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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE MARCINEIRO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 
 

Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-
sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-
mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 
início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o caderno de 

questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da conclusão da 

prova por todos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Assinale a alternativa que possui a grafia 

correta da palavra: 

 

a) Cazamento. 

b) Vidraçaria. 

c) Comesso. 

d) Xaveiro. 

e) Cosinha. 

 

2) Assinale a alternativa que possui a divi-

são silábica incorreta: 

 

a) a – ba – ca - te 

b) nar – ra – ção 

c) cor – di – lhei – ra 

d) te – les – có – pio 

e) mi – nei – ro 

 

3) Assinale a alternativa que possui a acen-

tuação ortográfica incorreta: 

 

a) Café. 

b) Lâmpada. 

c) Idéia. 

d) Hífen. 

e) Álbum.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta so-

mente palavras masculinas: 

 

a) Carro – ônibus – caminhão 

b) Sol – nuvem – luar 

c) Prato – faca – garfo 

d) Lápis – apontador – borracha 

e) Braço – dedo – perna 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação incorreta de um substantivo 

masculino para feminino: 

 

a) Barão – baronesa 

b) Monge – monja 

c) Carneiro - ovelha 

d) Rapaz – rapariga 

e) Cavaleiro – dama 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação do substantivo singular para 

o plural de forma incorreta: 

 

a) Homem – homens 

b) Hotel – hotéis 

c) Caracol – caracóis 

d) Canil – canius 

e) Revólver – revolveres 

 

Texto para as questões 7 a 10 

 

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. 

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 

mansamente a águas tranquilas. 

Refrigera a minha alma; guia-me pelas vere-

das da justiça, por amor do seu nome. 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra 

da morte, não temeria mal algum, porque tu 

estás comigo; a tua vara e o teu cajado me 

consolam. 

Preparas uma mesa perante mim na pre-

sença dos meus inimigos, unges a minha 

cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 

Certamente que a bondade e a misericórdia 

me seguirão todos os dias da minha vida; e 

habitarei na casa do Senhor por longos dias. 

                                            Salmos 23:1-6 

 

7) Quando o Salmista diz “O SENHOR” ele 

está se referindo a quem? 

 

a) Ao Pai.  

b) Ao Patrão.  

c) A Deus. 

d) Alguém mais velho. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

8) A palavra “pastor” poderia ser substituída 

por qual palavra sem perder o sentido: 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/23/1-6
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a) Provedor. 

b) Feitor. 

c) Vaqueiro. 

d) Abusador. 

e) Perturbador. 

 

9) O Salmista se compara a um(a)? 

 

a) Lobo. 

b) Bode. 

c) Ovelha. 

d) Boi. 

e) Bezerro. 

 

10) O que o Salmista deseja para seus ini-

migos? 

 

a) Ele deseja a morte dos inimigos. 

b) Ele deseja ser amigo dos seus inimigos. 

c) Ele deseja envenenar seus inimigos. 

d) Ele deseja se banquetear na frente de 

seus inimigos. 

e) Ele deseja dar uma festa para seus inimi-

gos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A “Era Vargas” marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentar. 

e) Escravidão. 

 

12) O que foi a “política do café-com-leite” 

 

a) Incentivo à produção de café e leite. 

b) Política de combate ao racismo e incenti-

vo a miscigenação cultural. 

c) Proibição da venda da bebida nos estabe-

lecimentos por questões sanitárias. 

d) Revezamento no processo sucessório do 

governo central entre políticos Mineiros e 

Paulistas. 

e) Projeto que propunha a unificação dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais. 

13) Foram presidentes do Brasil no período 

denominado República Liberal-

Conservadora: 

 

a) José Linhares, Jânio Quadros e Deodoro 

da Fonseca. 

b) Carlos, Luz, Juscelino Kubitschek e Du-

que de Caxias. 

c) Getúlio Vargas, Nereu de Oliveira Ramos 

e Paschoal Ranieri Mazzilli. 

d) Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

Floriano Peixoto. 

e) João Goulart, Jânio Quadros e Afonso 

Pena. 

 

14) Assinale a alternativa que não represen-

ta um presidente do período de ditadura 

militar: 

 

a) Tancredo Neves. 

b) Ernesto Geisel. 

c) Artur da Costa e Silva. 

d) Humberto Castelo Branco. 

e) Emílio Garrastazu Médici. 

 

15) Quais foram os Presidentes brasileiros 

que sofreram impeachment? 

 

a) José Sarney e Luiz Inácio Lula da Silva. 

b) Itamar Franco e Fernanda Henrique Car-

doso. 

c) Fernando Collor e Itamar Franco. 

d) Dilma Roussef e Michel Temer. 

e) Fernando Collor e Dilma Roussef. 

 

16) Qual o nome dado ao fenômeno natural 

de aquecimento térmico da terra que é im-

prescindível para manter a temperatura do 
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planeta em condições ideias de sobrevivên-

cia? 

 

a) Aquecimento global. 

b) Superaquecimento. 

c) Refrigeração global. 

d) Hot Planet. 

e) Efeito Estuda. 

 

17) Assinale a alternativa que apresenta 

apenas fontes renováveis de energia: 

 

a) Carvão vegetal, biogás e etanol. 

b) Solar, biomassa e petróleo. 

c) Carvão mineral, gás natural e nuclear. 

d) Solar, hídrica, e carvão mineral. 

e) Nuclear, petróleo e solar. 

 

18) O Mercosul é um bloco econômico com-

posto por países da América do Sul com a 

finalidade de estreitar as relações políticas e 

econômicas. Esse bloco também pode ser 

chamado de: 

 

a) União da América do Sul. 

b) Mercado Comum do Sul. 

c) Mercado Comum da América do Sul. 

d) Mercado Sul-americano. 

c) Mercado Competitivo do Sul. 

 

19) Quais são os países membros efetivos do 

Mercosul? 

 

a) Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. 

b) Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. 

c) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

d) Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai. 

e) Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. 

 

20) Qual o nome do Rio que faz parte da 

história de fundação do município de Vira-

douro: 

 

a) Rio Mogi-Guaçu. 

b) Rio Grande. 

c) Rio Mogi-Mirim. 

d) Rio Pardo. 

e) Rio Tietê. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) O correto manuseio de produtos quími-

cos é essencial para garantir a saúde do 

trabalhador bem como a conservação dos 

móveis e utensílios. Diante do presente as-

sunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os produtos químicos devem ser bastante 

diluídos antes de serem usados para que 

possam render mais. 

b) Para aumentar a eficiência da limpeza é 

recomendável que se misture 2 ou mais 

produtos químicos. 

c) O armazenamento de produtos químicos 

poder ser feito em qualquer ambiente inde-

pendente da temperatura, o importante é 

estar longe de crianças e animais. 

d) Nem sempre é necessário usar luvas para 

manusear ou diluir os produtos químicos. 

e) Os produtos químicos devem ser armaze-

nados conforme especificação do fabricante, 

estando sempre devidamente identificados. 

 

22) Considerando a segurança do trabalho, 

é correto afirmar: 

 

a) Cabe aos funcionários a responsabilidade 

de comprar e manter o seu Equipamento de 

Proteção Individual (EPI). 

b) Os funcionários que decidem usar ou não 

os Equipamentos de Proteção Individual. 

c) O uso de Equipamento de Proteção Indi-

vidual pelos trabalhadores vai depender do 

tipo de serviço realizado bem como da dis-

ponibilidade dos mesmos nas empresas. 
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d) O fornecimento de Equipamentos de Pro-

teção Individual deve ser obrigatoriamente 

realizado pela empresa. 

e) O uso de Equipamento de Proteção Indi-

vidual já caiu em desuso. 

 

23) O equipamento de proteção individual 

(EPI) mais recomendado para o trabalho de 

serrar madeira é: 

 

a) Máscara. 

b) Luva de borracha. 

c) Óculos. 

d) Luva de tecido. 

e) Capa de chumbo. 

 

24) Para a fabricação de moveis podem ser 

usados diversos tipos de chapas de madei-

ras. O ___________ consiste na mistura de 

fibras de madeira prensadas, somadas de 

resina para dar liga. É muito utilizado para 

móveis, forros e divisórias por ser um mate-

rial estável, resistente, leve, e de fácil manu-

seio e transporte. Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna: 

 

a) MDP. 

b) MDF. 

c) MDT. 

d) MDD. 

e) MDA. 

 

25) A figura abaixo ilustra um instrumento 

de marcenaria, qual é ele? 

 

 

a) Serrote. 

b) Pinador. 

c) Lixadeira 

d) Serra tico tico. 

e) Serrinha. 

 

26) Qual tipo de cola é recomendado para 

materiais porosos e que serão utilizado em 

ambientes internos? 

 

a) Termoplástica. 

b) Epóxi. 

c) PVA. 

d) Cianoacrilato. 

e) Bastão. 

 

27) Ferramenta construída artesanalmente 

usada para cortar o excesso da formica jun-

to à borda: 

 

a) Ratinho. 

b) Apontador. 

c) Roedor. 

d) Comedor. 

e) Desempenadeira. 

 

28) A figura abaixo ilustra um instrumento 

de marcenaria, qual é ele? 

 

 

a) Martelo. 

b) Formão. 

c) Espátula. 

d) Goiva. 

e) Metro.  
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29) Ferramenta manual utilizada para des-

bastar, facear e alisar madeiras: 

 

a) Repuxo. 

b) Serrote. 

c) Lixadeira. 

d) Plaina. 

e) Graminho. 

 

30) Espécie de torno cônico usado para tra-

balha madeira e com que é possível criar 

entalhe e molduras variadas. 

 

a) Serrote elétrico. 

b) Torninho. 

c) Serra tico tico. 

d) Goiva. 

e) Tupia. 

 

31) Assim como eu todo processo produtivo 

o serviço de marcenaria também gera resí-

duos como pedaços de madeira e serragem. 

Assinale a alternativa incorreta com relação 

a destinação desses resíduos: 

 

a) A serragem pode ser utilizada como com-

posto orgânico em jardins, hortas e planta-

ções. 

b) Os pedaços de madeira maciça podem ser 

reutilizados na confecção de moveis. 

c) Os restos de MDF podem ser utilizados 

como lenha para fogueira ou fogão. 

d) Os resíduos podem ser encaminhados 

para empresas especializadas que vão dire-

cionar o descarte correto. 

e) Os pedaços de madeira maciça podem ser 

reutilizados na confecção de artesanatos.. 

 

32) Após realizar um serviço de marcenaria 

em campo, ou seja, no local aonde o objeto 

está instalado ou localizado os responsáveis 

pelo serviço devem: 

 

a) Informar o responsável pelo local que o 

serviço foi concluído e ir embora sem se 

preocupar com a limpeza, pois não faz parte 

de suas atribuições. 

b) Ir embora imediatamente após a finaliza-

ção do trabalho, pois o responsável pelo lo-

cal pode não ter gostado do serviço. 

c) Pedir um lanche para o responsável do 

local como forma de pagamento do serviço. 

d) Limpar o local, deixa-lo organizado, reco-

lher as ferramentas e ir embora sem avisar 

ninguém. 

e) Limpar o local, deixa-lo organizado, reco-

lher as ferramentas e avisar o responsável 

pelo local que o serviço foi finalizado. 

 

 

33) As alternativas abaixo refere-se ao pro-

cedimento correto após a utilização dos 

equipamentos de marcenaria, exceto: 

 

a) Limpo e guardado. 

b) Guardado em local diferente do apropria-

do. 

c) Desligado da corrente elétrica. 

d) Lavado, se for o caso. 

e) Acionado a trava de segurança, quando 

houver. 

 

34) Em caso de acidente em que ocorreu um 

corte profundo na pele, deve-se: 

 

a) Procurar socorro imediatamente. 

b) Fingir que nada aconteceu para não ser 

repreendido pelo seu superior. 

c) Continuar trabalhando e procurar assis-

tência médica após o horário do expediente. 

d) Procurar desmaiar para chamar atenção 

dos colegas. 

e) Sair correndo e gritando até encontrar 

uma ambulância. 

 

35) Qual desses equipamentos não é co-

mum encontrar numa marcenaria? 
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a) Bancada. 

b) Prensa para laminados. 

c) Elevador automotivo. 

d) Torno. 

e) Lixadeira. 

 

36) Ripa de madeira, com largura entre 5 e 

20 centímetros e espessura entre 0,5 e 2,5 

centímetros, chama-se: 

 

a) Viga. 

b) Porrete. 

c) Sarrafo. 

d) Espigão. 

e) Cana. 

 

 

37) Qual o tipo de lixa indicada para remo-

ção de farpas e contaminantes? 

 

a) Lixa extremamente fina. 

b) Lixa fina. 

c) Lixa média. 

d) Lixa grossa. 

e) Luxa extremamente grosso. 

 

38) Uma porta é formada por alguns ele-

mentos conforme descritos nas alternativas, 

exceto: 

 

a) Folha. 

b) Batente. 

c) Guarnição. 

d) Maçaneta. 

e) Rodapé.  

 

39) Qual desses EPIs geralmente não é utili-

zado numa marcenaria: 

 

a) Óculos. 

b) Luvas. 

c) Botas. 

d) Protetor auricular. 

e) Capacete fechado. 

 

40) Porta de duas folhas que se abrem para 

sacadas, terraços ou varandas: 

 

a) Porta de correr. 

b) Porta-balcão. 

c) Porta-deslizante. 

d) Porta croqui. 

e) Porta três folhas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                   PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO 

                             ESTADO DE SÃO PAULO 

 

                         PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

8 
 

 

 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO  
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