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CARGO: AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões: 1 a 3! 

O mel é um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de excreções da abelha. Além de ser 

um ótimo adoçante natural, este alimento é cheio de benefícios porque conta com ação 

antimicrobiana, capaz de impedir o crescimento ou destruir micro-organismos e assim proteger 

contra doenças. 

Fonte: https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel. Acesso em 23 fev. 2020 

1 - Segundo o informado pelo texto é INCORRETO o que está expresso em: 

a) O mel é um produto natural. 

b) O mel pode proteger o organismo contra algumas doenças. 

c) O mel é um adoçante natural.  

d) Para a obtenção do mel é necessário o néctar das flores. 

e) Por ser natural o mel pode ser consumido por diabéticos. 

2 - Temos o sinônimo de impedir em: 

a) impor 

b) permitir 

c) proporcionar  

d) investir 

e) evitar  

3 - Mel é um substantivo masculino. Temos apenas substantivos masculinos em:  

a) cal – vegetal – anel – pincel  

b) vela- pneu – biscoito – computador  

https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel-7-beneficios-propriedades-e-opcoes-para-consumir
https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17132-mel
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c) véu – ré – celular – caneta   

d) omelete – carnaval – paz – giz  

e) vegetal – anel – pincel – mal  

4 - Leia com atenção!  

Simples e fácil de preparar, o espaguete fica pronto em poucos minutos, podendo ser acompanhado 

de molhos variados, legumes, proteínas e pode até ser preparado com vinagretes e sopas, basta soltar 

a criatividade. Fonte: https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/. Acesso em 23 fev. 2020 

Com relação ao que é dito no texto, localize uma informação VERDADEIRA:  

a) O texto apresenta uma receita de molho de tomate.  

b) O texto sugere que o espaguete seja acompanhado por peixe fresco. 

c) A criatividade é o nome de uma receita. 

d) O espaguete é de fácil preparo e pode ficar pronto em pouco tempo. 

e) O texto sugere que o espaguete seja cozido com legumes. 

5 - Nas frases abaixo as palavras em destaque são todas acentuadas. Analise os acentos e assinale a 

alternativa cuja palavra destacada possua o acento circunflexo:  

a) Simples e fácil de preparar!  

b) É um ótimo adoçante natural!  

c) Você está feliz? 

d) Te encontrarei às seis. 

e) A maçã verde é mais ácida.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - A Expressão 3 sobre 10, equivale em porcentagem a: 

a) 300% 

b) 30% 

https://www.dicasdemulher.com.br/vinagrete/
https://www.dicasdemulher.com.br/espaguete/
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c) 3% 

d) 0,3% 

e) 0,03% 

7 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico matemático.  

Se  e sabendo-se que  é igual a , e ainda que  é a metade de , então o 

valor de  é igual a: 

a) 30 

b) 40 

c) 50 

d) 60 

e) 70 

8 - Um terreno retangular tem 50 metros de comprimento e 40 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área deste terreno é ocupada por edificações, então o restante da área desse terreno mede: 

a) 1.200  

b) 1.108  

c) 1.004  

d) 980  

e) 800  

9 - Uma forrageira tritura (faz a moagem) de1.500 quilogramas de milho em 8 horas. Quantos quilos 

de milho essa mesma forrageira triturará em 6 horas?  

a) 805 kg 

b) 925 kg 

c) 975 kg 

d) 1.085 kg 

e) 1.125 kg 

10 - Assinale a alternativa que apresenta uma Progressão Aritmética crescente:   

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Observe: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Acre, Santa Catarina e Amazonas. Dos nomes 

de estados mencionados, temos quantos pertencentes à região sudeste do Brasil? 

a) Apenas um estado 

b) Dois estados  

c) Todos os estados  

d) Três estados 

e) Quatro estados 

12 - A água doce existente no planeta Terra é uma das maiores riquezas da humanidade, mas que 

constantemente sofre ações de desrespeito como, por exemplo: poluição ou uso excessivo. Com 

relação a quantidade de água doce existente no planeta Terra é correto: 

a) Aproximadamente 50 % da água é doce 

b) Aproximadamente 3% da água é doce 

c) Aproximadamente 20 % da água é doce 

d) Apenas 1 % da água é doce 

e) Aproximadamente 15 % da água é doce 

13 - O litoral brasileiro possui uma grande extensão banhado pelo mar. Indique a alternativa que 

apresenta uma informação verdadeira: 

a) O Oceano Pacífico banha o litoral brasileiro. 

b) O Oceano Atlântico banha o litoral brasileiro. 

c) O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico banham o litoral brasileiro.  

d) O Mar Adriático banha o litoral brasileiro. 

e) O Oceano Índico banha o litoral brasileiro. 
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14 - Segundo a Constituição Federal promulgada em 1988 a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende:  

a) A União, os Estados e os Municípios. 

b) A União, os Estados, as capitais e os Municípios. 

c) Os Estados e os Municípios. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

e) As regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

15 - O acesso à internet está cada dia mais facilitado para a grande maioria das pessoas no Brasil. 

Assinale a alternativa que indica qual é a principal forma de acesso à internet pelos brasileiros.  

a) Telefone fixo 

b) Computador  

c) Tablet 

d) Televisão  

e) Celular 

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-

continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais. Acesso em: 24 fev. 2020 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre os conceitos apresentados a seguir, qual destes representa o periférico de computador: 

a) Rede instalada para dar suporte ao acesso a internet. 

b) Pessoas que utilizam o computador. 

c) Browser ou navegador para internet. 

d) Qualquer equipamento ou acessório que seja ligado ao computador. 

e) Área utilizada ou qualquer medida aplicada ao computador. 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
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17 - Considerando as unidades de medida usadas em computadores, qual das opções a seguir, 

representa o a maior quantidade em caracteres (letras, símbolos ou números): 

a) 1 Gigabytes/Gbytes 

b) 1.024 Kilobytes/Kbytes 

c) 5 Megabytes/Mbytes 

d) 3.000.000 Bytes 

e) 8 Bits 

18 - Como deve ser descrito o aplicativo Microsoft Word: 

a) Editor ou processador de planilha de cálculo. 

b) Processador ou editor de texto. 

c) Editor de apresentação. 

d) Ferramenta para Banco de dados. 

e) Linguagem de programação. 

19 - Considerando a representação a seguir de uma linha no Microsoft Excel: 

 

Qual será o resultado ou valor gerado pela fórmula presente na célula C2? 

a) -1 

b) 7 

c) 12  

d) 1  

e) 34 
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20 - Um e-mail enviado usando endereços na opção CCO (Com Cópia Oculta) vai fazer com que: 

a) Uma cópia do e-mail seja enviada para o endereço de origem do e-mail sem que os demais 

endereços possam saber. 

b) Nenhum destinatário do e-mail vai saber para que outros endereços o e-mail foi enviado. 

c) Não irá armazenar cópia de envio do e-mail. 

d) Vai excluir o e-mail logo após o envio. 

e) Vai exigir senha para apresentar o conteúdo do e-mail.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 

21 - Assinale a alternativa que contém os locais que necessitam de impermeabilização em uma obra.  

a) Terraços descobertos e telhados de ardósia não aparentes. 

b) Pisos, paredes e estruturas em contato com áreas salobras. 

c) Pisos e paredes até o teto de banheiros, vigas baldrames e caixas da água de concreto. 

d) Pisos e paredes de box de chuveiros (pelo menos até uma certa altura da parede) e vigas 

baldrames. 

e) Telhados em concreto, paredes e estruturas em contato com o solo. 

22 - Assinale a alternativa correta quanto ao assentamento de pisos cerâmicos. 

a) Colocar muita água ou pouca água na argamassa de assentamento prejudica a aderência. 

b) Colocar muita água na argamassa de assentamento prejudica a aderência, o ideal é colocar 

sempre pouca água. 

c) Colocar pouca água na argamassa de assentamento prejudica a aderência, o ideal é colocar 

sempre muita água. 

d) A quantidade de água não influencia na argamassa de assentamento. 

e) Trocar a água da argamassa de assentamento por vinagre é um método inovador que resulta 

em uma ótima aderência. 
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23 - Assinale a alternativa correta. Qual a função do emassamento da parede? 

a) Vedar buracos na alvenaria nas junções de tijolos com pouca massa. 

b) Vedar fissuras, trincas e rachaduras ocasionadas pela falta de verga. 

c) Garantir uma parede rugosa pra receber o reboco. 

d) Garantir uma parede regular e acabada para receber a pintura, podendo ser liso ou 

texturizado. 

e) Impermeabilizar o emboço. 

24 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) É função do agente de construção orientar os agentes administrativos na organização das 

férias. 

( ) É função do agente de construção orientar os ajudantes na preparação do material a ser 

utilizado. 

( ) É função apenas dos ajudantes a preparação do material a ser utilizado. 

a) V – V – V  

b) F – F – F  

c) V – V – F   

d) F – V – F  

e) F – V – V  

25 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “O 

termo ___________________ diz respeito aos equipamentos de proteção coletiva, esses dispositivos 

eliminam ou minimizam os ___________________ e a exposição associados ao trabalho, de forma 

coletiva. 

a) EPI / riscos 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

11 
 

b) EPC / riscos 

c) PC / impactos 

d) Capacete de Segurança / impactos 

e) CAP / impactos 

26 - Assinale a alternativa correta. É um dispositivo de segurança que tem como função a proteção 

coletiva contra quedas de alturas tanto de pessoas como de materiais nas obras. 

a) Cinto de segurança para trabalho em altura. 

b) Capacete de Segurança. 

c) Bandeja de proteção. 

d) EPI. 

e) Cinto de segurança do tipo paraquedas. 

27 - Assinale a alternativa correta. Também é atribuição do agente de construção:  

a) Transporte de caminhão betoneira. 

b) Limpeza de banheiros químicos. 

c) Manutenção, fabricação, carpintaria e conservação de móveis. 

d) Manutenção e conservação de carros públicos. 

e) Limpeza de logradouros e de praças e ajardinamento. 

28 - Qual o nome do componente da construção de uma rua que marca o desnível entre a calçada e a 

pista? 

a) Fiada. 

b) Meio-fio. 

c) Meia-cana. 

d) Bueiro. 
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e) Podotátil. 

29 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) Após cortar o grama, varra muito bem o gramado, pois as gramas cortadas podem formar 

uma camada de palha seca que pode prejudicar o arejamento do solo. 

( ) Ao iniciar o plantio da grama, deve-se molhar o solo para facilitar o enraizamento das placas 

de grama. 

( ) Quando for necessário regar a grama, faça isso ao entardecer, quando o sol estiver mais 

fraco. 

a) V – V – V  

b) F – F – F  

c) V – V – F  

d) F – V – F  

e) F – V – V  

30 - O procedimento inicial de execução de uma calçada é:  

a) Nivelamento e compactação do solo.  

b) Aplicação de uma camada de areia. 

c) Aplicação de lastro de concreto sobre o solo 

d) Nivelamento do solo. 

e) Concretagem e cura úmida. 

31 - Assinale a alternativa correta. Qual é a etapa da obra que sua ausência ou aplicação inadequada 

pode provocar problemas como: machas na pintura, descascamentos, oxidação, mofo, bolor, 

infiltração, etc? 

a) Alvenaria. 
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b) Infraestrutura. 

c) Caiação. 

d) Cobertura. 

e) Impermeabilização. 

32 - Assinale a alternativa correta. Qual é o projeto que contém as especificações dos tubos e 

encanamentos de uma obra? 

a) Hidrossanitário. 

b) PCI. 

c) Arquitetônico. 

d) Estrutural. 

e) Básico. 

33 - Assinale a alternativa correta. Cada saco de argamassa colante tem 20kg e não é vendido 

fracionado. Sabendo que 10kg de argamassa colante rende 1m² de área de piso, quantos sacos serão 

necessários para revestir uma sala de 15m²?  

a) 7 sacos. 

b) 8 sacos. 

c) 9 sacos. 

d) 15 sacos. 

e) 6 sacos. 

34 - Assinale a alternativa correta. Qual o nome das vedações provisórias que delimitam o entorno da 

construção para impedir o acesso de pessoas estranhas à obra? 

a) Canteiro de obras. 

b) Gruas. 

c) Madeirite. 
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d) Tablado. 

e) Tapume. 

35 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) Existe uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização para implementação e controle de medidas de segurança na 

indústria da construção civil. 

( ) A NR 18 foi criada com o principal objetivo de reduzir os acidentes no canteiro de obras. 

( ) A NR 18 é uma norma que só precisa ser aplicada nas obras efetuadas por empresas 

contratas por licitações. 

a) V – V – V  

b) F – F – F  

c) V – V – F  

d) F – V – F  

e) F – V – V  

36 - Assinale a alternativa correta. Qual ferramenta, na construção civil, é usada para realização de 

aberturas em paredes para a passagem de canos de PVC, conduítes ou mesmo para retirada o excesso 

de massa. 

a) Enxadas. 

b) Picareta. 

c) Serrote. 

d) Talhadeira 

e) Esmerilhadeira. 
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37 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) Procure não ser simpático para não caracterizar assédio moral no trabalho. 

( ) Respeito e cordialidade são atitudes importantes ao lidar com chefia, colegas e munícipes. 

( ) Deve-se tratar os colegas da mesma forma como gostaria de ser tratado. 

a) V – V – V  

b) F – F – F  

c) V – V – F  

d) F – V – F  

e) F – V – V  

38 - De quem é a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o uso do EPI? 

a) Do departamento de recursos humanos. 

b) Do agente de construção. 

c) Do médico do trabalho contratado pela Prefeitura. 

d) Do empregador e seus representantes (superiores, chefias). 

e) Do CREA. 

39 - Assinale a alternativa que contém a palavra que preenche corretamente a seguinte frase: “O 

___________________ tem a função de impermeabilizar as peças por preencher os espaços vazios 

entre elas impedindo a penetração de líquidos. 

a) ladrilho 

b) reboco 

c) rejunte 

d) pigmento 
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e) chapisco 

40 - Assinale a alternativa correta. Qual é a ferramenta utilizada no alisamento da superfície onde a 

argamassa é aplicada? 

a) Esmerilhadeira. 

b) Desempenadeira. 

c) Espátula. 

d) Colher de pedreiro. 

e) Prumo. 

 

 


