
concurso público

001. Prova objetiva

carpinteiro – gp / coveiro – sosp / marceneiro – gp /  
motorista de veículo pesado – gp / pedreiro ii – gp /  

pintor de obras – gp / serralheiro – gp
(opções: 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007)

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 30 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.07.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Para responder às questões de números 01 a 03, leia 
o texto.

Cuidados com o lixo

Atualmente, as pessoas têm produzido uma grande 
quantidade de lixo.

Infelizmente, quase 80% de todo esse lixo é jogado 
a céu aberto, e uma boa parte vai parar nos esgotos, 
nos rios e até no mar.

Outra parte do lixo jogado ao relento, às vezes, é 
queimada. Isso prejudica muito a saúde das pessoas e 
o meio ambiente.

Para melhorar essa situação, é preciso que todas 
as pessoas se conscientizem, procurando gerar menos 
lixo e aprendendo a praticar a reciclagem.

(Nilton Gomes Paz. www.dehonplast.com. 21.02.2018. Adaptado)

01. De acordo com o texto, a maior parte do lixo que as 
pessoas produzem é

(A) colocada em sacos plásticos.

(B) deixada ao ar livre.

(C) enviada para as usinas de reciclagem.

(D) aproveitada nas plantações.

02. O texto informa que, quando o lixo é queimado, há 
prejuízo para

(A) a nossa saúde.

(B) os coletores de recicláveis.

(C) os fabricantes de plásticos.

(D) o nosso emprego.

03. Segundo o texto explica, uma das formas de melho-
rar a situação de todos é tentar

(A) economizar água.

(B) jogar fora o que não serve mais.

(C) produzir menos lixo.

(D) economizar energia elétrica.

Para responder às questões de números 04 e 05, leia 
o texto.

Vantagens de reciclar o lixo

A atitude de separar o lixo para reciclagem contribui 
para cuidar do meio ambiente e melhorá-lo, o que é 
bom para todas as pessoas.

Algumas das vantagens da reciclagem do lixo são:
–  diminuição da quantidade de lixo que vai para os 

aterros sanitários;
– redução da exploração de novas matérias-primas;
–  geração de novos empregos para reaproveita-

mento dos materiais;
–  redução do consumo de energia elétrica para 

g erar novos produtos;
– diminuição da poluição do ambiente.

(Planeta Melhor. Cartilha – Reciclagem do Lixo.  
www.prohomeimoveis.com.br. Adaptado)

04. De acordo com o texto, uma das vantagens de reci-
clar o lixo é reduzir

(A) o trabalho das pessoas.

(B) o cuidado com a saúde das pessoas.

(C) a quantidade de alimentos.

(D) a poluição do meio ambiente.

05. O texto informa que a reciclagem do lixo ajuda a

(A) gerar empregos.

(B) economizar trabalho.

(C) poluir o ar.

(D) aumentar a quantidade de aterros sanitários.
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08.  

(O Melhor de Hagar, O Horrível, Dik Browne. Adaptado)

(A) a

(B) o

(C) as

(D) os

09.  

(Garfield – Foi Mal…, Jim Davis. Adaptado)

(A) levei

(B) levo

(C) levaram

(D) levava

06. Observe o quadrinho.

(Garfield – Foi Mal…, Jim Davis. Adaptado)

A palavra encerrar quer dizer

(A) começar.

(B) marcar.

(C) terminar.

(D) voltar.

Para responder às questões de números 07 a 10, 
a ssinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as falas dos personagens dos quadrinhos.

07. 

(Garfield – Foi Mal…, Jim Davis. Adaptado)

(A) fritos

(B) fritas

(C) frito

(D) frita
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12. De acordo com o texto, para evitar o desperdício e 
produzir menos lixo é preciso

(A) diminuir a quantidade de bebidas.

(B) comprar alimentos naturais.

(C) consumir mais verduras, frutas e legumes.

(D) cozinhar apenas o necessário para a refeição.

13. De acordo com o quadro do texto, o tempo para 
uma garrafa plástica se decompor no meio ambien-
te é de

(A) 450 anos.

(B) 50 anos.

(C) um tempo indeterminado.

(D) 200 anos.

14. Um dos produtos que leva tempo indeterminado 
para se decompor, conforme apresenta o quadro do 
texto, é

(A) a garrafa plástica.

(B) o copo de plástico.

(C) a borracha.

(D) a lata de alumínio.

15. O quadro do texto informa que o material que se 
decompõe mais rapidamente no meio ambiente é o

(A) vidro.

(B) papel.

(C) alumínio.

(D) metal.

10.   

(O Melhor de Hagar, O Horrível, Dik Browne. Adaptado)

(A) suas

(B) sua

(C) seu

(D) seus

11. Assinale a frase correta.

(A) Os meu amigo chegou.

(B) Os meus amigos chegaram.

(C) O meu amigos chegaram.

(D) O meus amigo chegou.

Para responder às questões de número 12 a 15, leia  
o texto.

Maneiras de gerar menos lixo

Planejar bem as compras, comprar a quantidade de 
alimentos necessários para o consumo e só cozinhar 
o que será consumido evita o desperdício e reduz a 
produção de lixo.

Alguns produtos que podem ser reciclados, se f orem 
deixados no meio ambiente, continuam sendo lixo por 
muito tempo, como mostra o quadro abaixo:

Material Tempo de decomposição

Papel De 3 a 6 meses

Metal Mais de 100 anos

Vidro Tempo indeterminado

Garrafa plástica 450 anos

Copo plástico 50 anos

Lata de alumínio 200 anos

Borracha Tempo indeterminado

(Planeta Melhor. Cartilha – Reciclagem do Lixo.  
www.prohomeimoveis.com.br. Adaptado)
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r a s c u n h oMateMática

16. O salário mensal de Luís, no seu último emprego, 
era de R$ 1.580,00. Ele conseguiu um novo traba-
lho, no qual irá receber salário de trezentos e trin-
ta reais a mais em relação a seu último emprego. 
Logo, seu novo salário será de

(A) R$ 1.810,00.

(B) R$ 1.880,00.

(C) R$ 1.910,00.

(D) R$ 1.930,00.

17. Um metro e meio equivale a

(A) 100,5 cm.

(B) 125,5 cm.

(C) 130,0 cm.

(D) 150,0 cm.

18. Um século corresponde a

(A) 100 anos.

(B) 1 000 anos.

(C) 100 décadas.

(D) 1 000 décadas.

19. Um curso que se inicia às 7h 30min e termina às 
12h tem a duração de

(A) 4 horas.

(B) 4 horas e 30 minutos.

(C) 5 horas.

(D) 5 horas e 30 minutos.

20. Um estojo tem 8 repartições, e, em cada uma des-
sas repartições, há 52 miçangas. No total, esse es-
tojo tem

(A) 386 miçangas.

(B) 396 miçangas.

(C) 406 miçangas.

(D) 416 miçangas.
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r a s c u n H o21. Bia comprou um pacote com 100 balas e dividiu-as 
igualmente entre seus 4 sobrinhos. Cada sobrinho 
recebeu

(A) 15 balas.

(B) 25 balas.

(C) 30 balas.

(D) 40 balas.

22. No início de junho, foi feita a manutenção de uma 
máquina. Se a manutenção deve ser feita uma vez 
por quadrimestre, a próxima revisão será em

(A) agosto.

(B) setembro.

(C) outubro.

(D) novembro.

23. Laura fez uma toalha de mesa com retalhos de  
tecidos de mesma largura. Usou um pedaço de  
1,20 m de comprimento, outro de 2,05 m e um outro 
de 0,55 m. Essa toalha ficou com

(A) 3,25 m de comprimento.

(B) 3,60 m de comprimento.

(C) 3,75 m de comprimento.

(D) 3,80 m de comprimento.

24. Feita uma compra em determinado site da internet, 
o pagamento deve ser realizado em até 3 dias, a 
partir do horário em que se efetuou a compra. Ou 
seja, para efetuar o pagamento, o comprador tem 
o prazo de

(A) 32 horas.

(B) 48 horas.

(C) 54 horas.

(D) 72 horas.

25. Uma cozinha tem 7 m2 de área. Uma sala a ser 
construída terá o triplo da área da cozinha. A sala 
terá

(A) 10 m2 de área.

(B) 18 m2 de área.

(C) 21 m2 de área.

(D) 27 m2 de área.
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r a s c u n h o26. Um percurso está dividido em quatro partes iguais, 
e Carlos percorreu parte desse percurso, conforme 
mostra a figura.

Logo, Carlos percorreu

(A)  do percurso.

(B)  do percurso.

(C)  do percurso.

(D)  do percurso.

27. Para fazer um enfeite, é preciso 1,60 m de uma ripa 
de madeira. Para fazer 5 enfeites, desse mesmo 
tipo, são necessários de ripa de madeira, no mínimo,

(A) 5,00 m.

(B) 5,60 m.

(C) 8,00 m.

(D) 9,20 m.

28. Em 2018, Pietro tinha 20 anos. Isso quer dizer que 
ele nasceu em

(A) 1998.

(B) 1988.

(C) 1996.

(D) 1990.

29. Felipe, com dois anos, tinha 80 cm de altura. Hoje, 
com cinco anos, ele mede 1,26 m. O seu cresci-
mento nesse período foi entre

(A) 40 e 50 cm.

(B) 50 e 60 cm.

(C) 70 e 80 cm.

(D) 80 e 90 cm.

30. É correto dizer que  de um tanque de combustível 

com capacidade de 72 litros corresponde a

(A) 18 litros.

(B) 24 litros.

(C) 54 litros.

(D) 68 litros.




