individual (EPI) protegem o trabalhador e previnem acidentes de trabalho. 

Assinale a afirmativa correta: 

a. Os EPIs podem ser utilizados quando necessário. 

b. Como são desconfortáveis,  devem ser usados quando o serviço for perigoso. 

c. Não preciso usar EPIs se tenho certeza do serviço.  

d. EPIs são de uso obrigatório. 

 

17. Qual equipamento de segurança deve ser utilizado em atividades a mais de dois metros de altura do 

piso, havendo risco de queda do carpinteiro: 

a. Cinto de segurança tipo paraquedista 

b. Luvas de borracha 

c. Protetor auricular 

d. Bota de cano longo 

 

18. São utilizados vários tipos de ferramentas pela carpintaria.  Assinale quais tipos de martelos são 

usados: 

a. Carpinteiro, picador e sapateiro 

b. Chapeador, eletricista e pena 

c. Unha, carpinteiro e pena 

d. Unha, chapeador e picador 

 

19. Na relação abaixo, estão elencados tamanhos diferentes de pregos. Assinale o maior prego 

relacionado: 

a. 13 × 18 

b. 14 × 11 

c. 15 × 15 

d. 18 × 11 

 

20. Para reduzir o teor de umidade, a madeira é submetida à secagem. Na relação abaixo, alguns 

benefícios obtidos por essa técnica. Assinale a resposta INCORRETA: 

a. Redução de custos. 

b. Diminuição da resistência mecânica. 

c. Melhora nas características de trabalhabilidade. 

d. Redução de riscos de ataque de fungos que provocam o apodrecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 


