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MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS  
PODER EXECUTIVO 

Concurso Público 01/2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedreiro 
 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos deverão entregar o caderno de provas, o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de 
Presença para serem liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
conferência e lacre das provas e dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4 (dois) pontos 

. 
 

16/09/2012 
 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 
Site: www.unijui.edu.br 

 

 

 

 

 

Nº da inscrição:_____ 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 
 

Em pesquisa, Brasil fica com a terceira posição em percentual de ex-fumantes 
 

Maior levantamento mundial sobre uso do tabaco aponta que 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres haviam 
largado o cigarro. 
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     O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes, de acordo com o maior 
levantamento global já feito sobre o uso do tabaco. Segundo o estudo, publicado nesta 
quinta-feira no periódico médico The Lancet, 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres 
que disseram já ter fumado diariamente haviam largado o cigarro. O país está atrás 
apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% 
e 50,5%). 
     Coordenado por Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e 
Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de 
Nova York em Buffalo, nos Estados Unidos, e autoridade internacional no estudo do 
tabaco, o levantamento analisou informações de três bilhões de pessoas, entre 2008 e 
2010, de 16 países — dos quais, 14 eram países de baixa e média renda (Brasil, 
Bangladesh, China, Egito, Índia, México, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, 
Ucrânia, Uruguai e Vietnã). Dados dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha foram usados 
como comparativos. 
     "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer 
prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", diz Giovino. Segundo ele, a 
maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão com elas serão 
suportadas por países de renda baixa e média. No último século, 100 milhões de pessoas 
morreram prematuramente devido ao uso do tabaco, aponta a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 
     Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 
11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os 
índices de uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar 
tão cedo quanto os homens — por volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser 
consumido  de  diversas  maneiras, de mascado a enrolado à mão, a maioria dos 
usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados. 
     A China tem o índice mais elevado de usuários, com 301 milhões (52,9% dos 
homens), seguida da Índia, com 274 milhões (47,9% dos homens). As taxas de pessoas 
que largaram o vício são mais altas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, assim como 
no Brasil e no Uruguai. Esses índices são mais baixos na China, Índia, Rússia e Egito. 
 

Revista VEJA, edição de 17 de agosto de 2012. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/em-pesquisa-brasil-fica-com-a-terceira-posicao-em-

percentual-de-ex-fumantes. Acessado em: 21 ago 2012. 
 
 

1. O pronome elas, na linha 17, se refere adequadamente a que ideia dentro do texto? 
a) das mulheres (linha 3). 
b) de pessoas (linha 10). 
c) dessas mortes (linha 16 e 17). 
d) baixa e média renda (linha 11). 
e) as taxas (linha 28). 
 
2. Quanto à seguinte frase retirada do texto: “’Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas 
no mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco.’” (linhas 15 e 16), podemos 
entender a partir dela que:  
a) Fumar diminui o tempo de vida das pessoas. 
b) Pelo fato de mães fumarem, ocorre muitas mortes prematuras. 
c) As pessoas morrerão por não termos ações efetivas, não pelo fato de fumarem. 
d) Todas as pessoas que fumam morrem devido ao uso de tabaco. 
e) Em outros séculos o tabaco não matava as pessoas. 
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3. Assinale a alternativa que contém uma palavra trissílaba: 
a) país. 
b) índice. 
c) global. 
d) comunitária. 
e) autoridade. 
 
4. No trecho a seguir, retirado do texto, entre as linhas 9 a 11, (...) e autoridade internacional no estudo do 
tabaco, o levantamento analisou informações de três bilhões de pessoas, entre 2008 e 2010, de 16 países – 
(...) o verbo analisou expressa uma ação que: 
a) já aconteceu. 
b) acontecerá com certeza. 
c) vai acontecer 
d) está acontecendo. 
e) poderia acontecer. 
 
5. Assinale a alternativa que contém a palavra com separação de sílaba correta: 
a) inter-na-cio-nal. 
b) pess-o-as. 
c) ta-ba-co. 
d) ho-me-ns. 
e) mul-he-res. 
 
6. Na frase (linhas 1 e 2) “O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes, de acordo com o 
maior levantamento global já feito sobre o uso do tabaco.” A palavra índice pode ser substituída, sem 
prejuízo pela palavra: 
a) caráter. 
b) número. 
c) renda. 
d) morte. 
e) autoridade. 
 
7. A expressão: "Na ausência de ações efetivas,(...)” linha 15, significa que: 
a)  não há ações definíveis; 
b)  não há ações criativas;  
c)  não há ações imediatas; 
d)  não há ações afetivas; 
e)  não há ações permanentes. 
 
8. Leia o trecho, das linhas 18 a 20: “No último século, 100 milhões de pessoas morreram 
prematuramente devido ao uso do tabaco, aponta a Organização Mundial de Saúde (OMS).” A expressão, 
último século significa: 
a) últimos 30 (trinta) anos. 
b) últimos 2 (dois) anos. 
c) últimos 100 (cem) anos. 
d) últimos 10 (dez) anos. 
e) últimos 15 (quinze) anos. 
 
9. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra autoridade: 
a) parceiro. 
b) colega. 
c) subordinado. 
d) chefe. 
e) técnico. 

 
10. Quanto à grafia das palavras abaixo, assinale a alternativa que está correta: 
a) organizassão. 
b) ferramentas. 
c) edificasção. 
d) exquadro. 
e) calsamento. 
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Parte II – Legislação Municipal e Conhecimentos Gerais  
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 

 
11. Assuntos que tratam sobre a organização político-administrativa, atribuições, competências, 
responsabilidades, dos bens e da administração, entre outros, do Município de Cândido Godói, estão previstas 
no(a): 
a) Estatuto da prefeitura. 
b) Regimento Jurídico Estadual. 
c) Lei Orgânica. 
d) Código Tributário e Administrativo Municipal. 
e) Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos.  
 
12. Assinale a alternativa incorreta: 
a) É permitido o Servidor Municipal da Administração Direta e Indireta candidatar-se a vereador. 
b) O vereador deverá ter residência fixa no município. 
c) Quem exerce o Poder Legislativo no município é a Câmara Municipal de Vereadores. 
d) A Câmara Municipal é que da a posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos. 
e) A Mesa Diretiva da Câmara Municipal, composta pelo Presidente; Vice-Presidente; 1º e 2º Secretário da 

Câmara, é escolhida pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito logo após a posse dos vereadores eleitos. 
 
13. Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Cândido Godói, a idade mínima para 
ingressar no Serviço Público é: 
a) 21 (vinte e um) anos. 
b) 18 (dezoito) anos. 
c) 16 (dezesseis) anos. 
d) 14 (quatorze) anos. 
e) 20 (vinte) anos. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta, segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Cândido 
Godói. 
a) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 2 

(dois) anos. 
b) O Servidor aprovado em concurso público e nomeado para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade 

após 3 (três) anos de efetivo exercício. 
c) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 10 (dez) dias contados 

da data da posse. 
d) A pontualidade, eficiência e a disciplina são uns dos quesitos que serão observados durante o estágio 

probatório. 
e) O prazo de validade do concurso será de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, no interesse da administração. 
 
15. São deveres do Servidor Público Municipal de Cândido Godói, exceto: 
a) Ser assíduo e pontual ao serviço. 
b) Tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferências pessoais. 
c) Atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas que estiverem o seu alcance, 

ressalvadas as protegidas por sigilo. 
d) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
e) Manter conduta incompatível com a moralidade administrativa. 

 
16. As eleições municipais acontecerão no próximo dia 07 de outubro. Qual é o período determinado para que 
ocorram novas eleições para Prefeito e Vereadores? 
a) A cada 2 (dois) anos em municípios com menos de cinco mil habitantes. 
b) A cada 4 (quatro) anos. 
c) Sempre que houver eleições para Presidente da República. 
d) Depende da data de aniversário do município. 
e) Quando tiver eleições para Governador do Estado. 

17. Assinale a alternativa que não apresenta limite correto do Municipio de Cândido Godói, o qual localiza-se na 
Fronteira Noroeste do RS e na Microrregião do Grande Santa Rosa:  
a) Ao Norte com Santa Rosa e Santo Cristo. 
b) Ao Sul com Ubiretama e Santa Rosa. 
c) Ao Leste com Ubiretama e Santa Rosa. 
d) Ao Oeste com Campina das Missões e Porto Lucena. 
e) Ao Leste com Campina das Missões e Santa Rosa. 
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18. Em 09 de outubro de 1963, através da Lei 4.581 foi criado o município de Cândido Godói, que foi legalmente 
instalado dia 25 de janeiro de 1964, inicialmente a predominando da população eram de Espanhóis, na 
atualidade predomina a maioria da população da imigração: 
a) Portuguesa. 
b) Alemã. 
c) Espanhol. 
d) Polonesa. 
e) Italiana. 

19. Cândido Godói é conhecida como Cidade Pomar, por suas ruas floridas e árvores frutíferas que embelezam 
a cidade e é mundialmente conhecida como Terra dos Gêmeos por ser o município de maior incidência de 
gêmeos. Em qual comunidade é registrada a maior incidência de gêmeos por km2? 
a) Comunidade da Linha São Bonifácio. 
b) Comunidade da Esquina União. 
c) Comunidade de Linha São Pedro. 
d) Comunidade da Linha Castelo Branco. 
e) Comunidade da Linha São Miguel. 
 
20. Assinale a alternativa que apresenta Ponto Turístico que não está localizado no município de Cândido Godói: 
a) Cascata do Caracol. 
b) A Praça Matriz e a Igreja Matriz. 
c) Gruta da Esquina União. 
d) Balneário Paraíso do Sol. 
e) Museu dos gêmeos. 

Parte III - Conhecimento Específico 
(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos) 

 
21. Observe o esquema de armação de paredes apresentado e assinale a alternativa correspondente:  

 
a) Ocorre quando uma fiada encontra apenas o início ou o fim de outra.  
b) Ocorre quando uma fiada encontra outra nas suas extremidades (início ou fim).  
c) Não poderá ser na junta ou em toda a face do bloco.  
d) Ocorre quando uma fiada encontra outra sem ambas estarem nas suas extremidades.   
e) Ocorre quando uma fiada encontra o final da outra 
 

22. Observe o tijolo apresentado e assinale a alternativa correspondente:  

 
a) Também chamado de bloco de concreto.  
b) É chamado de tijolo cerâmico com 6 furos quadrados.  
c) Muito usado em paredes estreitas de armários.                          
d) Pode ser usado sem revestimento.  
e) Chamado de bloco estrutural cerâmico. 
 

23. Quais são os materiais utilizados para a fabricação de um concreto de boa qualidade e que atenda as 
necessidades de um projeto? 
a) Areia, cimento, pedra brita e água. 
b) Cimento, água e areia. 
c) Cimento, água e pedra brita. 
d) Areia, cimento, pedra brita, água e cal. 
e) Areia, cimento, pedra brita, água, cal e alvenarite. 
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24. O prumo é uma ferramenta fundamental para o pedreiro durante as atividades na construção civil.Em que 
momento é utilizada esta ferramenta no levantamento de uma parede de alvenaria? 
a) Para deixar os tijolos no nível. 
b) No momento de marcar o esquadro da parede. 
c) Para verificar a altura da parede. 
d) É utilizado no levantamento dos cantos e nos vãos das aberturas de uma construção para a parede não ficar 

torta e ficar alinhada no sentido vertical. 
e) É utilizado para verificar se o piso está no nível antes de receber o revestimento cerâmico. 
 
25. Que ferramenta é utilizada para espalhar a argamassa de assentamento de um piso cerâmico? 
a) Colher de pedreiro. 
b) Régua de alumínio. 
c) Desempeno de aço dentado. 
d) Desempeno de madeira. 
e) Espátula de aço. 
 
26. Você recebeu do engenheiro responsável pela obra o projeto das colunas e vigas de uma construção. Este 
projeto informa que o concreto a ser fabricado deve ter um traço de 1:3:2 e deve ser pesado antes de ser 
colocados na betoneira. O que isto quer dizer? 
a) Para cada betoneira deve ser utiliza 50Kg de cimento, deve ter 150Kg de areia e 100Kg de pedra brita. 
b) Para cada betoneira deve ser utilizado 50kg de cimento, 150kg de pedra brita e 100kg de areia. 
c) Para cada betoneira deve ser utilizado 50kg de pedra brita, 150kg de areia e 100kg de cimento. 
d) Para cada betoneira deve ser utilizado 50kg de água, 150kg de areia e 100kg de cimento. 
e) Para cada betoneira deve ser utilizado 50kg de areia, 150kg de cimento e 100kg de pedra brita. 
 
27. O equipamento de segurança que é de uso obrigatório para operários da construção civil que estão 
desenvolvendo uma atividade acima de 2 (dois) metros de altura do nível do solo é chamado de? 
a) Capacete. 
b) Botas de borracha. 
c) Cinto de segurança. 
d) Protetor de altura. 
e) Espia de aço. 
 
28. Os blocos de concreto é um produto que está sendo usado na grande maioria do empreendimento na 
atualidade. O rendimento do bloco com dimensões de 14 cm de largura, 19 cm de altura e 39 cm de 
comprimento é de 11 peças/m². Sendo assim marque a alternativa que corresponde à quantidade de blocos para 
construir uma sala de aula cotendo 2 paredes de 5 metros de comprimento, 2 paredes com 4 metros de largura e 
2,5 metros de altura. 
a) 220 blocos 
b) 500 blocos. 
c) 650 blocos. 
d) 400 blocos. 
e) 550 blocos. 
 
29. Após a concretagem de uma laje, existe um período chamado de tempo de cura do concreto. O que se deve 
fazer para que esta cura seja realizada de forma correta? 
a) Tapar com uma lona preta. 
b) Deixar por alguns dias exposto para que ocorra a evaporação da água. 
c) Antes do endurecimento do concreto o mesmo deve ser molhado. 
d) Retirar o excesso de água que fica sobre o concreto com um rodo.   
e) Após o endurecimento do concreto o mesmo deve ser molhado de 2 a 3 vezes ao dia para que ocorra a cura 

de forma homogenia e sem trincas principalmente em dias muito quente.  
 
30. Em um projeto elaborado por um arquiteto as dimensões de uma residência foi dada da seguinte maneira: 
1050 cm de comprimento e 840 cm de largura. Qual a metragem quadrada desta residência? 
a) 50 m². 
b) 60 m². 
c) 88,2 m². 
d) 70 m². 
e) 40 m² 
 
 
 
 




