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CARGO: PEDREIRO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de 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 
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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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 

UMA ANEDOTA 

 

O Milionário Excêntrico 

 

Um milionário dá uma festa em uma de suas mansões. Ele pega um microfone e fala aos convidados:  

- Eu quero lhes mostrar alguns dos meus pertences. À minha direita, vocês podem ver a minha 

coleção de Ferraris. Tenho mais de 20 modelos diferentes.  

Todos os hóspedes aplaudem, tiram fotos, todos espantados.  

- À minha esquerda vocês podem ver a minha coleção de aviões. Eu tenho modelos de todas as 

épocas, desde a primeira Guerra Mundial até o presente.  

As pessoas batem palmas ainda mais alto, tiram mais fotos, era algo realmente impressionante!    

- E aqui, na minha frente, vocês podem ver a piscina, onde eu tenho 10 crocodilos africanos... As 

pessoas voltam a aplaudir a maravilha.  

- Bem, eu quero propor o seguinte: Quem for capaz de atravessar essa piscina poderá escolher 

qualquer uma das minhas coleções para ganhar de presente!  

Ele mal terminou a frase e um dos convidados imediatamente foi visto mergulhando na água. Em 

menos de dois segundos, quatro crocodilos já cercaram o homem, que começou a chutar, dar socos, 

cabeçadas, mas mais crocodilos vão se aproximando. Eles mordem o convidado, arrancam suas 

roupas e vão passando o homem de boca em boca... Depois de meia hora, o pobre coitado consegue 

sair da piscina, ainda vivo, para a surpresa de todos. Fascinado, o milionário se dirige a ele.  

- Impressionante, foi incrível!  

Os convidados começam a bater palmas, todos espantados com o que acabaram de ver. O milionário 

fala:  

- Bem, parabéns! Você agora pode ficar com um dos presentes que eu prometi. Para onde você quer 

que eu envie as Ferraris?  

E o convidado responde:  

- Eu não quero as Ferraris.  

- Bem, então para onde eu envio aviões?  

- Eu não quero os aviões.  

O milionário estranha:  
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- Você não quer nem as Ferraris nem os aviões?  

- Não - respondeu o hóspede.  

O milionário não pode acreditar, mas está tão satisfeito com a demonstração de coragem que oferece 

algo melhor:  

- Então é o seguinte: eu vou lhe dar todas as minhas mansões. Diga-me seu nome para que eu possa 

fazer a transferência.  

- Eu não quero suas mansões.  

Nisso, o milionário começou a perder a paciência:  

- Bem, então o que você quer?!  

- O que eu quero é saber quem foi o desgraçado que me jogou na piscina. 

(Fonte: A narrativa é uma adaptação de texto encontrado no seguinte site da internet: 

https://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=4546) 

 

01 – Podemos afirmar, com segurança, sobre a anedota acima que: 

a) A proposta do milionário era prosaica. 

b) O convidado que caiu na piscina era audacioso. 

c) O convidado, de fato, mentiu. 

d) Não é possível aferir com certeza a coragem de nenhum dos personagens. 

e) Todos os demais convidados empurraram o incauto convidado na piscina.    

 

02 – Analise o trecho a seguir: 

O chefe usou de meios solertes para atingir seus objetivos. 

Sem comprometer o sentido, a palavra “solertes” pode ser substituída, na frase acima, por: 

a) Estridentes. 

b) Omissos. 

c) Redivivos. 

d) Invasivos. 

e) Ardilosos. 

 

03 – Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com G e não 

com J: 

a) Mejera – Monje. 

b) Sujidade - Lojista. 
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c) Canjica - Varejista. 

d) Intrujice – Berinjela. 

e) Jiló – Jipe. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise: 

 

É correto afirmar que o valor de  é igual a: 

a) 2,985. 

b) 3,145. 

c) 3,625. 

d) 3,920. 

e) 4,125. 

 

05 – Se um terreno retangular mede 20 metros de largura e 40 metros de comprimento, e o 

proprietário deseja vender 1/2 dele, é correto afirmar que a área, em metros quadrados, que será 

vendida é igual a: 

a) 400 m² 

b) 600 m² 

c) 800 m² 

d) 900 m² 

e) 1000 m² 

 

06 – Na equação de primeiro grau a seguir, é correto afirmar que quando  e , o valor de  

será, respectivamente, igual a: 

 

a) 10 e 12. 

b) 13 e 23. 
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c) 14 e 25. 

d) 15 e 25. 

e) 16 e 32. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

07 – Considere os seguintes elementos naturais: 

I – Morro da Igreja. 

II – Serra do Rio do Rastro. 

III – Serra das Cabras. 

Pertencem ao território de Santa Catarina: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

08 – Durante um protesto ocorrido no final de julho, foi incendiada a estátua de uma figura histórica 

contraditória do período colonial, um traficante de escravos e bandeirante que viveu no Brasil entre 

os séculos XVII e XVIII, seu nome era: 

a) Zumbi dos Palmares. 

b) Borba Gato. 

c) Fernão Dias. 

d) Padre Cicero. 

e) Regente Feijó. 

 

09 – Uma das atrações apresentadas na abertura das olimpíadas de 2021 foi a tecnologia, o Japão 

surpreendeu com a elaboração de um enorme globo terrestre composto de: 

a) Hologramas. 

b) Telas 3D. 

c) Robôs autosencientes. 

d) Sabres de Luz. 

e) Drones. 
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10 – Assinale a alternativa que descreve corretamente o nome de um rio pertencente ao estado de 

Santa Catarina: 

a) Rio Tietê. 

b) Rio São Francisco. 

c) Rio Reno. 

d) Rio Paranapanema. 

e) Rio Iguaçu. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PEDREIRO 

11 – Analise o trecho abaixo: 

“Instrumento constituído de uma peça pesada, esférica ou cônica, geralmente de pedra ou de 

metal, presa a um fio flexível, usado para indicar a verticalidade de algo.” 

(Fonte adaptada: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis> Acesso em 26 de julho de 2021) 

Com base na ferramenta utilizada no assentamento de tijolos e blocos, assinale a alternativa correta: 

a) Prumo. 

b) Esquadro. 

c) Mangueira. 

d) Transferidor. 

e) Trena. 

 

12 – Analise o trecho abaixo: 

“Ideal para dar acabamento mais liso em rebocos, substituindo o uso da esponja. Podem ser usadas 

também para a aplicação de rejuntamento; facilitam a remoção dos excessos de rejuntamento 

sobre os revestimentos.” 

(Fonte adaptada: Escola Técnica Sandra Silva> Acesso em 26 de julho de 2021) 

Assinale a alternativa correta: 

a) Desempenadeiras dente 6x6x6mm. 

b) Desempenadeiras emborrachadas. 

c) Desempenadeiras lisas. 
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d) Desempenadeiras dente raio 10mm. 

e) Desempenadeiras dente 8x8x8mm. 

 

13 – Em um traço de argamassa de 1:3, é correto afirmar que o número 1 representa a seguinte 

matéria-prima: 

a) Cimento. 

b) Areia. 

c) Água. 

d) Cal. 

e) Brita. 

 

14 – Com base na cura do concreto, analise: 

I – A cura consiste na molhagem do concreto, após o fim de pega, ou seja, o endurecimento inicial 

do concreto, a fim de evitar a evaporação da água necessária às reações químicas (hidratação) nas 

primeiras idades. 

II – Em caso de pilares e vigas, as fôrmas deverão ser molhadas para o procedimento de cura. 

III – Quanto melhor for o processo de cura, mais fissurado ficará o concreto. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

15 – A figura a seguir representa uma viga em concreto armado. Assim sendo, assinale a alternativa 

correta: 
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a) O número 1 representa o estribo. 

b) O número 2 representa a armadura negativa. 

c) O número 1 representa a armadura negativa. 

d) O número 2 representa a armadura positiva. 

e) O número 3 representa a armadura negativa. 

 

16 – A “fileira horizontal de tijolos ou pedras, assentados uns sobre os outros com argamassa, que 

formam uma parede ou um muro” é denominada: 

(Fonte adaptada: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis> Acesso em 26 de julho de 2021) 

a) Pilar. 

b) Radier. 

c) Contraverga. 

d) Fiada. 

e) Verga. 

 

17 – Com base nos componentes utilizados na construção civil, analise a figura abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Tijolo maciço. 

b) Tijolo furado. 

c) Tijolo vazado. 

d) Tijolo de concreto (bloco de concreto). 

e) Tijolo de vidro. 

 

18 – A área representada pela figura abaixo é igual a: 
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a) L²  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

19 – Analise o trecho a seguir: 

“Em concreto armado, __________ é a designação dada ao número que representa o valor 

arredondado em milímetros do diâmetro da seção transversal nominal de uma barra ou fio de aço.” 

(Fonte adaptada: Ecivilnet > Acesso em 26 de julho de 2021) 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Peso. 

b) Altura. 

c) Espessura. 

d) Peso específico. 

e) Bitola. 

 

20 – Assinale a alternativa que define corretamente a ferramenta utilizada para dobrar aço: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

e)  

 

21 - No processo de revestimento de uma parede, é correto afirmar que a camada indicada pelo 

número 2 na figura abaixo representa: 

 

a) Chapisco. 

b) Emboço. 

c) Reboco. 

d) Remboço. 

e) Embosco. 

 

22 – Analise a cobertura de uma casa representada pela figura abaixo. Em seguida, assinale a 

alternativa contendo a denominação correta da região indicada pelo ponto de interrogação (?): 
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a) Rincão. 

b) Frechal. 

c) Espigão. 

d) Ripa. 

e) Pendural. 

 

23 – Se comparada com o concreto, a argamassa não possui em sua composição o seguinte material: 

a) Agregado miúdo. 

b) Agregado graúdo. 

c) Água. 

d) Cimento. 

e) Aditivo. 

 

24 – Sobre os materiais utilizado em construções, analise as afirmativas a seguir com base nos 

cuidados quanto ao estoque de cimento: 

I – É necessário proteger as embalagens da chuva e do contato direto com o piso. 

I – Os sacos deverão ser empilhados de forma a não comprometer seu conteúdo. 

III – Usar o cimento de forma a não envelhecer na obra, tendo cuidado com o seu prazo de 

validade. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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d) Todos os itens estão corretos. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

25 – Analise as ferramentas abaixo. Em seguida, relacione as ferramentas da coluna I com a correta 

definição presente na coluna II. Em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem correta, de cima 

para baixo: 

Coluna I Coluna II 

1-  

(   ) Chave Philips 

2-  

(   ) Chave de Fenda 

3-  

(   ) Martelo 

4-  

(   ) Pá 

 

a) 4 – 1 – 3 – 2  

b) 3 – 2 – 4 – 1 
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c) 3 – 2 – 1 – 4 

d) 2 – 3 – 1 – 4 

e) 2 – 3 – 4 – 1 

 

26 - Analise o trecho a seguir: 

“São uma espécie de tijolo utilizado para o preenchimento de vão entre vigas em lajes mistas ou 

pré-moldadas. Este material é distribuído entre as vigotas para garantir a solidez do conjunto.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Pilares. 

b) Lajes. 

c) Vigas. 

d) Tavelas. 

e) Treliças. 

 

27 – Em esquadrias de ferro é aconselhável o seguinte tipo de tinta: 

a) Esmalte sintético. 

b) Látex PVA. 

c) Verniz. 

d) Cal. 

e) Látex acrílico. 

 

28 – Com base nas propriedades dos concretos e argamassas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Quanto maior a incorporação de água, menor sua resistência. 

b) Quanto maior a incorporação de ar, menor sua resistência. 

c) Utilização de matérias-primas comprometem o desempenho do concreto/argamassa. 

d) Não há diferença entre o significado de concreto e cimento, sendo que ambos significam 

uma mistura colocada em fôrmas a fim de que se atinja grande resistência a partir da 

estrutura resultante. 

e) A argamassa é utiliza em assentamentos e revestimentos, enquanto que o concreto é 

utilizado onde há exigência de grandes resistências, como, por exemplos, estruturas em 

concreto armado, pisos, etc. 
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29 – Com base nos Equipamentos de Proteção Individual, é correto afirmar que a figura a seguir 

representa: 

 

a) Protetor auricular. 

b) Amperímetro. 

c) Protetor facial. 

d) Protetor de olhos. 

e) Protetor para pescoço. 

 

30 – Dos Equipamentos de Proteção Individual, é correto afirmar que o capacete: 

a) Não possui resistência suficiente para a proteção da cabeça. 

b) É uma armadura, de copa oval, defensiva da cabeça. 

c) É usado em certos trabalhos ou atividades para proteger a mão. 

d) É usado em certos trabalhos ou atividades para proteger os olhos. 

e) Não é obrigatório ser utilizado no canteiro de obras. 

 

 

 

 


