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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       PEDREIRO  
Código da Prova  

C04 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo 
da Vinci) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.  
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 
Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida 
e não desistir da luta, 
recomeçar na derrota, 
renunciar a palavras 
e pensamentos negativos. 
Acreditar nos valores humanos 
e ser otimista. 

 

                                        Cora Coralina 

 

 

Questão 1 

O ‘eu poético’ se apresenta como uma mulher que se pode 
caracterizar como: 

 

(A) frágil e guerreira. 

(B) vulnerável e impaciente. 

(C) reflexiva e batalhadora. 

(D) forte e impotente. 

(E) pensativa e romântica.  

 

Questão 2 

O aprendizado do “eu lírico” se deu através: 

 

(A) da vida. 

(B) do amor. 

(C) do tempo. 

(D) da derrota. 

(E) do otimismo. 

 

Questão 3 

No verso “recomeçar na derrota”, a palavra grifada 
apresenta um prefixo que tem o mesmo significado que o 
prefixo da palavra: 

 

(A) recusar. 

(B) rebater. 

(C) regredir. 

(D) renascer. 

(E) ressaltar. 

 

Questão 4 

Em “Eu sou aquela mulher  

a quem o tempo muito ensinou.”, tem-se: 

I – período composto. 

II – período simples. 

III – oração subordinada. 

IV – duas orações. 

V – o termo grifado é sujeito. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) II, III, V. 

(B) I, IV, V. 

(C) II, III. 

(D) II, IV, V. 

(E) III, V. 

 

Questão 5 

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta um par de 
parônimos é: 

 

(A) apreçar/apressar. 

(B) concerto/conserto. 

(C) acender/ascender. 

(D) extático/estático. 

(E) flagrante/fragrante. 

 

Questão 6 

Na frase “O tempo lhe ensinou, entretanto ela nunca 
aprendeu.”, o conector grifado tem o valor semântico de: 

 

(A) oposição. 

(B) alternância. 

(C) explicação. 

(D) conclusão. 

(E) condição. 

 

Questão 7 

Nos versos “Ensinou a amar a vida e não desistir da luta”, 
tem-se: 

 

(A) período composto por subordinação. 

(B) período composto por coordenação. 

(C) período composto por coordenação e subordinação. 

(D) oração absoluta. 

(E) período simples. 

 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Questão 8 

Dentre os verbos abaixo, retirados do texto, o que 
pertence à conjugação diferente dos demais é: 

 

(A) ensinou. 

(B) recomeçar 

(C) renunciar. 

(D) acreditar. 

(E) sou. 

 

Questão 9 

No verso “Acreditar nos valores humanos”, o verbo 
destacado apresenta a mesma regência que em: 

 

(A) O presidente abdicou ontem à noite. 

(B) Amei muito nesses longos anos. 

(C) Todos ajudamos a velha senhora. 

(D) Aspiravam a maior segurança no trabalho. 

(E) O veterinário assistiu a gatinha com devoção. 

 

Questão 10 

A alternativa CORRETA quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Havia muitas entradas para a arquibancada. 

(B) Fazem dois anos que rompemos o relacionamento 

(C) Não existia motivos para que ficasse tão nervoso. 

(D) Alguns de nós, ao entrar na festa, percebeu logo o erro. 

(E) Pelo teclado, transmite-se comandos para a tela. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Em 1º de janeiro de 2019 assumiu a Presidência da 
República do Brasil a(o) Senhora(Senhor): 

 

(A) Dilma Rousseff. 

(B) Donald John Trump. 

(C) Luiz Inácio Lula da Silva. 

(D) Jair Messias Bolsonaro. 

(E) Eduardo Bolsonaro. 

 

Questão 12 

O Município de Ministro Andreazza localiza-se na região 
brasileira denominada: 

 

(A) Nordeste. 

(B) Sul. 

(C) Norte. 

(D) Sudeste. 

(E) Centro-Oeste. 

 

Questão 13 

Sobre a economia de Rondônia, é correto afirmar que nos 
últimos anos no estado verifica-se uma expansão da 
produção de: 

 

(A) soja. 

(B) cassiterita.  

(C) maçã. 

(D) prata. 

(E) minério de ferro. 

 

Questão 14 

“Os brasileiros adoram os smartphones. Em 2016 a busca 
por esses aparelhos triplicou em relação a 2014, 
abandonando os modelos mais básicos. Esse é o resultado 
de um estudo produzido pela empresa global Kantar 
Worldpanel”.  

Adaptado de notícia extraída do site 
https://www.techtudo.com.br 

 

O trecho da notícia acima refere-se ao aparelho eletrônico 
conhecido como: 

(A) videocassete inteligente. 

(B) fac-símile. 

(C) televisão. 

(D) blu-ray. 

(E) celular. 
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Questão 15 

Muitas vezes faltam recursos públicos para realização de 
investimentos para a população, prejudicando milhares de 
brasileiros que dependem dos serviços públicos. 
Equipamentos como máquinas de raio-X, macas e bombas 
de oxigênio poderiam ser comprados se houvesse mais 
dinheiro para investir na área da(o): 

 

(A) saúde. 

(B) educação. 

(C) habitação. 

(D) lazer. 

(E) alimentação. 

 

Questão 16 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, o “Poder Y” é exercido pela Câmara Municipal, 
composta de Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto 
dentre os cidadãos maiores de dezoitos anos, no exercício 
dos direitos políticos. Nesse caso, “Y” refere-se ao Poder: 

 

(A) Executivo. 

(B) Legislativo. 

(C) Judiciário. 

(D) Moderador. 

(E) Ilimitado. 

 

Questão 17 

Em Ministro Andreazza, quem comanda o Município, 
integrando sua estrutura como Chefe do Poder Executivo, 
é o: 

 

(A) presidente da república. 

(B) governador. 

(C) prefeito. 

(D) senador. 

(E) comandante das forças armadas. 

 

Questão 18 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, aplica-se aos servidores municipais o seguinte 
direito: 

 

(A) jornada de oito horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, sem direito à 
negociação coletiva. 

(B) remuneração de serviço extraordinário inferior, no 
máximo, em setenta por cento à do serviço normal. 

(C) gozo de férias anuais não remuneradas. 

(D) remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

(E) licença à gestante, com prejuízo do salário e com prazo 
de duração de 60 (sessenta) dias. 

 

Questão 19 

Suponha que um servidor público municipal chefe tenha 
ordenado que um pedreiro, a ele subordinado, construísse 
uma churrasqueira no terreno particular onde reside o 
citado servidor chefe, desviando-o de seu trabalho comum 
para esse fim. Nesse caso, com base no Decreto nº 
1.171/1994, é correto afirmar que a conduta do servidor 
chefe é: 

 

(A) eticamente reprovável. 

(B) eticamente aceitável. 

(C) completamente aceitável. 

(D) completamente lícita. 

(E) acertadamente lícita. 

 

Questão 20 

São características que o servidor público deve possuir, 
constituindo verdadeiro dever fundamental do servidor 
ser: 

 

(A) justo e leal. 

(B) justo e desonesto. 

(C) probo e desonesto. 

(D) preconceituoso e respeitável. 

(E) preconceituoso e desrespeitoso. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Observe a figura abaixo e responda ao que se pede. 

 

Trata-se da planta baixa de um móvel que necessita de 
serviços de pedreiro para fazer o acabamento dos 
cômodos. À esquerda, na parte de cima da planta, temos 
um quarto de casal, e abaixo dele um quarto menor(de 
solteiro); à direita, na parte de cima, há um espaço para 
cozinha, e abaixo o espaço da sala de jantar e estar e, 
ainda, um banheiro. 

 
 

Questão 21 

Considere para o quarto do casal as seguintes medidas: 
largura 3m e comprimento 4m. A área deste quarto é: 

 

(A) 24m2. 

(B) 14m2. 

(C) 12m2. 

(D) 7m2. 

(E) 1m2. 

 

Questão 22 

O pedreiro precisa assentar um rodapé no quarto de 
solteiro. Sabe que este quarto mede 2m de largura por 3m 
de comprimento. Sem descontar o rodapé que não usará 
na abertura da porta, o pedreiro precisará de:  

 

(A) 5 metros. 

(B) 6 metros. 

(C) 8 metros. 

(D) 10 metros. 

(E) 12 metros. 

 

Questão 23 

Considere as seguintes medidas para a sala até a parede 
do banheiro: largura 3m e comprimento 6m. Se a mesa de 
jantar mede 2mx3m, a área desta sala que restará para os 
demais móveis será de: 

 

(A) 18m2. 

(B) 14m2. 

(C) 12m2. 

(D) 6m2 

(E) 3m2. 

 

Questão 24 

Considere as seguintes medidas para a cozinha: 3m de 
comprimento por 2m de largura. Se o pedreiro fizer o piso 
utilizando lajotas quadradas de 1m de largura, ele 
precisará, a princípio, da seguinte quantidade de lajotas: 

 

(A) 1m2. 

(B) 2m2. 

(C) 3m2. 

(D) 6m2. 

(E) 9m2. 

 

Questão 25 

Um pedreiro precisará de 2(dois) sacos de 20kg de 
cimento, 3(três) sacos de 20kg de pedra ensacada, 5(cinco) 
sacos, de 2kg cada um, de areia, e 20kg de gesso para fazer 
um determinado acabamento. Considere os preços: 

Saco de 20kg cimento- R$22,00 

Saco de 20 kg pedra/ brita- R$ 6,00 

Saco de 2kg areia- R$2,00 

Saco de 2kg de gesso- R$13,00 

O valor dessa compra do Pedreiro será: 

(A) R$ 43,00. 

(B) R$ 56,00. 

(C) R$ 202,00. 

(D) R$ 560,00 

(E) R$ 590,00. 

 

Questão 26 

Uma caixa d’água que mede 2m de largura por 3m de 
comprimento e 2m de altura terá a capacidade de:  

 

(A) 10L. 

(B) 12L. 

(C) 6.000L. 

(D) 12.000L. 

(E) 18.000L. 
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Questão 27 

 
Essa ferramenta tem muita importância na hora de fazer 
aplicação, nivelamento e uniformização de diferentes tipos 
de revestimentos, além de também contribuir para 
acabamentos de maior qualidade, como por exemplo, 
rebocos. Essa ferramenta é chamada de: 

(A) desempenadeira. 

(B) trena. 

(C) esquadro. 

(D) prumo. 

(E) colher de pedreiro. 

 

Questão 28 

Esta ferramenta tem a função de: 

 

 
 

(A) auxiliar montagens de estruturas metálicas. 

(B) facilitar o transporte de materiais durante as reformas. 

(C) cortar e dar forma a pedras e tijolos, usa-se o lado pena 
para fazer entalhes ou marcas, e depois golpeia-se com 
a base plana da ferramenta para separar a peça. 

(D) auxiliar na raspagem de tinta, cimento e outros 
resíduos; sua utilização é fundamental no manuseio e 
aplicação de gesso, rejunte, massa corrida, resinas e 
produtos similares. 

(E) realizar corte e abertura de canais em paredes de 
alvenaria (tijolos); ideal para quem trabalha com 
construção civil ou pequenos reparos, a ferramenta 
possui empunhadura injetada em material resistente, 
corpo em aço especial, barra sextavada. 

 

Questão 29 

Observe a imagem. 

 
 

 
 

 
Trata-se do instrumento denominado: 

(A) apontador, bem medido e bem marcado. Para isso, há 
um aliado na hora de desempenhar esta atividade: o 
lápis ideal para marcações em madeira. O conjunto 
traz, ainda, um apontador. 

(B) talhadeira, formada de uma peça metálica que, presa à 
extremidade com pregos apoiadores, verifica se algo 
está na direção. 

(C) prumo, bem medido e bem marcado. Para isso, há um 
aliado na hora de desempenhar esta atividade: o lápis 
ideal para marcações em madeira.  

(D) trena, serve para cortar chapas, retirar excesso de 
material e abrir rasgos. 

(E) nível, indispensável no dia a dia do pedreiro 
caprichoso, exigente na precisão do trabalho que 
realiza. 

 

Questão 30 

Observe a imagem. 

 

 
Esta ferramenta é conhecida como: 

(A) saca pino. 

(B) punção de centro. 

(C) ponteiro sextavado. 

(D) prumo centro. 

(E) peão de corda. 
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Questão 31 

Abaixo está o passo a passo para a construção de uma laje. 
Numere de 1 a 10, atribuindo o número (1) para o primeiro 
passo e o número (10) para a fase final: 

 

Passos na execução de uma laje: 

 

(   ) Colocar as mangueiras elétricas. 

(  ) Fazer as formas de madeira para delimitar o local onde 
o cimento preencherá.  

(   ) Respeitar os espaços para nervuras ou vigas deitadas e 
colocar o isopor. 

(   ) Colocar os ferros e/ou malha de ferro e amarrá-las. 

(  ) Encher a laje e alugar equipamento para tirar ar do 
concreto. 

(   ) Fazer as ferragens das vigas. 

(  ) Cobrir com lona e aguardar 7 dias. Molhar 1 vez a cada 
24 horas durante estes os 7 primeiros dias. 

(  ) Impermeabilizar a laje. Caso alguma telha quebre você 
não terá problemas com infiltrações. 

(   ) Escorar com tora de madeira ou equipamento. 

( ) Colocar as treliças pré-moldadas definidas pelo 
engenheiro. 

A sequência correta da numeração é: 

(A) 2/6/ 4/ 7/ 8/ 1/ 9/ 10/ 3/ 5. 

(B) 6/ 2/ 4/ 7/ 8/ 1/ 9/ 10/ 5/ 3. 

(C) 3/ 8/ 4/ 7/ 1/ 2/ 10/ 9/ 6/ 5. 

(D) 7/ 2/ 4/ 6/ 8/ 1/ 10/ 9/ 5/ 3. 

(E) 4/ 1/ 5/ 7/ 8/ 3/ 9/ 10/ 6/ 2. 

 

Questão 32 

Em casas com até dois pavimentos, é comum utilizar as 
fundações diretas ou rasas devido ao seu custo-benefício. 
As fundações rasas transmitem as cargas diretamente para 
o solo por suas bases. Possuem profundidade igual ou 
inferior a 3m. Geralmente as escavações deste tipo de 
fundação são feitas manualmente. O tipo comum de 
fundação direta, recomendadas para terrenos com solo 
firme e de boa resistência e, geralmente, tem a base 
quadrada ou retangular e o topo pode ser reto ou 
piramidal é denominado: 

 

(A) sapata isolada. 

(B) viga baldrame. 

(C) estaca. 

(D) radier. 

(E) sapata corrida. 

 

Questão 33 

A fundação é a primeira etapa realizada em uma obra após 
a terraplanagem e a locação no terreno. A execução 
acontece, basicamente, da seguinte forma: 

I- escavação das sapatas ou das estacas e 
blocos; 

II- concretagem quando as valas e os furos 
estiverem cheios de água; 

III- colocação das armaduras (ferragem); 
IV- concretagem dos furos e das valas. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:  

(A) I e III. 

(B) II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, II e IV. 

 

Questão 34 

Antes de qualquer passo para a aplicação de um piso 
cerâmico, o pedreiro deve fazer alguns preparos: 

I- molhar a cerâmica; 
II- verificar as peças cerâmicas para constatar se 
existirem algumas irregulares, com fissuras ou danos; 
III- limpar toda a superfície dos pisos; 
IV- colocar um espaçador entre uma e outra para 
alinhar todo o revestimento. Utilize niveladores para 
conferir o nível do assentamento. 
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:  

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) II, III e IV. 

 

Questão 35 

Em calçadas planas, o caimento deve ser de________ para 
cada metro de largura da calçada. Em ladeiras, o piso da 
calçada deve ter a superfície_________, para evitar que os 
pedestres escorreguem. Por fim, passe 
______________sobre o cimento para cima e para baixo. 
Faça isso devagar, de modo que fique o piso bem 
harmonioso. 

Os termos que completam corretamente o texto sobre 
calçadas são, respectivamente:  

(A) 1cm/ lisa/ a desempenadeira. 

(B) 1cm/ áspera/ a desempenadeira. 

(C) 2cm/ áspera/ a entalhadora. 

(D) 1cm/ áspera/ a entalhadora. 

(E) 2cm/ áspera/ a lixa. 
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Questão 36 

Para fazer uma calçada de cimento, o pedreiro deve 
começar pelo(a) ____________e ___________do solo 
sobre o qual vai ser construída a calçada. Em seguida, deve 
fazer o ___________com uma camada de concreto magro 
de 3cm, no mínimo. O contrapiso não deve ser feito nos 
locais que serão usados como canteiro de flores ou grama. 
O contrapiso deve ser___________________. Uma 
maneira rápida e econômica de fazer o piso da calçada é 
usar uma camada de concreto de 5cm de espessura. Nas 
entradas de carro, essa camada deve ter 7cm. Colocar 
ripas de madeira no sentido da largura da calçada, a cada 
1,50 m. Elas devem ficar aparentes na calçada e vão 
funcionar como juntas, evitando ________. 

Os termos que completam corretamente o texto sobre 
construção de calçadas são, respectivamente: 

(A) nivelamento/ compactação/ contrapiso/ compactado e 
nivelado/ rachadura. 

(B) concretagem/ compactação/ contrapiso/ compactado e 
nivelado/ rachadura. 

(C) irregularidade / expansão/ contrapiso/ expandido e 
nivelado/ alisamento. 

(D) nivelamento/ compactação/ contrapiso/ expandido e 
nivelado/ vigas aparentes.  

(E) concretagem/ compactação/ cimento armado/ 
compactado e nivelado/ rachadura. 

 

Questão 37 

Abaixo estão listados alguns EPIs indispensáveis ao 
pedreiro no seu trabalho rotineiro. Aponte o único EPI que 
NÃO se relaciona com essa atividade: 

 

(A) calçado de segurança: muitas vezes negligenciado, é 
um dos mais importantes EPIs para pedreiro. Somente 
uma botina correta pode proteger os pés do 
profissional contra perfurações, cortes e impactos. 

(B) máscaras de proteção: em cenários onde a grande 
levante de poeira e gases, ela não somente protege o 
rosto do pedreiro, mas também todo seu sistema 
respiratório. Assim como as luvas, também precisam de 
atenção para serem escolhidas corretamente. 

(C) luvas cirúrgicas (material fino/ látex) por ser o tipo 
correto sendo essencial para proteger as mãos do 
pedreiro, visto que o profissional fica em contato com a 
poeira, cimento, pregos e todo tipo de ferramenta. 

(D) óculos de segurança: fundamentais para proteger os 
olhos do pedreiro contra poeira e resíduos líquidos e 
sólidos. Não pode faltar em casos como este ou no uso 
de soldas e tintas. 

(E) capacete: primordial para proteger o crânio contra a 
queda de objetos vindos de cima. Seu uso é 
obrigatório. 

 

Questão 38 

As argamassas são materiais de construção obtidas a partir 
da mistura de um ou mais aglomerantes, agregados 
miúdos e água, podendo conter aditivos e adições 
minerais. As argamassas possuem características 
específicas como: 

 

(A) suavidade, aderência ao substrato, debilidade 
mecânica, solidez e penetrabilidade. 

(B) maciez, antiaderência ao substrato, irresistência 
mecânica, porosidade e estanqueidade.  

(C) lisura, aderência ao substrato, debilidade mecânica, 
solidez e penetrabilidade.  

(D) rugosidade, aderência ao substrato, resistência 
mecânica, porosidade e estanqueidade. 

(E) aspereza, antiaderência ao substrato, debilidade 
mecânica, solidez e estanqueidade.  

 

Questão 39 

Acidentes acontecem, por várias razões, seja por falta de 
cuidado do próprio empregado, ou pela falta de 
responsabilidade do empregador referente às normas de 
segurança. São registrados muitos acidentes por ano na 
área da construção civil, mas o que muitos não sabem é 
que existem certas situações e agentes, inclusive 
silenciosos, que podem gerar sérios problemas na 
integridade do trabalhador. No ambiente da construção 
civil, o levantamento de materiais pesados pode ajudar e 
resultar em:  

 

(A) fratura de membros superiores. 

(B) constipação intestinal. 

(C) queimaduras da pele. 

(D) fratura de membros inferiores. 

(E) distensões musculares.  

 

Questão 40 

Muitos equipamentos utilizados na construção civil são 
perigosos e podem vir a provocar cortes e lacerações 
graves. As causas mais comuns para este tipo de 
acontecimento envolvem: 

 

(A) a falta de treinamento e a utilização de equipamentos 
de segurança inadequadamente. 

(B) falta de atenção onde se pisa e a garantia que o 
ambiente de trabalho esteja organizado. 

(C) os produtos químicos usados pelo profissional ou até 
mesmo o cimento. 

(D) os esforços repetitivos que se manifestam pela 
repetição do mesmo movimento em uma frequência 
elevada. 

(E) a falta de atenção às atividades laborais e o uso 
adequado dos equipamentos de proteção individual. 

 


