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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Em um lote o construtor quer usar 135,00m² para construir um galpão comercial.  A planta de situação encontra-

se representada pela imagem abaixo. Assinale a resposta incorreta: 

 
 

a) O terreno está totalmente ocupado. 

b) A construção apresenta uma frente de 6,20m. 

c) O terreno tem afastamento de 2,80m do lote 7, seu vizinho à direita. 
d) A área construída é de 93m². 

 

07. Qual das alternativas abaixo está incorreta quanto à finalidade da escavação de terreno na construção? 

a) A escavação pode ser feita para nivelar um terreno irregular, em aclive ou declive, através de platôs. 

b) A escavação pode ser feita para nivelar um terreno já regular com platôs. 
c) A escavação pode ser feita para criar valas ou canais (para passagem de tubulações por exemplo). 

d) A escavação pode ser feita para taludes em encostas ou locais de desnível. 
 

08. Sobre o processo de locação da obra, assinale a alternativa correta: 

a) É necessário definir a referência pela qual será feita a locação da construção. 
b) O gabarito deve ficar a pelo menos 2 metros da edificação. 

c) O gabarito pode ser construído sem a cravação dos pontaletes. 
d) A cada parede deve ser feita nova colocação de gabaritos. 

 

09. Qual é elemento de fundação de concreto, que é dimensionado sem que haja necessidade de armadura de aço? 
a) Tubulão 

b) Estaca pré-moldada 
c) Bloco 

d) Sapata Corrida 
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10. Para a aplicação da argamassa rígida impermeável deve-se tomar quais cuidados? 

a) Deixar a superfície convenientemente áspera e lavada, livres partículas soltas. 
b) Deixar a superfície lisa e lavada, livres partículas soltas. 

c) Não é necessária preocupação da existência de trincas e fissuras, pois a argamassa vai fechá-las. 
d) Os cantos devem ser sempre bem recortados, formando cantos. 

 

11. Durante o serviço de alvenaria devemos nos atentar para alguns elementos fundamentais. Abaixo, estão algumas 
ferramentas utilizadas para auxiliar a realizar um serviço bem feito. Qual não condiz com o serviço de marcação 

da alvenaria? 

a) Nível de mão 
b) Linha de náilon 

c) Prumo 
d) Martelo 

 
12. Como deve ser passada a argamassa para assentamento de piso cerâmico em placas de 40cm x 40cm? 

a) Com dupla camada, sendo uma na peça e uma no piso. 

b) Com camada simples, economizando assim material. 
c) Com dupla camada no piso. 

d) Com dupla camada na peça de cerâmica. 
 

13. Para executar uma caixa de inspeção de alvenaria devemos respeitar alguns pontos importantes. Abaixo estão 

citados alguns, qual deles está errado? 
a) Quando a caixa de inspeção for executada em terreno natural observar o ressalto de 5cm em relação ao 

terreno. 
b) Quando a caixa de inspeção for executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e 

receber o mesmo tipo de acabamento na tampa.  
c) Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm.  

d) Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 2,5cm. 

 
14. Para uma obra, o engenheiro definiu um traço de concreto de 25 MPa com quantidade 1:2:3. Definidos em 1 saco 

de cimento para 2 latas de areia e 3 latas de brita. Quantas latas de areia devem ser usadas para se concretar 
uma viga com consumo de 5 sacos de cimento?  

a) 15 latas de areia 

b) 10 latas de areia 
c) 8 latas de areia 

d) 5 latas areia 
 

15. Qual deve ser o Equipamento de Proteção individual usados para proteger os olhos durante o processo de corte 

de um tijolo ao ar livre? 
a) Máscara 

b) Óculos de segurança 
c) Avental 

d) Capacete 
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