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Prefeitura Municipal de Ponte Serrada 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: CALCETEIRO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

Nossos amigos fiéis 

 

 O convívio com cães e gatos faz bem à saúde dos seres humanos. O amor 

incondicional, as lições de fidelidade, a alegria de brincar, a vitalidade para pular, correr 

e passear, o dengo na hora do afago, a gratidão pela comida... Tudo isso torna os pets 

criaturas especiais, capazes de proporcionar melhor qualidade de vida a seus donos – 

sejam adultos, sejam crianças. 

 

1) O assunto do texto é: 

 

a) Os malefícios da convivência de cães e gatos à saúde dos seres humanos. 

b) Os benefícios da convivência de cães e gatos à saúde dos seres humanos. 

c) Como cuidar de cães e gatos. 

d) Os cuidados com a saúde dos seres humanos e dos animais de estimação. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) A expressão “Tudo isso” (linha 03) refere-se a que parte do texto? 

 

a) O convívio com cães e gatos faz bem à saúde dos seres humanos. 

b) Torna os pets criaturas especiais, capazes de proporcionar melhor qualidade de vida 

a seus donos – sejam adultos, sejam crianças. 

c) O amor incondicional, as lições de fidelidade, a alegria de brincar, a vitalidade para 

pular, correr e passear, o dengo na hora do afago, a gratidão pela comida. 

d) Ao título do texto: Nossos amigos fiéis 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

3) O autor usou reticências ( ... ) na linha 03 para:  

 

a) Indicar surpresa. 

b) Indicar dúvida. 

c) Indicar hesitação. 

d) Indicar que poderia citar mais atitudes dos animais de estimação que beneficiam os 

seres humanos.  

e) Nenhuma das alternativas. 

 

4) As palavras cães e gatos são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Substantivos próprios. 

c) Substantivos comuns. 

d) Artigos definidos. 

e) Artigos indefinidos. 

 

5) A palavra “afago” significa: 

 

a) Maus tratos. 

b) Carinho. 

c) Repulsa. 
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d) Prêmio.  

e) Recompensa. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta erro na separação de sílabas: 

 

a) Is – so. 

b) Sa – ú – de.  

c) Con - ví- vio. 

d) Cri – a – tu – ras.  

e) A – le – gria.   

 

MATEMÁTICA 

 

7) Após um dia de trabalho uma  operadora de caixa de um determinado 

supermercado verificou a entrada das seguintes cédulas 33 cédulas de R$ 5,00; 48 

cédulas de R$ 10,00; 41 cédulas de R$ 50,00 e 3 cédulas de R$100,00. Quantos reais em 

cédulas havia nesse caixa? 

 

a) R$ 2.995,00. 

b) R$ 3.005,00. 

c) R$ 2.985,00. 

d) R$ 2.975,00. 

e) R$ 3.015,00. 

 

8) As dimensões oficiais de um campo de futebol podem ser variadas  de acordo com a 

necessidade de cada time. Segundo a FIFA as medidas podem variar da seguinte 

maneira: 

 Comprimento: de 90m a 120m 

 Largura: 45m a 90m 

 

De acordo com essas informações, qual é o maior perímetro que um campo de futebol 

pode apresentar? 

 

a) 210m. 

b) 280m. 

c) 320m. 

d) 420m. 

e) 440m. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) O município de Ponte Serrada está localizado em qual região do Estado de Santa 

Catarina? 

 

a) Leste. 

b) Sul. 

c) Norte. 

d) Sudeste. 

e) Oeste. 
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10) Como é denominado o cidadão nascido no município de Ponte Serrada? 

 

a) Ponteserradense. 

b) Pontesseradenho. 

c) Serradense. 

d) Portenho. 

e) Ponteserradinho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) O profissional que executa serviços de assentamento de pedras irregulares, 

paralelepípedos, lajotas e meio-fio em estradas, ruas e praças, denomina-se: 

 

a) Pedreiro. 

b) Servente. 

c) Calceteiro. 

d) Azulejista. 

e) Gari. 

 

12) A linha que separa a via de trânsito do passeio de pedestres denomina-se: 

 

a) Sarjeta. 

b) Meio-fio. 

c) Passeio. 

d) Ladrilho. 

e) Base. 

 

13) A pulverização em praças e jardins é utilizada para distribuir: 

 

a) Adubo granulado. 

b) Sementes. 

c) Calcário. 

d) Inseticidas. 

e) Ureia. 

 

14) A placa vibratória é um equipamento indicado para serviços de: 

 

a) Nivelamento. 

b) Compactação. 

c) Desmonte de rocha. 

d) Perfuração. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

15) É exigido de um funcionário público: 

 

a) Ter preocupação com outras pessoas. 

b) Ser honesto e ético. 

c) Aceitar responsabilidades e desafios. 

d) Executar as tarefas sempre com atenção e cuidado. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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16) O Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser usado: 

 

a) Quando o chefe mandar. 

b) Só quando é novo. 

c) Quando os demais funcionários também estiverem usando. 

d) Só quando for confortável. 

e) Para proteger a segurança e a saúde do trabalhador. 

 

17) Não é um EPI utilizado pelo calceteiro: 

 

a) Chinelo. 

b) Capacete. 

c) Óculos. 

d) Botinas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18) Não é uma atribuição do calceteiro: 

 

a) Admitir e demitir funcionários. 

b) Zelar pela conservação do patrimônio público. 

c) Manter seu local e materiais de trabalho organizados. 

d) Executar as tarefas sempre com atenção e cuidado. 

e) Executar trabalhos braçais. 

 

19) Não é uma vantagem da utilização de piso de concreto intertravado (pavers): 

 

a) São ecologicamente corretos. 

b) Fácil assentamento. 

c) Pouca durabilidade. 

d) Antiderrapante. 

e) Grande variedade de formatos e cores. 

 

20) A ferramenta mais utilizada pelo calceteiro é: 

 

a) Alavanca. 

b) Colher. 

c) Martelo. 

d) Prumo. 

e) Nível. 

 

21) Na região, é usual utilizar que tipo de material para a preparação da cancha de 

assentamento de pedras irregulares? 

 

a) Pó de brita. 

b) Areia. 

c) Pedrisco. 

d) Terra vermelha. 

e) Areia e cimento. 
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22) Sobre o assentamento de pedras irregulares, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) O assentamento deverá ser feito escolhendo pedras com a superfície plana para a 

superfície de rolamento. 

b) A pavimentação deverá ser executada quando a base estiver excessivamente 

molhada. 

c) Na cravação, feita com auxílio de martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas 

e unidas. 

d) As juntas devem ser desencontradas para garantir um perfeito travamento. 

e) Lascas de pedras somente terão função de preencher os vazios entre as pedras 

travadas. 

 

23) À curvatura existente entre o eixo do calçamento e a sarjeta denominamos:  

 

a) Abaulamento. 

b) Arco. 

c) Declive. 

d) Canaleta. 

e) Aclive. 

 

24) Se o declive existente entre o eixo do calçamento e a sarjeta for de 2% e a rua 

possuir 7 metros de largura, em quantos centímetros o eixo deve ser elevado em relação 

à sarjeta? 

 

a) 5. 

b) 6. 

c) 7. 

d) 8. 

e) 9. 

 

25) Se uma obra tem prazo de execução de 100 dias e iniciou na primeira semana do 

mês de abril, deve terminar no mês de: 

 

a) Junho. 

b) Setembro. 

c) Agosto. 

d) Julho. 

e) Outubro. 

 

26) Ao final do expediente de trabalho é correto: 

 

a) Deixar as ferramentas no local para agilizar o dia seguinte. 

b) Pedir para os colegas guardarem suas ferramentas. 

c) Limpar as ferramentas se for final da semana. 

d) Limpar e guardar as ferramentas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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27) Se a cancha de assentamento do calçamento é de 15 centímetros de espessura,  

qual o consumo de terra para uma obra de 300 m²? 

 

a) 30 m³. 

b) 45 m³. 

c) 50 m³. 

d) 60 m³. 

e) 80 m³. 

 

28) Na varrição de ruas são utilizados quais equipamentos? 

 

a) Vassoura, pá e carrinho coletor. 

b) Ancinho e tesoura de poda. 

c) Enxada e foice. 

d) Escova e regador. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

29) O que devemos fazer para manter um gramado? 

 

a) Efetuar regas constantes. 

b) Eliminar as ervas daninhas. 

c) Adubar periodicamente. 

d) Podar regularmente. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30) Para manter um bom relacionamento com os colegas de trabalho é necessário 

manter-se: 

 

a) Simpático. 

b) Cordial. 

c) Respeitoso. 

d) Gentil. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




