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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 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
6. Há três tipos de serra tico-tico: para trabalhos pesados, médios e domésticos. Constitui-se de máquina elétrica e 

lâminas de serra. Analise as opções e abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I – A serra tico-tico é usa para cortar madeira e outros materiais. 

II – A serra tico-tico realiza cortes circulares, curvos e angulares. 

III- Existe apenas um tipo de serra tico-tico, apesar de várias marcas a fabricarem. 
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a) I 

b) I e II 
c) II e III 

d) I, II e III 
 

7. Estão representados na imagem: 

 

 
 

a) Grossa, em vários tipos 
b) Grossa, em vários cortes 

c) Lima, e grossa 
d) Lima, Grossa e lâmina de serra 

 

8. O martelo é comumente empregado para pregar, isto é, introduzir o prego na madeira pela energia do choque de 
sua massa. Qual a melhor forma de se aproveitar o golpe para pregar mais rapidamente e com menor esforço? 

a) A energia do golpe é bem aproveitada acerta o corpo do martelo com o prego em madeira macia. 
b) A energia do golpe é bem aproveitada acerta o cabo do martelo com o prego em madeira macia. 

c) A energia do golpe é bem aproveitada quando se segura o martelo pela extremidade do cabo.  
d) A energia do golpe é bem aproveitada quando se segura o martelo pelo centro do cabo.  

 

9. Os pregos são comercializados em peso e, são identificados com os símbolos C/C e S/C. Qual é o significado 
destes símbolos? 

a) Fabricados com aço e Fabricados sem aço 
b) Para construção e Para marcenaria 

c) Ponta cega e Sem Ponta ceg 

d) Com cabeça e Sem cabeça 
 

10. Observada a imagem abaixo, responda: Os números 1 e 2 representam, respectivamente:  
 

 

a)  
b)  

a) Terças e Ripas 
b) Tesoura e Ripas 

c) Ripas e Caibros 

d) Trama e Tesoura 
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11. Abaixo estão alguns dos itens a serem verificados durante a instalação de portas, exceto: 

a) Nivelamento das travessas 
b) Esquadro do vão 

c) Funcionamento de sistema de partida direta 
d) Funcionamento das dobradiças, fechaduras e maçanetas 

 

12. Observe a planta baixa de um projeto residencial e assinale a alternativa incorreta: 

 
 

a) São 4 portas com largura de 70 cm e altura de 210 cm. 
b) Para a construção do telhado desta casa, deve ser feito um beiral de 0,60 m. 

c) A casa possui um total de 6 cômodos e 7 portas. 

d) A casa possui uma área total de 56m². 
 

13. Um mestre de obras solicitou 46 tábuas para construir um assoalho de 23,00 x 4,00 metros usando tábuas de 
0,50 cm x 4,00 metros. Assinale abaixo a opção verdadeira: 

a) A solicitação está totalmente incorreta. 

b) A solicitação está incorreta, são necessárias 42 tábuas. 
c) A solicitação está incorreta, são necessárias 64 tábuas. 

d) A solicitação está totalmente correta. 
 

 



Secretaria de Administração – Prefeitura Municipal de Otacílio Costa 
Processo Seletivo – Edital 001/2015 – Cargo: Carpinteiro/a 

4 
 

14. Assinale a alternativa correta sobre os EPC’s: 

a) São utilizados para prevenir e/ou minimizar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.  
b) Sistemas de ventilação são exemplos de EPC’s. 

c) A botina de uso pessoal é um exemplo de EPC. 
d) É de uso individual, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a 

sua saúde. 

 

15. Os EPIs não evitam os acidentes, como acontece de forma eficaz com a proteção coletiva. Eles diminuem ou 

evitam lesões que podem decorrer de acidentes. Sobe os EPI’s assinale a alternativa correta: 

a) O capacete de segurança protege contra impactos. 
b) Os óculos contra impactos, que evita a cegueira total ou parcial e a conjuntivite. 

c) As luvas evitam problemas de pele, choque eléctrico, queimaduras, cortes e raspões e devem ser 
usadas somente em trabalhos com solda eléctrica. 

d) Os protetores auriculares previnem a surdez, o cansaço, a irritação e outros problemas 
psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


