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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Terra: o Planeta da Vida 

Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do 
universo, além da Terra, que reúna condições para a existência 
de vida. As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm 
reduzido cada vez mais essas condições. 

O crescimento constante da população e o consequente 
aumento do consumo vêm causando a destruição progressiva 
dos recursos disponíveis e modificando rapidamente o 
ambiente. 

A maioria dos seres vivos só se utiliza daquilo que 
realmente precisa para subsistir. O homem não, pois com seus 
instrumentos e máquinas é capaz de multiplicar infinitamente o 
trabalho que seria feito por um só indivíduo. Assim, ele se 
apropria intensiva e rapidamente dos recursos e rompe o 
equilíbrio frágil e extremamente complexo da natureza. Desse 
modo, prejudica os demais seres vivos, ocasionando, muitas 
vezes, sua total destruição. 

O número de habitantes do planeta, porém, cresce sem 
parar, e muitas áreas produtivas da Terra já foram, e continuam 
sendo, ocupadas sem planejamento e exploradas de modo 
inadequado. Se continuarmos a agir assim, esgotando os 
recursos da natureza, em pouco tempo só restarão na Terra 
ambientes impróprios para a vida e sem possibilidade de 
recuperação. 

Mas uma espécie como a nossa, capaz de realizações 
magníficas no campo das artes, das ciências e da filosofia, 
deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas 
para garantir sua permanência na Terra. 

MATTOS, Neide Simões de et al. “Nós e o ambiente”. São Paulo: 
Scipione, 1990. p.8-9. (O Universo da Ciência). 

 

01 – A finalidade do texto é: 

A) Proporcionar entretenimento ao leitor. 

B) Formar uma opinião no leitor. 

C) Narrar uma experiência do escritor. 

D) Descrever de forma objetiva as transformações no 
espaço geográfico causados pela natureza com o 
passar do tempo. 

E) Dramatizar uma situação cotidiana a fim de 
emocionar o leitor. 

  

02 - Segundo o texto, quais são as causas da 
contínua modificação do ambiente? 

A) A exploração de modo indevido de recursos 
tecnológicos por parte de empresas multinacionais. 

B) O descarte inadequado de materiais não recicláveis 
no meio ambiente. 

C) O crescimento constante da população e o 
consequente aumento do consumo. 

D) A evolução da nossa espécie no campo das ciências. 

E) O descaso do ser humano com a vida animal. 

 

03 – Leia o trecho do texto abaixo: 

“As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm 
reduzido cada vez mais essas condições.”.  

A que condições o texto se refere? 

A) Condições para a existência de vida na Terra. 

B) Condições para o crescimento econômico de países 
em desenvolvimento. 

C) Condições para o aumento da população animal. 

D) Condições para o reflorestamento de áreas 
devastadas. 

E) Condições para a divisão de forma igual dos recursos 
naturais. 

 

04 – Leia os fragmentos abaixo, retirados do texto: 

“Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do 
universo, além da Terra, que reúna condições para a existência 
de vida. As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm 
reduzido cada vez mais essas condições.” 

“O homem não, pois com seus instrumentos e máquinas é 
capaz de multiplicar infinitamente o trabalho que seria feito por 
um só indivíduo.” 

Assinale a alternativa que indique as classes 
gramaticais das palavras destacadas, 
respectivamente: 

A) Substantivo / adjetivo / conjunção 

B) Substantivo / adjetivo / preposição 

C) Substantivo / preposição / conjunção 

D) Substantivo / conjunção / advérbio  

E) Substantivo / advérbio / conjunção 

 

05 – Marque a alternativa em que há erro gramatical: 

A) “Em nome de todos os professores e professoras 
desta escola, eu digo: obrigado!” disse a diretora em 
seu discurso. 

B) “Obrigado pela ajuda!”, disse Jéssica ao atravessar a 
porta. 

C) Depois da festa, Maurício agradeceu a todos os 
convidados dizendo: “Obrigado!” 

D) “Por favor Maria Luíza, faça menos birra!”, disse a 
mãe à menina. 

E) “Eu própria fiz este bolo”, informou Paula. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
MATEMÁTICA 

06 - A área de um triângulo isósceles cujos lados 
iguais medem 8, e dois de seus ângulos medem 45º, 
corresponde a: 

A) 32 u.a  B) 64 u.a  C) 8 u.a 

D) 16 u.a  E) 4 u.a 
 

07 – Ana Maria preparou uma lasanha à bolonhesa 
em sua casa, e colocou-a no forno às 20:45 da noite, 
retirando às 21:15 do forno. Quantos segundos a 
lasanha ficou no forno? 

A) 1800 segundos.  B) 2000 segundos. 

C) 3600 segundos.   D) 900 segundos. 

E) 2400 segundos. 
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08 – Resolva a expressão 6x7+24-124:2 e assinale a 
resposta CORRETA: 

A) -44   B) 44   C) 80 

D) 4   E) 10 
 

09 – Jorge fez duas pipas para suas filhas, Luiza e 
Sofia, em formato de losango. A pipa de Luiza, sua 
filha mais velha tinha 14 cm na diagonal maior e 7 cm 
na diagonal menor. A pipa de Sofia, a caçula, tinha 
10cm na diagonal maior e 5cm na diagonal menor. 
Calcule a área das duas pipas e assinale a resposta 
CORRETA: 

A) Pipa Luiza = 98cm2, Pipa Sofia = 50cm2 

B) Pipa Luiza = 49m, Pipa Sofia = 25m 

C) Pipa Luiza = 49cm, Pipa Sofia = 25cm 

D) Pipa Luiza = 4m, Pipa Sofia = 4m 

E) Pipa Luiza = 49cm2, Pipa Sofia = 25cm2 
 

10 – A professora de Gabriela solicitou que seus 
alunos lessem um livro de literatura, que contém 330 
páginas. Grabriela já leu 4/6 deste livros. Sendo 
assim, quantas páginas Gabriela já leu? 

A) 240 páginas 

B) 200 páginas 

C) 220 páginas 

D) 300 páginas 

E) 290 páginas 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
ATUALIDADES E MUNICIPAIS  

11 – Com relação a Greve dos Caminhoneiros, que 
durou 11 dias, paralisou estradas em todo Brasil e 
causou desabastecimento em vários setores, 
incluindo de alimentos e de combustíveis, analise os 
itens abaixo e classifique-os entre Verdadeiros (V) e 
Falsos (F) com relação às medidas anunciadas por 
Temer no dia 28 de maio de 2018, para dar fim a 
greve: 

(    )  Redução de R$ 0,46 no litro do diesel, que terá validade 
por 60 dias. A partir daí, os reajustes no valor do 
combustível serão feitos a cada 30 dias. 

(    )  Isenção da cobrança de pedágio para eixo suspenso de 
caminhões vazios, em rodovias federais, estaduais e 
municipais. Porém, esta medida é provisória e depende 
da aprovação do Congresso para continuar valendo. 
Portanto, vai vigorar por até 120 dias e se não for votada 
e aprovada dentro deste período, deixa de valer. 

(    )  Criação de uma tabela com preço mínimo de frete. Esta 
também é uma medida provisória que depende da 
aprovação do Senado.  

(    )  Preços da gasolina começarão a ter, assim como o diesel, 
reajustes mensais, ao invés de diários, como era 
anteriormente.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA 
entre Verdadeiras e Falsas: 

A) V, V, V, V.   B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, F.   D) V, F, V, F. 

E) V, V, F, F. 

12 – Segundo notícia vinculada ao g1, o Ministério da 
Justiça publicou uma portaria nesta no dia 
01/06/2018, em edição extra do "Diário Oficial", na 
qual define que os postos de combustíveis deverão 
repassar "imediatamente" aos consumidores o 
desconto concedido no preço do óleo diesel. A 
redução acordada com os caminhoneiros foi de R$ 
0,46 por litro. A portaria do Ministério da Justiça 
define as seguintes punições para os postos que não 
reduzirem o preço do diesel: 

I. Multa; 

II. Suspensão temporária ou permanente da atividade; 

III. Interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou de 
atividade. 

IV. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição 
e de suspensão temporária da atividade serão aplicadas 
mediante procedimento administrativo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item II está incorreto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

13 - O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi 
condenado em duas instâncias no caso do triplex em 
Guarujá (SP). O mandado de prisão foi expedido pelo 
juiz Sérgio Moro, e Lula foi condenado a cumprir 
pena de 12 anos e 1 mês de prisão.  

Assinale a alternativa CORRETA que indique a data 
em que Lula foi preso: 

A) 07/04/2018 

B) 17/04/2018 

C) 07/05/2018 

D) 07/03/2018 

E) 17/06/2018 

 

14 – Um grupo de 12 garotos de 11 a 16 anos e seu 
técnico de futebol de 25 anos entraram em uma 
caverna na Tailândia no dia 23 de junho de 2018 para 
se proteger do mau tempo, mas acabaram presos na 
caverna depois da chuva ficar intensa e alagar a 
caverna. Eles ficaram isolados e sem comida por 9 
dias. Os mergulhadores levaram 90 minutos para 
percorrer os quatro quilômetros entre a entrada do 
complexo das cavernas e o local onde o grupo de 
garotos e seu técnico conseguiu se abrigar, fugindo 
da inundação. Meninos foram resgatados após 
______ de trabalho dos mergulhadores. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) 3 dias   

B) 5 dias             

C) 10 dias 

D) 2 dias   

E) 4 dias 
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15 – São municípios que fazem limite com 
Sombrio/SC, EXCETO: 

A) Santa Rosa do Sul 

B) Araranguá 

C) Turvo 

D) Jacinto Machado 

E) Balneário Gaivota 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS      

16 - São serviços de limpeza que precisam ser feitos 
diariamente: 

I. Varrição de pisos 

II. Retirada do lixo 

III. Limpeza de vidros 

IV. Higienização das maçanetas 

V. Limpeza das paredes e azulejos. 

VI. Reposição de papel higiênico e papel toalha nos 
banheiros. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens I e III estão corretos. 

B) Somente os itens III e IV estão corretos. 

C) Somente os itens I, II e VI estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 
17 – São cuidados essenciais ao utilizar ou 
armazenar produtos químicos, EXCETO: 

A) Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) adequados. 

B) Lavar as mãos com água e sabão após manusear as 
substâncias. 

C) Nunca manipular produtos inflamáveis perto de 
chamas ou fontes de calor. 

D) Seguir as instruções do rótulo do produto com 
respeito a diluição do mesmo. 

E) Reutilizar embalagens dos produtos químicos. 

 
18 - O uso do EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) é fundamental para garantir a saúde e a 
proteção do trabalhador, evitando consequências 
negativas em casos de acidentes de trabalho. De 
acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 do 
Ministério do Trabalho, a obrigação de fornecimento 
do EPI é do(a): 

A) Da empresa. 

B) Do empregado. 

C) Da empresa, com o valor dos EPIs descontados da 
folha de pagamentos do empregado. 

D) Do governo, de forma gratuita às empresas. 

E) Dos sindicatos trabalhistas. 

19 – Ainda de acordo com a Norma Regulamentadora 
NR 6 do Ministério do Trabalho, cabe ao empregado 
quanto ao EPI: 

I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 
destina; 

II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

III. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso; 

IV. Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; 

V. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica; 

VI. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 
adequado. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III, V e VI estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III e VI estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 
 

20 - Higiene é um conjunto de técnicas e métodos 
preventivos que evitam doenças infecciosas e 
degenerativas. Higiene de um modo geral engloba 
limpeza, conservação e cuidados com o corpo e 
ambiente garantindo a saúde física, mental e social. 
Nossas atitudes no dia a dia contribuem 
significamente para a nossa saúde e dos que 
convivem conosco. 

Com relação a higiene do ambiente de trabalho e 
higiene pessoal, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Não deixe copos de cafés e águas espalhados pela 
empresa. Sempre jogue o lixo no lixo. 

(    )  Nunca deixe embalagens vazias de comida em gavetas. 

(    )  Use sempre roupas limpas. 

(    )  Tome banho diariamente. 

(    )  Escove os dentes uma vez ao dia, de preferência ao 
acordar. 

(    )  Ande descalço. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V, V  B) V, V, V, V, V, F 

C) V, V, V, V, F, F  D) V, F, V, V, F, F 

E) V, F, F, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     
MOTORISTA 

16 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, em 
seu art. 167, deixar o condutor ou passageiro de usar 
o cinto de segurança, constitui: 

A) Infração grave, penalidade multa e apreensão do 
veículo. 

B) Infração gravíssima, penalidade multa 

C) Infração grave, penalidade multa 

D) Infração grave, penalidade e recolhimento do 
documento de habilitação 

E) Infração média, penalidade multa e suspensão do 
direito de dirigir por 6 meses. 
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17 - O Sistema Elétrico de um carro é composto por 
bateria, motor de arranque e alternador.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

I. Alternador (    )  Fornece toda a corrente elétrica do 
carro. Isto inclui a corrente para os 
sistemas de ignição e de combustível, 
que são responsáveis pela criação de 
combustão necessário para o motor 
funcionar. 

II. Bateria (    )  Quando o motor está funcionando, 
mantém a bateria carregada e o 
sistema elétrico funcionando. 

III. Motor de 
arranque  

(    )  Recebe uma pequena quantidade de 
energia, e em seguida, gira o volante, 
que gira o eixo de manivela e começa 
o movimento dos pistões do motor. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) I, II, III   B) III, II, I   

C) I, III, II   D) II, I, III   

E) III, I, II 
 

18 - As Placas de Regulamentação tem por finalidade 
informar aos usuários das condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e seu desrespeito 
constitui infração. 

Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA que 
indica o significado da imagem abaixo:  

A)  Siga em frente 

B) Alfândega 

C) Sentido de circulação da via/pista 

D) Passagem obrigatória 

E) Faixa única 
 

19 – Das alternativas abaixo, todas constituem 
infração grave, EXCETO: 

A) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade 
e seus agentes. 

B) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 
(meio-fio) a mais de um metro. 

C) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 
cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal. 

D) Transitar em marcha à ré, salvo na distância 
necessária a pequenas manobras e de forma a não 
causar riscos à segurança. 

E) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de 
luz alta de forma a perturbar a visão de outro 
condutor. 

 

20 - A manutenção preventiva é a forma mais 
econômica de manter o carro em bom estado. Um 
automóvel que não está com o motor regulado e com 
peças desgastadas consome mais combustível e 
perde desempenho. 

Sobre este assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O fluido de freio deve ser trocado em média uma vez 
por ano.  

B) Discos de freio, pastilhas, tambores e outras peças do 
sistema devem ser revisados a cada 50 mil 
quilômetros. 

C) Tanto o óleo lubrificante quanto o filtro do óleo 
precisam ser trocados nas datas estabelecidas pela 
montadora, em média a cada 10 mil ou a cada seis 
meses. Se isso não for feito, os danos ao motor 
podem causar grandes prejuízos. 

D) A cada 30 mil quilômetros é necessário executar uma 
limpeza no sistema de arrefecimento. 

E) Para evitar o desgaste excessivo de pneus, 
alinhamento e balanceamento são fundamentais. 
Recomenda-se executar o serviço no máximo a cada 
10 mil quilômetros, além de aproveitar e fazer o 
rodizio dos pneus. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
PEDREIRO                 

16 – É uma ferramenta utilizada para alisar e/ou 
aplainar a superfície de uma argamassa que já foi 
aplicada, ou até mesmo produzir nela sulcos ou 
ranhuras que vão facilitar a aplicação de placas de 
revestimento. Além de alisar superfícies, essa 
ferramenta também nivela revestimentos em pisos, 
paredes e tetos e espalha materiais com espessura 
uniforme. 

Estamos falando de: 

A) Colher de pedreiro   B) Betoneira 

C) Espátula    D) Talhadeira 

E) Desempenadeira  

 

17 - Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
tem como objetivo proteger o trabalhador dos 
possíveis riscos que ameaçam a sua segurança e a 
sua saúde no trabalho, evitando ou atenuando a 
gravidade das possíveis lesões durante o trabalho. 
De acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 do 
Ministério do Trabalho, são EPIs, EXCETO: 

A) Balaclava   B) Creme Protetor 

C) Braçadeira   D) Perneira 

E) Órtese 

 

18 - É o nome que se atribui ao desenho técnico 
esquemático de uma futura construção que se dá a 
partir de um corte horizontal imaginário à altura de 
1,50 m do piso. É uma espécie de diagrama, 
contendo os espaços especificados por uso (salas, 
dormitórios, banheiros e etc,) e seus acessos e 
circulação (portas, janelas e corredores), como se 
estivéssemos olhando de cima, obviamente sem a 
cobertura (laje ou telhado). É o primeiro desenho a 
ser desenvolvido para dar-se forma a uma ideia; a 
partir dela é que se torna possível a criação dos 
demais desenhos básicos da arquitetura. 
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Estamos falando de: 

A) Planta baixa   B) Corte 

C) Elevações   D) Cobertura 

E) Volumetria 

 

19 - Existem três tipos de argamassa disponíveis no 
mercado atualmente e são denominadas AC-I, AC-II e 
AC-III. Cada tipo de argamassa servirá para um 
determinado serviço e a escolha do melhor tipo a ser 
utilizado influenciará no desempenho e na qualidade. 

Com relação aos tipos de argamassa, relacione as 
colunas abaixo: 

1. AC-I (    )  Pode ser utilizada tanto em ambientes 
internos quanto ambientes externos. As 
propriedades desta argamassa permitem o 
uso em áreas externas pois tem a 
capacidade de absorver as variações de 
temperatura, umidade e ação do vento dos 
revestimentos cerâmicos e de pisos. Deste 
modo, pode ser utilizada para revestimento 
externo de paredes e fachadas,  pisos em 
áreas externas, assentamento de 
revestimento de piscinas de água fria e 
pisos cerâmicos industriais ou de área 
pública. 

2. AC-II (    )  É comumente utilizada para o assentamento 
de revestimentos e pisos cerâmicos em 
ambientes internos. Podem ser utilizadas 
tanto em áreas secas como em áreas 
molhadas como banheiros e cozinhas. 

3. AC-III (    )  Esta é a mais aderente dentre os três tipos 
de argamassa. Por isso, ela é indicada para 
assentamento de revestimentos cerâmicos 
em fachadas onde o risco de acidentes por 
queda das peças é maior, assentamento de 
revestimento em piscinas de água quente e 
sauna e para assentamento de 
revestimentos de placas grandes, maiores 
do que 60x60cm. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3  B) 3, 2, 1  C) 2, 1, 3 

D) 2, 3, 1  E) 3, 1, 2 

 

20 – Com relação a alvenaria e o assentamento de 
tijolos e lajotas, analise os itens a seguir: 

I. Na alvenaria, constituem fatores que devem ser levados 
em conta pelo assentador: o nivelamento em todas as 
fiadas, amarração mínima durante a obra, planicidade da 
parede e prumo.  

II. No assentamento é necessário ficar atento (a) às 
instalações elétricas. 

III. Os furos na vertical dos tijolos e blocos servem para dar 
melhor sustentação à construção. 

IV. A amarração consiste no ato de engastar, isto é, encaixar 
a extremidade de uma peça em outra a fim de distribuir as 
cargas e “amarrar” a parede para garantir a sua perfeita 
sustentação.  

V. Cada largura de parede possui um tipo de amarração dos 
tijolos, que deve ser realizada levando em consideração 
também a quantidade de argamassa utilizada durante o 
processo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Apenas os itens I e V estão corretos 

D) Apenas o item III está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
ENCANADOR 

16 - O uso do EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) é fundamental para garantir a saúde e a 
proteção do trabalhador, evitando consequências 
negativas em casos de acidentes de trabalho. De 
acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 do 
Ministério do Trabalho, cabe ao empregado quanto 
ao EPI: 

I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 
destina; 

II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

III. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 
torne impróprio para uso; 

IV. Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; 

V. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica; 

VI. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso 
adequado. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III, V e VI estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, III, V e VI estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III e VI estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

17 – Analise a imagem abaixo e marque a alternativa 
CORRETA que corresponde ao nome desta 
ferramenta:  

A) Chave Inglesa 

B) Chave de Grifo 

C) Tarraxa 

D) Corta Tubos 

E) Chave Ajustável 

 

18 – Analise os itens abaixo: 

I. O instrumento utilizado para medir a pressão da água é 
o manômetro. 

II. O hidrômetro é um aparelho utilizado para medir o 
consumo da água. 

III. A tarraxa é o instrumento utilizado para fazer cortes em 
paredes. 

IV. Os tubos de PVC são tubos e conexões indicados para 
água fria e água quente com temperatura de trabalho de 
70ºC a 80ºC. 
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Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) Apenas a alternativa II está correta. 

C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

D) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

19 – A Hidrometria é a parte da Hidráulica que estuda 
os métodos e instrumentos para medição de vazão e 
velocidade em canais e canalizações. Existem vários 
métodos para medição de vazão. Com relação a 
estes métodos, analise a descrição a seguir: 

• Aberturas feitas na parte superior da parede de um 
conduto livre através do qual escoa o líquido cuja vazão 
se deseja medir 

• Formatos: triangular, retangular ou trapezoidal 

• Utilização: medição de vazão em canais de irrigação, 
represas e pequenos rios 

• Parede espessa ou delgada (espessura da parede inferior 
à metade da carga hidráulica) 

Estamos nos referindo à(ao): 

A) Tubo de Pilot 

B) Molinete 

C) Vertedores 

D) Flutuador 

E) Calhas Parshall e WSC 
 

20 – São atribuições do cargo Encanador do SAMAE 
de Sombrio/SC, EXCETO: 

A) Fiscalizar o funcionamento dos aparelhos medidores 
de água. 

B) Fazer instalação, conserto e manutenção redes de 
distribuição de água. 

C) Executar ligações domiciliares tanto de água como de 
esgoto. 

D) Efetuar a manutenção e a limpeza dos instrumentos e 
equipamentos de uso diário. 

E) Fazer coleta de amostras de água para exame de 
laboratório. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
OPERADOR ETE/ETA             

16 - O processo convencional de tratamento de água 
é dividido em fases. Em cada uma delas existe um 
rígido controle de dosagem de produtos químicos e 
acompanhamento dos padrões de qualidade. Logo 
após a decantação a água atravessa tanques 
formados por pedras, areia e carvão antracito. Eles 
são responsáveis por reter a sujeira que restou da 
fase de decantação. Essa etapa é importante não só 
para remover a turbidez da água, mas nela também 
inicia a remoção de microrganismos patogênicos. 

Esta etapa descrita acima é denominada: 

A) Flotação   B) Filtração  

C) Floculação   D) Captação 

E) Desinfecção 

17 - pH significa potencial hidrogeniônico, ou seja, a 
concentração de íons de hidrogênio (H+) presentes 
na água. Eles são formados da dissociação da 
molécula de água que entra em contado com 
hidrogênio, criando assim um íon. 

Com relação a esta temática, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O pH é medido em uma escala de 0 a 14 e dependendo 
do valor é considerado ácido, neutro ou básico (também 
chamado de alcalino). 

(     )  Os ácidos são os mais próximos do 14. 

(     )  Os alcalinos são os mais próximos do 0. 

(     )  Os neutros são os com pH 7 ou aproximado a este valor. 

(     )  No sistema de distribuição de água, a portaria 2914 do 
Ministério da Saúde determina que o pH fique entre 6 e 
9,5. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, F, F, V, F 

C) V, V, V, V, F   D) V, F, F, V, V 

E) V, F, F, F, F 

 

18 - Com relação à Portaria nº 2.914, de 12 de 
dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade, em seu 
Capítulo III, das Competências e Responsabilidades, 
Art. 12: Compete às Secretarias de Saúde dos 
Municípios, EXCETO: 

A) Inspecionar o controle da qualidade da água 
produzida e distribuída e as práticas operacionais 
adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva 
de abastecimento de água, notificando seus 
respectivos responsáveis para sanar a(s) 
irregularidade(s) identificada(s); 

B) Executar as diretrizes de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano definidas no âmbito 
nacional e estadual; 

C) Estabelecer ações especificadas no Programa 
Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (VIGIAGUA); 

D) Encaminhar ao responsável pelo sistema ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água para 
consumo humano informações sobre surtos e 
agravos à saúde relacionados à qualidade da água 
para consumo humano; 

E) Executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, 
consideradas as peculiaridades regionais e locais, 
nos termos da legislação do SUS. 

 
19 - O uso do EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) é fundamental para garantir a saúde e a 
proteção do trabalhador, evitando consequências 
negativas em casos de acidentes de trabalho. De 
acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 do 
Ministério do Trabalho, cabe ao empregador quanto 
ao EPI: 

I. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                         PROCESSO SELETIVO 001/2018 E 003/2018 - SOMBRIO/SC. 

Página 7 
 

II. Exigir seu uso; 

III. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho; 

IV. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado; 

V. Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; 

VI. Responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

VII. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas o item VI está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

20 – Com relação às etapas de tratamento de esgoto, 
relacione as colunas abaixo: 

1. Desaneração (  )  O lodo é filtrado de forma a 
reduzir o volume de água para 
transparecer o material sólido, 
que por sua vez é submetido a 
outros processos de filtragem. 

2. Tanque de aeração (  )  É a separação dos organismos 
menores, dos organismos 
maiores. A areia vai para o 
fundo de um tanque e o 
material orgânico permanece 
na superfície. 

3. Adensamento do lodo (  )  Toda a matéria em forma de 
lodo é estabilizada por meio de 
processo químico, incluindo a 
eliminação de bactérias e 
gases nocivos, além de ser 
reutilizado também como 
adubo. 

4. Digestão anaeróbica (  )  O lodo restante é submetido à 
evaporação através de altas 
temperaturas, eliminando 
significantemente mais líquido. 

5. Secador térmico (  )  É onde a matéria serve de 
alimento para micro-
organismos através de um 
processo químico que converte 
resíduos orgânicos em gás 
carbônico. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4, 5     

B) 5, 4, 3, 1, 2 

C) 3, 1, 5, 4, 2    

D) 3, 1, 4, 5, 2 

E) 2, 1, 4, 5, 3 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        
FISCAL              

16 - As Bombas Hidráulicas são Máquinas 
Hidráulicas Operatrizes, isto é, máquinas que 
recebem energia potencial (força motriz de um motor 
ou turbina), e transformam parte desta potência em 
energia cinética (movimento) e energia de pressão 
(força), cedendo estas duas energias ao fluído 
bombeado, de forma a recirculá-lo ou transportá-lo 
de um ponto a outro. 

Das alternativas abaixo, são tipos de bombas 
hidráulicas, EXCETO: 

 

A)  B)  

 

 

 

 

 

 

C)  D)   

 

 

 

 

 

E)  

 

 

 

 
 

17 - Com relação aos tipos de tubos e conexões para 
instalações hidráulicas, assinale a alternativa que se 
refere ao tipo que pode ser utilizado apenas para 
água fria (até 25º): 

A) CPVC   B) Cobre  C) PEX  

D) PVC   E) PPR 

 

18 - O Hidrômetro é um instrumento destinado a 
medir, indicar e totalizar, continuamente, o volume 
de água que o atravessa, expressando-o em m³. Os 
hidrômetros, apesar de informarem volume, são 
selecionados por sua capacidade de vazão (a qual 
eles também informam), e que pode ser obtida pelo 
quociente do volume de água que escoa pelo 
hidrômetro, pelo tempo de escoamento desse 
volume, e é expressa em m³/h, para fins de seleção. 
Os hidrômetros são fabricados conforme a 
necessidade de operação e recebem classificações 
que os diferenciam um do outro construtiva e 
operacionalmente. 
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Desta forma, leia a descrição abaixo: 

“Nestes medidores o mecanismo interno é acionado por vários 
jatos de água que incidem tangencialmente na turbina. Os jatos 
formam pares de forças – uma incide pela direita no sentido AB 
e outra incide pela esquerda no sentido BA – proporcionando 
perfeito equilíbrio à turbina, quando em rotação.” 

Assinale abaixo o tipo de hidrômetro que coincide de 
forma CORRETA com a descrição: 

A) Hidrômetro monojato 

B) Hidrômetro magnético 

C) Hidrômetro volumétrico 

D) Hidrômetro multijato 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

19 - O uso do EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) é fundamental para garantir a saúde e a 
proteção do trabalhador, evitando consequências 
negativas em casos de acidentes de trabalho. De 
acordo com a Norma Regulamentadora NR 6 do 
Ministério do Trabalho, cabe ao empregador quanto 
ao EPI: 

I. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

II. Exigir seu uso; 

III. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho; 

IV. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado; 

V. Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; 

VI. Responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

VII. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas o item VI está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

20 – São atribuições do cargo de Fiscal do SAMAE 
de Sombrio/SC, EXCETO: 

A) Lavrar auto de infração às normas de transporte 
coletivo. 

B) Efetuar mudanças de ligações, instalações e retiradas 
de hidrômetros das ligações domiciliares. 

C) Fiscalizar o funcionamento dos aparelhos medidores 
de água. 

D) Fiscalizar conserto de hidrômetros. 

E) Lavrar autos de infração por contravenção a leis e 
posturas Municipais em áreas suscetíveis de 
fiscalização pelo Município. 

 


