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CADERNO DE QUESTÕES – (013) PEDREIRO
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Caro(a) Candidato(a),
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte integrante da prova e das normas
que regem este Concurso Público.
INSTRUÇÕES INICIAIS:
1. Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões dessa Prova, sendo de 01 hora o tempo mínimo de
permanência em sala.
2. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas.
3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova.
4. Quando faltar uma hora para o encerramento do tempo de aplicação da prova, o fiscal informará aos
candidatos.
5. Ao abrir o Caderno de Provas, confira a sequência das páginas e das questões. Se for identificado algum
problema, informe, imediatamente, ao fiscal.
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da
mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou recorrer a consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, ou mesmo usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens.
8. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.

CADERNO DE QUESTÕES
Este caderno de Prova contém 40 questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas pelas letras a), b),
c), d) e e), assim distribuídas:

Língua Portuguesa, sendo 10 questões.
Matemática, sendo 10 questões.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades, sendo 10 questões.
Conhecimentos Específicos, sendo 10 questões.

SOBRE A FOLHA DE RESPOSTAS
1.

É de sua inteira responsabilidade o manuseio correto da Folha de Respostas.

2.

Leia cuidadosamente cada questão e marque a resposta correta na Folha de Respostas.

3.

Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva. Observe as instruções dadas para as
questões.

4.

Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas, e preencha
completamente o espaço a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites.

5.

Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim, no cabeçalho.

Boa Sorte!
Referências das imagens/capa:
ITABAIANA, Vicente. Visão do Sertão. Disponível em http://www.flickr.com/photos/75037287@N02/7085867597/, acesso em 20 de agosto de 2012.
BIANCHI, Sandra. Caatinga. Disponível em http://balaiovermelho.blogspot.com.br/2008_06_01_archive.html, acesso em 20 de agosto de 2012.
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PORTUGUÊS – Questões de 01 a 10
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÕES DE 01 A 07
Texto 01:

A GALINHA DOS OVOS DE OURO
Um fazendeiro e sua esposa tinham uma galinha que, todo dia sem falta, botava um ovo de ouro.
Desconfiados de que dentro dela teria uma grande quantidade de ouro, mataram-na para, enfim, pegar
tudo de uma só vez.
Então, para surpresa dos dois, viram que a galinha, em nada era diferente das outras.
Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma só vez, acaba por perder o ganho diário que já
tinha.
ESOPO. A galinha dos ovos de ouro. Disponível em http://cantinhodasfabulas.vilabol.uol.com.br/agalinhadosovosdeouro.html, acesso em 18 de agosto de 2012.

QUESTÃO 01.
O texto acima fala sobre:
a)
b)
c)
d)
e)

a criação de galinhas de um fazendeiro.
a surpresa da esposa do fazendeiro quanto à galinha de ovos de ouro.
um casal apaixonado em lua de mel.
uma galinha que botava ovos de ouro.
o enriquecimento do casal.

QUESTÃO 02.
Assinale a alternativa que resume a ideia central do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

Orgulho.
Ganância.
Sensatez.
Egoísmo.
Empreendedorismo.

QUESTÃO 03.
“A Galinha dos Ovos de Ouro” é uma fábula. Esse tipo de texto sempre apresenta uma lição de vida. Assinale a
alternativa que apresenta a moral do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

“Depois da tormenta, sempre vem a bonança.”
“É na necessidade que se faz o amigo.”
“De grão em grão, a galinha enche o papo.”
“Não confie na sorte. O triunfo nasce da luta.”
“Quem tudo quer, tudo perde.”

QUESTÃO 04.
Na frase “Desconfiados de que dentro dela teria uma grande quantidade de ouro...”, a palavra em destaque:
a)
b)
c)
d)
e)

nomeia o fazendeiro e sua esposa.
demonstra a ação do fazendeiro e sua esposa.
caracteriza o fazendeiro e sua esposa.
modifica o sentimento do fazendeiro e sua esposa.
marca a localização do fazendeiro e sua esposa.

QUESTÃO 05.
A palavra em destaque na frase “...desejando enriquecer de uma só vez...” possui o mesmo significado de:
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a)
b)
c)
d)
e)

aceitando.
amargurando.
lutando.
ambicionando.
recusando.

QUESTÃO 06.
As palavras A – GALINHA – BOTAVA – DOIS – DIFERENTES são na ordem em que se apresentam:
a)
b)
c)
d)
e)

artigo – substantivo – verbo – numeral – adjetivo.
adjetivo – adjetivo – verbo – verbo – artigo.
substantivo – substantivo – substantivo – adjetivo – adjetivo.
artigo – substantivo – substantivo – numeral – adjetivo.
adjetivo – substantivo – verbo – plural – plural.

QUESTÃO 07.
Assinale a alternativa que apresenta as palavras do quadro abaixo em ordem alfabética.
FAZENDEIRO – ESPOSA – OURO – SURPRESA – CASAL – FALTA
a)
b)
c)
d)
e)

esposa – falta – fazendeiro – casal – ouro – surpresa.
casal – esposa – falta – fazendeiro – surpresa – ouro.
casal – falta – fazendeiro – esposa – ouro – surpresa.
casal – esposa – fazendeiro – falta – ouro – surpresa.
casal – esposa – falta – fazendeiro – ouro – surpresa.

QUESTÕES 08 A 10
Texto 02:
OS SONHOS ALIMENTAM A VIDA
“Os sonhos são como vento, você os sente, mas não sabe de onde eles vieram e nem para onde vão.
Eles inspiram o poeta, animam o escritor, arrebatam o estudante, abrem a inteligência do cientista, dão ousadia
ao líder. Eles nascem como flores nos terrenos da inteligência e crescem nos vales secretos da mente
humana, um lugar que poucos exploram e compreendem. [...]”
CURY, Augusto. Nunca Desista de seus sonhos. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.

QUESTÃO 08.
Sobre o texto acima, é possível afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

o que move a vida é a capacidade de sonhar.
os sonhos, embora alimentem a vida, são dispensáveis ao homem.
o homem não é o único animal que sonha.
a mente humana é um lugar excessivamente explorado.
os sonhos tiram os estudantes dos projetos reais da vida.

QUESTÃO 09.
O texto acima foi retirado do livro “Nunca desista de seus sonhos” do autor Augusto Cury. Sobre a palavra
grifada no título, podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

é um verbo e indica tempo presente do indicativo.
é um verbo e expressa uma ação que acontecerá.
é um verbo e expressa uma ordem.
é um advérbio e indica que uma ação não mais acontecerá.
é um advérbio e indica o tempo que uma ação acontecerá.

QUESTÃO 10.
Considerando a palavra “líder”, assinale a alternativa abaixo cuja palavra deve ser acentuada pelo mesmo
motivo.
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a)
b)
c)
d)
e)

Comer.
Viver.
Carater.
Temer.
Poder.

MATEMÁTICA – Questões de 11 a 20
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÃO 11.
As merendeiras do CEDJLA incluiu no cardápio da merenda escolar a preparação de sopa que é distribuída
aos alunos dos três turnos. Para preparar o alimento, são necessários 2.4 kg de batatinha, 3.2 kg de cenoura,
3.5 kg de abóbora e 2.5 Kg de chuchu, incluindo, ainda, 5.6 kg de macarrão e 6.5 kg de frango. O custo do kg
dos legumes é de R$ 1,95, do macarrão R$ 2,35 e do frango R$ 5,70. Qual foi o custo total da merenda?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 82,98.
R$ 81,13.
R$ 62,15.
R$ 84,68.
R$ 72,83.

QUESTÃO 12.
Todos os dias, um atleta corre 5.700 metros em 2h 54min. Seu principal objetivo é participar da corrida de São
Silvestre. Transformando o tempo em minutos, afirmamos que o maratonista percorreu todo percurso em
apenas metade do tempo definido. Com base nestas informações, assinale a alternativa verdadeira.
a)
b)
c)
d)
e)

112 minutos.
75 minutos.
87 minutos.
97 minutos.
107 minutos.

QUESTÃO 13.
O São João é uma festa de tradição do município de Senhor do Bonfim-Bahia. Supõe-se que no último São
João, a cidade recebeu cerca de 16.785 visitantes que vieram de diversas regiões do estado baiano. No
primeiro dia de festa, a praça do forró recebeu 3.279 pessoas, no segundo dia de festa recebeu 6.194 pessoas
e no último dia lotou a praça com.............. adeptos do forró pé de serra.
Considerando as informações do texto, quantas pessoas compareceram ao último dia da festa?
a)
b)
c)
d)
e)

6.095 pessoas.
7.312 pessoas.
4.035 pessoas.
7.445 pessoas.
8.312 pessoas.

QUESTÃO 14.
Efetuando as operações indicadas no quadro abaixo, o resultado encontrado será:
a)
b)
c)
d)
e)

07.
12.
13.
19.
16.

6+5x4–6:
2=?

QUESTÃO 15.
Dona Margarida cria galinhas poedeiras. Todos os dias, ela recolhe do galinheiro 4 dúzias de ovos. No dia da
feira, leva para a cidade e vende por R$ 3,90 cada dúzia. Durante 30 dias, ela vende 120 dúzias. Qual é o
faturamento mensal de dona Margarida?
a) R$ 545,00.
b) R$ 348,00.
c) R$ 468,00.
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d) R$ 391,50.
e) R4 420,80.
QUESTÃO 16.
Paty trabalha em uma loja de sapatos infantis e atende todos os dias várias crianças. Em um dia qualquer, o
primeiro cliente atendido por Paty foi um menino que comprou dois sapatos: um por R$ 57,50 e o outro por R$
49,65. A segunda cliente foi uma menina que comprou apenas um sapato por R$ 92,70. Seguindo a sequência
dada acima, qual a diferença entre os sapatos do menino e da menina?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 25,30.
R$ 14,45.
R$ 32,20.
R$ 12,55.
R$ 17,15.

QUESTÃO 17.
Um fabricante de pneus para veículos pesados vendeu uma remessa contendo 3.738 pneus para uma
montadora. Com essa quantidade e sabendo-se que cada veículo utiliza 42 pneus, quantos veículos foram
montados com todo montante da mercadoria acima citada?
a)
b)
c)
d)
e)

89 veículos.
71 veículos.
78 veículos.
88 veículos.
93 veículos.

QUESTÃO 18.
Para fazer um bolo para seu neto Joaquim, dona Benta gasta meio quilo de farinha
de trigo, três ovos e meio litro de leite. Durante a semana, ela faz mais de bolo para o
lanche de seu neto. Durante um mês, ela comprou 4 kg de farinha de trigo, duas
dúzias de ovos e 4 litros de leite. De posse de todos estes ingredientes, quantos
bolos, no máximo, Dona benta conseguirá fazer?
a)
b)
c)
d)
e)

4.
5.
6.
7.
8.

QUESTÃO 19.
Em um parque de diversão, a barraca de tiros oferece 6 pontos ao participante a cada vez que acertar o alvo.
Manoel adorou a brincadeira e conseguiu 2376 pontos. Quantas vezes Manoel acertou o alvo?
a)
b)
c)
d)
e)

465.
396.
526.
276.
369.

QUESTÃO 20.
A tabela a seguir mostra os preços de uma floricultura.
Quantidade
de Rosas
Unidade
Uma dúzia
Duas
Dúzias
Acima
de
30 unidades
a)
b)
c)
d)

Preço
Normal
(R$)
1,50
15,00
28,00

Promoção
(R$)

1,20

0,80

1,10
10,50
22,00

Na véspera do dia das mães, dona Aninha comprou 7 rosas
brancas, uma dúzia de rosas amarelas, duas dúzias de rosas na
cor rosa bebê e 52 unidades de rosas vermelhas. A compra foi
efetuada com a tabela de promoção e vendida no preço da
tabela normal. Após ter vendido todas as rosas que comprou,
quanto dona Aninha lucrou?

R$ 61,00.
R$ 66,30.
R$ 73,00.
R$ 62,10.
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e) R$ 65,20.

CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 21 a 30
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÃO 21.
No Brasil, duas cidades importantes já foram capitais: Salvador, a primeira e Rio de Janeiro, a segunda. A atual
capital é Brasília, uma cidade “inventada”, criada na planta, “do nada”. Sobre a atual capital do Brasil, assinale
a alternativa que aponta corretamente a região em que esta se localiza.
a)
b)
c)
d)
e)

Sul.
Norte.
Sudeste.
Nordeste.
Centro-oeste.

QUESTÃO 22.
Assinale alternativa que aponta o município do qual o atual território de Umburanas fazia parte antes da sua
criação.
a)
b)
c)
d)
e)

Campo Formoso.
Morro do Chapéu.
Mirangaba.
Jacobina.
Sento Sé.

QUESTÃO 23.
Conhecida como a “Princesa do Sertão”, alcunha atribuída à cidade baiana por Ruy Barbosa, tem seu
desenvolvimento centrado no forte comércio e nos serviços, além de importante parque industrial. A cidade
referida é:
a)
b)
c)
d)
e)

Vitória da Conquista.
Feira de Santana.
Juazeiro.
Itabuna.
Ilhéus.

QUESTÃO 24.
Identifique abaixo a alternativa que apresenta corretamente um distrito do município de Umburanas.
a)
b)
c)
d)
e)

Riacho das Porteiras.
Caatinga do Moura.
Serra do Batista.
Delfino.
Lagoas.

QUESTÃO 25.
Para melhor informar a localização geográfica do Município de Umburanas, é correto afirmar que o mesmo se
localiza:
a)
b)
c)
d)
e)

no Baixo Médio São Francisco.
no Médio São Francisco.
no Piemonte da Chapada Diamantina.
na Chapada Diamantina.
na Serra Geral.

QUESTÃO 26.
Uma organização criminosa desarticulada pela ação da Polícia Federal na operação Monte Carlo atuava no
jogo do bicho e em casas de jogos com máquinas caça-níqueis, tinha ramificação na política do legislativo e no
executivo. Seu líder está preso e é conhecido por:
a)
b)
c)
d)

Carlinhos Cachoeira.
Demóstenes Torres.
Marconi Perillo.
Idalberto Matias.
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e) Sandes Júnior.
QUESTÃO 27.
Apesar de ser considerada uma língua que precisa de tradutor, hoje é bastante difundida nacionalmente e tem
utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, sendo regulamentada por lei própria. Sobre o nome
dessa língua, assinale abaixo a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Língua Gestual Kaapor Brasileira (LGKBRA).
Língua Gestual Portuguesa (LGP).
Língua de Sinais de Martha's Vineyard (LSMV).
Língua Gestual Internacional (GESTUNO).
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

QUESTÃO 28.
A Conferência das Nações Unidas, conhecida como Rio+20, ocorrida entre os dias 13 e 22 de junho de 2012,
no Rio de Janeiro, abordou importante temática dentro das questões ambientais. Identifique abaixo a
alternativa que apresenta corretamente a temática abordada na Rio+20.
a)
b)
c)
d)
e)

Crescimento populacional.
Desenvolvimento sustentável.
Mudanças climáticas.
Distribuição de renda.
Poluição atmosférica.

QUESTÃO 29.
Nasce o sol a [ 1 ]
Brilha mais que no primeiro
É sinal que neste dia
Até o sol é brasileiro
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações.
O fragmento anterior é de um Hino conhecido e que marca um evento importante para a nossa história.
Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente expressão que pode substituir o
número [ 1 ] e o evento marcante que o Hino traduz.
a)
b)
c)
d)
e)

13 de abril, Abolição da Escravatura.
22 de abril, Descobrimento do Brasil.
02 de julho, Independência da Bahia.
07 de setembro, Independência do Brasil.
15 de novembro, Proclamação da República.

QUESTÃO 30.
Recentemente operadoras de telefonia celular foram proibidas de vender novas linhas em algumas regiões do
país em função de reclamações na agência reguladora específica por ineficiência. Identifique abaixo o nome da
agência brasileira que regulamenta a telefonia.
a)
b)
c)
d)
e)

ANS
ANEL
ANAC
ANATEL
ANVISA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 31 a 40
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÃO 31.
Na produção de argamassas e concretos, os agregados são de fundamental importância. Assinale abaixo a
alternativa correta que apresenta um agregado de origem natural.
a) Pedrisco britado de rocha.
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b)
c)
d)
e)

Argila expandida.
Escória britada.
Pedra britada.
Areia de rio.

QUESTÃO 32.
Na construção de uma parede, um engenheiro orientou uma massa de cimento e areia no traço 1:6. Assinale a
alternativa correta que explica a orientação do engenheiro.
a)
b)
c)
d)

A orientação do engenheiro é para serem usadas seis partes de cimento para uma parte de areia.
O engenheiro orienta que para cada parte de cimento sejam usadas seis partes de areia.
A instrução do engenheiro é de que sejam usadas sete baldes de areia para quatro baldes de cimento.
A orientação do engenheiro é de que sejam usados seis baldes contendo metade de areia e a outra de
cimento para cada balde de água.
e) O engenheiro orientou o uso de 1/6 de areia para 1/6 de cimento em cada balde de massa a ser
preparada.
QUESTÃO 33.
Um revestimento é utilizado para revestir paredes, muros e tetos, os quais receberão acabamentos finais como
pinturas, cerâmicas ou outros laminados. Analise as afirmações abaixo com tipos de revestimentos e assinale a
alternativa correta.
1. Chama-se chapisco a camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou descontínua, com a
finalidade de uniformizar a superfície para a absorção e melhorar a aderência do revestimento.
2. Chama-se chapisco a camada de revestimento utilizada para cobrir o emboço, propiciando uma
superfície que permita receber o revestimento decorativo do acabamento final.
3. Chama-se reboco a camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a base, propiciando
uma superfície que permita receber outra camada chamada chapisco.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas 1.
apenas 2.
apenas 3.
apenas 1 e 3.
apenas 2 e 3.

QUESTÃO 34.
Por ser de construção mais rápida, o radier é muito utilizado nas construções de casas populares. Sobre essa
estrutura, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.
a) Radier é um sistema de fundação em construções.
b) Como vantagem, o radier elimina a utilização de alvenaria de pedra
nas fundações.
c) A utilização de radier elimina a necessidade de contrapiso.
d) Para ser usado como fundações de sobrados ou edifícios, o radier
deve ter pouca espessura, mas, uma grande área.
e) A construção de radier reduz a mão-de-obra e o custo.
QUESTÃO 35.
Para evitarmos acidentes na construção civil são usados equipamentos de proteção que podem ser individuais
(EPI) ou coletivos (EPC). Sobre isso assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

Guarda-corpo, escoramento de valas e aterramento elétrico são exemplos de EPC.
Capacete, cinto de segurança tipo paraquedista e luvas são exemplos de EPI.
Aterramento elétrico, sinalização no canteiro de obras e óculos de proteção são exemplos de EPI.
Escadas rampas, passarelas e proteção das esperas de ferro são exemplos de EPC.
Calçado de segurança, purificador de ar e protetor auricular são exemplos de EPI.

QUESTÃO 36.
O telhado em uma edificação tem a função de proteção contra os acontecimentos atmosféricos, escoamento
das águas de chuva, além de função estética. Quanto às suas partes, assinale a alternativa correta.
a) O beiral é a superfície plana inclinada de um telhado.
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b) Rincão é uma peça complementar de arremate entre o telhado e uma
parede.
c) A cumeeira é uma aresta horizontal delimitada pelo encontro entre duas
águas, geralmente localizada na parte mais alta do telhado.
d) Rufo é uma sequência de telhas na direção da sua largura.
e) Água é um componente cerâmico ou de outro material que permite a
solução de detalhes do telhado.

QUESTÃO 37.
São Poderes da União, previstos na Constituição Federal:
a)
b)
c)
d)
e)

Legislativo, Moderador, Executivo e Judiciário.
Executivo, Ministério Público, Legislativo e Judiciário.
Moderador, Executor, Legislador e Julgador.
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Orçamentário, Legislativo e Judiciário.

QUESTÃO 38.
O Artigo 5º da Constituição Federal estabelece os direitos e deveres individuais e coletivos. Analise as
alternativas abaixo sobre direitos e deveres previstos e assinale a única alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Perante a lei, homens e mulheres são diferentes.
É garantido o direito de propriedade.
A tortura é permitida desde que seja aplicada pela autoridade policial.
A herança só é garantida para o Estado já que herdeiros legítimos devem entrar na justiça.
O Estado não promoverá a defesa do consumidor, cabendo isso ao mercado.

QUESTÃO 39.
Direitos Sociais são garantidos no Artigo 6º da Constituição Federal. Analise as alternativas abaixo e assinale a
única alternativa que não apresenta um direito social previsto no artigo.
a)
b)
c)
d)
e)

Educação.
Trabalho.
Religião.
Saúde.
Lazer.

QUESTÃO 40.
O regime jurídico dos servidores da Administração Pública Direta do Município de Umburanas é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Estatutário.
Celetista.
Meeiro.
Escravagista.
Pensionista.
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