
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: PEDREIRO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 06 (seis) matemática, 

06 (seis) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

  



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa que não apresenta dígrafo:  
 

(A) Guerra 
(B) Trabalho  
(C) Desenho 
(D) Linguiça 
 

QUESTÃO 02. Na frase “Deixo meus lápis novos dentro da minha mochila”, encontra-se adjetivo:  
 

I. deixo 
II. lápis 
III. novos 
IV. dentro 
V. mochila 
 

(A) Apenas na afirmativa I. 
(B) Na afirmativa II e V.  
(C) Apenas na afirmativa III.  
(D) Apenas na afirmativa IV.  
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 
(A) Comprei mortandela.  
(B) A moça foi pega roubando salchichas.  
(C) O criminoso foi pego em flagrante.  
(D) As lâmpadas florescentes são mais econômicas.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a sílaba tônica está na primeira sílaba: 
 

(A) anta 
(B) mosquito 
(C) camelo 
(D) borboleta 
 

QUESTÃO 05.  Preencha corretamente as lacunas, utilizando-se adequadamente as palavras “mal” e “mau”. 
 

I. A filha da professora foi ____________ educada com os demais alunos.  
II. Raquel sempre come em restaurante e se alimenta ___________.  
III. A diretora estava de ______________ humor.  
 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

(A) mau – mal – mau 
(B) mal – mal – mau 
(C) mal – mau – mal 
(D) mau – mal – mal 
 

QUESTÃO 06. Na frase “Fred e Chiquinha ganharam um cachorro e estão felizes”, encontra-se substantivo:  
 

I. Fred 
II. Chiquinha 
III. ganharam 
IV. cachorro 
V. felizes 
 

(A) Na afirmativa I e II. 
(B) Na afirmativa I, II e IV.  
(C) Na afirmativa III e V.  
(D) Apenas na afirmativa V.  



QUESTÃO 07. Indique a alternativa que apresenta grafia correta: 
 
(A) Churrasco.  
(B) Enchurrada.  
(C) Chícara.  
(D) Lagarticha. 
 
QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo e indique a alternativa correta:  
 
I. Silêncio! 
II. Esta manhã o mar está calmo.  
III. Atenção! 
IV. Agasalhe-se, pois está frio. 
 
(A) Há frases apenas nas afirmativas I e III.  
(B) Há frases apenas nas afirmativas II e IV.  
(C) Há frase apenas na afirmativa II.  
(D) Há frases em todas as afirmativas. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (06 questões) 
 

QUESTÃO 09. É de manhã e num relógio analógico o ponteiro maior está parado no 7 e o ponteiro menor está 
parado no 6, então são:  

 
(A) 6 horas e 35 minutos. 
(B) 7 horas e 30 minutos.  
(C) 7 horas e 6 minutos. 
(D) 6 horas e 7 minutos.  
 
QUESTÃO 10.  De acordo com o coordenador de um vestibular, há uma média de 36 candidatos por vaga, 

oferecida para o curso de engenharia. Isso significa que:  
 
I. O coordenador poderia ter dito que a relação candidato por vaga está na razão de 36 para 1.  
II. No caso de haver 1.260 inscritos e sabendo que a relação candidato/vaga é de 36 para 1, o total de vagas é 

de 36.  
III. Há quantidade de vagas é igual a de candidatos por vaga.  
IV. Há mais candidatos que vagas. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 11. Ana vai à loja para comprar tapetes. Comprou um grande para a sala de sua casa, que custou 

R$351,00, um jogo de banheiro que custou R$113,00 e um tapete para a cozinha que custou R$55,00. 
Sabendo que Ana tinha R$800,00, quanto lhe sobrou? 

 
(A) 281,00 
(B) 381,00 
(C) 419,00 
(D) 519,00 
 
  



QUESTÃO 12. Sabendo que na floricultura um buquê de rosas custa R$62,00, uma cesta de girassóis custa 
R$65,50, um vaso de orquídea R$45,00 e um maço de flores do campo custa R$37,50. Assinale “V” para 
Verdadeiro e “F” para Falso:  

 
I. (    ) Comprando um buquê de rosas e um vaso de orquídea gastarei R$107,00. 
II. (    ) Comprando um maço de fores do campo e uma cesta de girassóis gastarei R$102,00.  
III. (    ) Comprando um vaso de orquídea e um maço de flores do campo gastarei R$82,50. 
IV. (    ) Comprando uma cesta de girassóis, um vaso de orquídea e um buquê de rosas gastarei R$ 171,50.  
 
Assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo: 
 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – v – F.  
(C) V – F – V – F.  
(D) F – F – V – V.   
 
QUESTÃO 13. Considerando a tabela abaixo de altura dos alunos de uma turma de educação física, qual a 

estatura média da equipe:  
 

TABELA DE ALTURAS 

ALUNO ALTURA (cm) 

Antônio 185 

César 180 

Daniel 181 

Evandro 190 

Flávio 175 

Gustavo 179 

Henrique 181 

Mário 165 

Otávio 173 

Wilson 166 

Zelindo 172 

 
(A) 1,76 m.  
(B) 1,77 m. 
(C) 1,80 m.  
(D) 1,94 m.  
 
QUESTÃO 14. A partir da mesma tabela de altura dos alunos constante na questão anterior, assinale a alternativa 

incorreta:  
 

(A) Mário tem altura ≤ que Zelindo.  

(B) Henrique tem altura ≥ que Flávio.  
(C) Antonio tem a metade da soma da altura de César e Evandro.  

(D) Gustavo tem altura ≤ que Wilson.  
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (06 questões) 
 

QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A dengue é uma doença ______________ transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, muito comuns em áreas tropicais.”  

 
(A) viral 
(B) bacteriana 
(C) por via aérea 
(D) por toxina. 
 

  



QUESTÃO 16. Os pneus inservíveis descartados de forma errada: 
 
I. Contribuem para entupimentos de redes de esgoto e enchentes. 
II. Provocam a poluição de rios. 
III. Ocupam um enorme volume nos aterros sanitários. 
IV. Podem também ser foco para a reprodução do mosquito da dengue. 
 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

QUESTÃO 17. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 
(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  

(C) Joaçaba.  

(D) Piratuba. 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

QUESTÃO 18. O Museu Entomológico Dr. Fritz Plaumann está instalado em Seara:  
 
(A) no Distrito de Nova Teutônia. 
(B) na Biblioteca Pública Municipal. 
(C) no Centro de Memória Antônio Zanuzzo.  
(D) na Linha São Brás.  
 
QUESTÃO 19. O Município de Seara tem instituído as fundações:  
 
I. cultural. 
II. de esportes. 
III. do meio ambiente. 
IV. da educação. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.   
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 

considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 
(A) ao bullying. 
(B) a xenofobia. 
(C) a discriminação racial. 
(D) ao mosquito da dengue. 
 

  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. O pedreiro é o profissional da obra que atua na construção, nas etapas de: 
 

(A) Projeto, fundação e paredes; 
(B) Fundação, paredes e fiscalização; 
(C) Fundação, paredes e acabamento; 
(D) Projeto, fiscalização e paredes; 
 

QUESTÃO 22. Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e marque a alternativa que corresponde à opção 
correta. 

 

I. (  ) O pedreiro deve ter conhecimento sobre o emprego de materiais, ferramentas e equipamentos, sobre 
as técnicas utilizadas na construção entre outros; 

II. ( ) O pedreiro deve ter conhecimentos avançados de projetos de construção civil e de projetos 
arquitetônicos; 

III. (  ) O pedreiro é responsável por conduzir a obra, fiscalizando e acompanhando o andamento, conferindo a 
obra com o projeto; 

IV. (  ) O profissional pedreiro deve saber ler e interpretar projetos, bem como ter noções de cálculo de áreas e 
volumes; 

 

(A) V – V – V – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – F – V. 
 

QUESTÃO 23. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correspondente: “O profissional pedreiro deve saber 
construir ______ e pilares, levante de paredes, _________ de piso e paredes, e como funciona um ________ 
de obras e suas _________.” 

 

(A) Vigas, revestimento, canteiro, instalações; 
(B) Sapatas, nivelamento, escritório, instalações; 
(C) Vigas, revestimento, escritório, instalações; 
(D) Vigas, revestimento, embargo, consequências; 
 

QUESTÃO 24. Referente ao profissional de Pedreiro é correto afirmar que: 
 

(A) Não precisa saber ler e interpretar projetos, pois são tarefas do engenheiro e/ou mestre de obra; 
(B) Deve ter noções sobre instalações de água, esgoto e instalações elétricas; 
(C) É irrelevante saber calcular áreas e volumes, pois no projeto contém todas as informações necessárias; 
(D) Deve ter conhecimentos técnicos sobre a resistência dos materiais, bem como auxiliar na elaboração do 

projeto, elaborando plantas com cortes e fachadas; 
 

QUESTÃO 25. Leia o texto e assinale a alternativa que corresponde a opção correta: “Operação que consiste em 
transportar uma referência de nível marcada em uma determinada altura para outro local, estabelecendo 
assim um plano horizontal.” 

 

(A) Transporte de cota; 
(B) Levantamento planialtimétrico; 
(C) Curva de nível; 
(D) Nivelamento; 
 

QUESTÃO 26. Referente a operação de alinhamento, marque a alternativa correta: 
 
(A) Operação que consiste em posicionar numa mesma direção, através de uma linha, os elementos de uma 

construção; 
(B) Para realizar o alinhamento basta apenas um ponto de referência, os demais são definidos pela operação; 
(C) O alinhamento é o processo usado para alinhar o piso de uma obra, deixando-o nivelado; 
(D) Para a realização do alinhamento a ferramenta mais empregada é a mangueira de nível; 
 



QUESTÃO 27. O esquadro de uma obra é fundamental para sua qualidade. Marque “V” para verdadeiro e “F” 
para falso e assinale a alternativa correta: 

 
(  ) O processo de esquadro é a operação que consiste em marcar os vãos de uma obra a um ângulo de 90° entre 

eles; 
(  ) A ferramenta empregada nesta operação é o esquadro, porém é limitado aos vão grandes; 
(  ) O esquadro é a ferramenta utilizada nesta operação, porém, limita-se aos vãos pequenos; 
(  ) No caso de locação da obra, utiliza-se a relação do triângulo retângulo, que são medidas marcadas em 

alinhamento; 
 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
 
QUESTÃO 28. Baseado na figura ao lado, no processo de locação da obra utilizando a relação do triângulo 

retângulo, para se obter o esquadro entre os vãos, qual é a relação usada? 
 
(A) a=3, b=4, c=5 
(B) a=5, b=4, c=3 
(C) a=4, b=5, c=3 
(D) a=3, b=5, c=4 
 
QUESTÃO 29. Além das operações de nivelamento, esquadro e outras, a prumada é uma operação muito 

importante na execução de uma construção. A respeito da prumada, assinale a alternativa correta: 
 
(A) É a operação que consiste em posicionar numa direção horizontal os elementos de uma construção. 
(B) É a técnica usada para se obter um mesmo nível do piso em todos os cômodos da obra. 
(C) Para se obter a prumada de uma parede, a ferramenta mais utilizada é o nível de cantoneira. 
(D) É a técnica utilizada para se posicionar os elementos de uma obra numa direção vertical. Utilizada na 

construção da fiada de blocos, levante de paredes, etc. 
 

QUESTÃO 30. O conhecimento de unidades e medidas é essencial para o bom desempenho da atividade de 
pedreiro. Relacione as colunas e marque a alternativa que corresponde a opção correta: 

 
(1) Metro. 
(2) Metro Cúbico. 
(3) Metro Quadrado. 
(4) Quilograma. 
(5) Milímetro. 
(6) Centímetro Quadrado. 

(   ) kg.  
(   ) m². 
(   ) cm². 
(   ) m³. 
(   ) m. 
(   ) mm. 

 
(A) 4-3-6-2-5-1.  
(B) 4-3-6-2-1-5. 
(C) 4-6-3-2-1-5. 
(D) 4-2-6-3-1-5. 

 
QUESTÃO 31. Sabendo que um reservatório de forma retangular possui 1,20 metros de largura, 2,10 metros de 

comprimento e 2,10 metros de altura, calcule o seu volume em litros e assinale a alternativa que 
corresponde a resposta correta: 

 
(A) 52,92 L. 
(B) 5.292,00 L. 
(C) 5,29 m³. 
(D) 529,20 L. 
 
  

c
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QUESTÃO 32. O texto a seguir, se refere a que elemento usado na construção civil: “É uma mistura feita com 
cimento, areia e água e pode levar ou não outros elementos como saibro e cal, utilizada nas alvenarias, 
fundações, revestimentos, etc. A sua qualidade, sua resistência e a facilidade no trabalho depende da 
qualidade dos materiais empregados, suas proporções e da quantidade de água na mistura.”  

 
(A) Argamassa. 
(B) Concreto. 
(C) Cimento. 
(D) Impermeabilizante. 
 
QUESTÃO 33. A respeito do concreto, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso e assinale a opção correta: 
 
I. (   ) É usado em elementos estruturais como vigas e pilares, lajes, etc. 
II. (   ) A resistência do concreto diminui com o aumento da quantidade do cimento na mistura. 
III. (   ) A resistência do concreto diminui com o aumento da quantidade de água na mistura. 
IV. (   ) O preparo do concreto é feito somente de forma manual, dosando e misturando os elementos da mistura 

manualmente. 
 

(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – F – F – V. 
(D) V – F – V – F. 
 
QUESTÃO 34. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correspondente: “A _________ é um projeto que 

representado no _________ indica o que se vai construir numa __________. Já o _________ é uma 
representação do plano vertical com a direção indicada na planta.” 

 

(A) obra – papel – planta – corte 
(B) planta – corte – obra – papel 
(C) planta – papel – obra – corte 
(D) planta – projeto – obra – corte 
 
QUESTÃO 35. A planta apresenta várias informações importantes para a execução da obra. Assinale a alternativa 

que apresenta alguns dos dados informados pela planta baixa de um projeto: 
 

(A) As paredes dos cômodos com suas dimensões, espessura das paredes, localização das aberturas, área dos 
cômodos, altura das paredes e posição das peças do telhado; 

(B) As paredes dos cômodos com suas dimensões, espessura das paredes, localização das aberturas, área dos 
cômodos, piso com localização de aparelhos sanitários e projeção do telhado; 

(C) Altura das paredes, posição das peças do telhado, altura do pé direito e das aberturas, dimensões do terreno; 
(D) As paredes dos cômodos com suas dimensões, espessura das paredes, localização das aberturas, área dos 

cômodos, altura do pé direito; 
 
QUESTÃO 36. Conhecer as ferramentas é imprescindível ao profissional pedreiro. Relacione as colunas e marque 

a alternativa que corresponde a opção correta: 
(1) Carro de mão. 
(2) Desempoladeira. 
(3) Peneira. 
(4) Presilha. 
(5) Prumo de centro. 
(6) Sarrafo. 

(   ) Utilizado na regularização de superfícies de concreto ou argamassa. 
(   ) Serve para manter a regularidade da superfície e segurar pequenas quantidades de 

argamassa. 
(   ) Utilizado na verificação do centro. 
(   ) Usado no transporte de materiais e entulhos da obra. 
(   ) Utilizada para fixar os sarrafos nos arremates de alvenarias. 
(   ) Utilizada para sessar areia e arenoso. 

 
(A) 2 – 6 – 5 – 1 – 4 – 3. 
(B) 6 – 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 
(C) 6 – 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 
(D) 2 – 6 – 5 – 1 – 3 – 4. 

 
  



QUESTÃO 37. O chapisco é uma camada irregular sem aspecto de acabamento feito em argamassa com a 
finalidade de melhorar a união entre a superfície da alvenaria e a camada de revestimento. O chapisco deve 
ser lançado fortemente sobre a superfície com a colher de pedreiro e deve ter uma espessura que não 
ultrapasse: 

 
(A) 5,00cm. 
(B) 0,50m. 
(C) 2,50cm. 
(D) 0,50cm. 
 
QUESTÃO 38. “Camada de argamassa mais fraca assentada sobre a superfície da alvenaria já chapiscada. Serve 

para cobrir buracos das juntas dos blocos e falhas da alvenaria, proporcionando uma superfície regularizada. 
Deve ter acabamento não liso. Sua espessura varia entre 1,00 cm a 2,50 cm”. O texto lido se refere à: 

 
(A) Chapisco. 
(B) Reboco. 

(C) Emboço. 
(D) Regularização. 
 
QUESTÃO 39. A prefeitura de Seara irá fazer a reforma de um cômodo em seu prédio e será necessário fazer o 

levantamento de uma nova parede no mesmo. Sabendo que esta parede terá 7 metros de comprimento e 
3 metros de altura, e que serão utilizados tijolos convencionais de 9 furos (11,5x19x24cm) à cutelo, quantos 
tijolos aproximadamente serão necessários para esta parede?  

 
(A) 240 
(B) 672 
(C) 420 
(D) 336 

 
QUESTÃO 40. Chama-se de traço a relação em volume ou peso entre as quantidades de materiais usados na 

mistura da argamassa e do concreto. É representado por um número que indica a proporção de cada 
material que o constitui. Desta forma, um traço 1:2:4 quer dizer que a mistura leva: 

 
(A) 1 parte de brita, 2 partes de areia e 4 partes de cimento 
(B) 1 parte de cimento, 2 partes de brita e 4 partes de areia 
(C) 1 parte de cimento, 2 partes de areia e 4 partes de brita 
(D) 1 parte de cimento, 2 partes de areia e 4 partes de concreto 
 

Referências:  
http://201.62.79.63/ftp/Apostilas/ARTES_APOSTILAS/15_pedreiro/Apostila%20pedreiro%202013.pdf 

http://www.ceneddf.com.br/modelos/apostila.pdf 
 

 
 
 

http://201.62.79.63/ftp/Apostilas/ARTES_APOSTILAS/15_pedreiro/Apostila%20pedreiro%202013.pdf
http://www.ceneddf.com.br/modelos/apostila.pdf

