
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: CARPINTEIRO 

 NÍVEL: NÍVEL FUNDAMENTAL 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

01- Na língua portuguesa as palavras podem ser 

classificadas quanto ao número de sílabas. São 

consideradas polissílabas as palavras formadas por: 

A) Mais de 2 sílabas 

B) Mais de 3 sílabas   

C) Mais de 4 sílabas 

D) Mais de 5 sílabas 

 

02- Assinale a alternativa cujo substantivo feminino 

está INCORRETO: 

A) Elefante = elefanta 

B) Aldeão = aldeã 

C) Zangão = zangoa   

D) Carneiro = ovelha 

 

03- Assinale qual a alternativa que apresenta um 

substantivo que não é nome próprio: 

A) Deus 

B) Dilma  

C) Homem   

D) Videira 

 

04- Qual das palavras a seguir relacionadas tem 3 

sílabas 

A) Submarino 

B) Adjetivo 

C) Réptil 

D) Substância   

 

05- Na frase “Neymar é o melhor jogador do Brasil”, 

assinale a palavra que é um adjetivo: 

A) Melhor   

B) Neymar 

C) Brasil 

D) Jogador 

 

06- As principais etnias da colonização de Videira 

foram: 

A) Italiana e portuguesa 

B) Italiana e polonesa 

C) Italiana e alemã    

 

D) Alemã e portuguesa 

 

07- Assinale a alternativa correta: A colonização do 

município de Videira iniciou-se: 

A) No ano de 1818, na então Vila das Pedras 

B) No ano de 1918, na então Vila das Pedras   

C) No ano de 1921, no local chamado Perdizes 

D) No ano de 1918, no local chamado de Perdizes 

 

08- Assinale a alternativa que não apresenta uma 

atividade importante da economia do Município de 

Videira: 

A) Criação e abate de suínos 

B) Criação e abate de frangos 

C) Plantio de arroz   

D) Fruticultura de uvas e ameixas 

 

09- Recentemente o Brasil se tornou: 

A) A 5ª maior economia do mundo 

B) A 4ª maior economia do mundo 

C) A 6ª maior economia do mundo    

D) A 3ª maior economia do mundo 

 

10- O Deputado Brizola Neto foi nomeado Ministro 

pela Presidenta Dilma. Ele assumiu o: 

A) Ministério da Saúde 

B) Ministério da Agricultura 

C) Ministério dos Esportes 

D) Ministério do Trabalho   

 

11- Num Município o Poder Executivo é exercido: 

A) Pelo Juiz de Direito 

B) Pelo Promotor Público 

C) Pelo Prefeito   

D) Pelos Vereadores 

 

12- O Salário do servidor público é determinado: 

A) Pelo Plano de Cargos e Salários vigente   

B) Pela livre vontade do Prefeito 

C) Por Decreto assinado pelo Prefeito 

D) Nenhuma das alternativas está correta 

 

13- Podemos afirmar que são atitudes muito 

importantes de um servidor público em seu 
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Trabalho: 

A) Ser eficiente e ter muitos conhecimentos 

B) Ter muitas habilidades técnicas 

C) Ser responsável e disciplinado   

D) Assistir a muitas palestras 

 

14- A Eficiência de um servidor público deve ser 

avaliada: 

A) Pela rapidez com que ele realiza suas tarefas 

B) Pela quantidade de trabalho de ele faz todos os dias 

C) Pela quantidade e qualidade do trabalho que ele faz 

todos os dias   

D) Pelo seu comportamento 

 

15- Assinale a alternativa que está correta: 

A) Ser um bom ouvinte não é atitude importante no 

trabalho 

B) Ser bom ouvinte é atitude importante no trabalho 

para todo servidor público   

C) Ser bom ouvinte é função do Prefeito 

D) Ser bom ouvinte é função dos atendentes e 

recepcionistas 

 

16- Além da quantidade e qualidade do trabalho que 

realiza o servidor público também deve ser avaliado: 

A) Pelo número de palestras que assiste 

B) Pelo número de diplomas que tem 

C) Pelo seu comportamento no trabalho   

D) Pela qualidade das roupas que usa 

 

17- Conforme a Lei Orgânica em vigor são símbolos do 

Município de Videira: 

A) O Brasão de Armas, o Hino e a Bandeira do 

Município   

B) Somente o Hino e a Bandeira 

C) Somente o Brasão de Armas e a Bandeira 

D) Somente a Bandeira 

 

18- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, foi aprovado e sancionado pelo Prefeito: 

A) Wilmar Carlli 

B) Tadeu Comerlatto 

C) Gabriel Bogoni   

D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

19- De acordo com o Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira, em vigor, o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a 

um estágio probatório, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o 

desempenho do cargo. Este estágio probatório será 

de: 

A) 36 meses 

B) 18 meses 

C) 24 meses  

D) 48 meses 

 

20- Podemos afirmar que “atender bem e fazer bem 

feito”são: 

A) Responsabilidades somente dos servidores 

públicos que realizam atividades de atendimento à 

população 

B) Responsabilidades fundamentais de todos os 

servidores públicos 

C) Será responsabilidade desde que esteja descrita 

no Plano de Cargos 

D) Depende das atribuições que os Chefes passam 

aos funcionários 

 

21- Assinale a alternativa que indica uma atitude 

pessoal muito importante para contribuir com o 

bom ambiente humano num setor de trabalho de 

uma Prefeitura: 

A) Andar sempre com as melhores roupas 

B)-A aparência pessoal física dos funcionários que lá 

trabalham 

C) O respeito pela individualidade de cada servidor 

que lá trabalha   

D) Os conhecimentos técnicos das pessoas que lá 

trabalham 

 

22- A sigla EPI significa: 

A) Equipamentos a prova de impurezas 

B) Equipamentos de Proteção contra Incêndios 

C) Equipamentos a Prova de Incêndios 

D) Equipamentos de Proteção Individual   

 

23- Assinale a alternativa que não apresenta uma 

Atitude responsável de um funcionário público  
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municipal para manter a boa organização em seu 

ambiente de trabalho: 

A) Manter a ordem 

B) Manter a limpeza 

C) Deixar tudo como está  

D) Manter a arrumação dos materiais 

 

24- Ao ocupar um cargo público, em cargo efetivo, a 

pessoa , além de ter que realizar suas tarefas, também 

assume responsabilidades. Então assinale a 

alternativa que não apresenta um COMPROMISSO que 

o funcionário público deve assumir: 

A) O compromisso com a disciplina 

B) O compromisso com a cooperação 

C) O compromisso com o bom relacionamento humano 

D) O compromisso com o partido político   

 

25- Para manter a Limpeza e a Ordem no ambiente de 

trabalho atitudes simples devem ser adotadas. Então, 

assinale aquele que não representa uma atitude 

responsável do funcionário para a manutenção da boa 

ordem e limpeza: 

A) Dar o destino adequado ao lixo 

B) Procurar limpar os equipamentos após o seu uso 

C) Manter os equipamentos e ferramentas no seu 

devido lugar 

D) Quando algum equipamento estiver sujo chamar o 

auxiliar de serviços para limpe-lo pois isto não é de sua 

responsabilidade   

 

26- Um dos tipos de telhado, ainda hoje mais 

construído, é aquele que tem a cobertura com telha 

de cerâmica. Para o assentamento das telhas é feita 

uma estrutura de madeira. Então, assinale qual o 

componente que não faz parte da estrutura de 

madeira, para um telhado com telha cerâmica: 

A) Caibros 

B) Tesouras 

C) Terças 

D) Arame   

 

27- Assinale a alternativa que define a função do 

PONTALETE numa estrutura de madeira, para telhado 

cerâmico: 

A) É a peça de madeira pregadas sobre os caibros   

B) É a peça que serve para apoiar os caibros 

C) É a peça para a junção dos caibros 

D) Nenhuma das alternativas está correta 

 

28- Outra peça importante na estrutura de madeira 

construída para um telhado de telha cerâmica é a 

TERÇA. Nessa estrutura de madeira a função da 

terça é: 

A) É a peça prega sobre os caibros 

B) É a peça que serve para apoiar os caibros    

C) É a peça que serve de reforço para os caibros 

D) É a peça que serve para juntar as terças 

 

29- A Função de carpinteiro é muito importante em 

uma prefeitura municipal, mas para ter sucesso na 

execução das tarefas é necessário, exceto: 

A) Ouvir a orientação do superior imediato 

B) Chegar no horário 

C) Sair mais cedo do serviço 

D) Trabalhar com segurança 

 

30- São materiais utilizados pelo Carpinteiro, 

exceto: 

A) Serrote 

B) Esquadro 

C) Furadeira 

D) Chinelo de dedo 
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