CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: PEDREIRO - DATA: 09/06/2013
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:
Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________

1

w

SER JOVEM
1º
Ser jovem é não perder o encanto e o susto de qualquer espera. É sobretudo, não ficar fixado nos padrões
da própria formação. Ser jovem é ter abertura para o novo na mesma medida do respeito ao imutável.
2º
É acreditar um pouco na imortalidade da vida, é querer a festa, o jogo, a brincadeira, a lua, o impossível, o
distante. Ser jovem é ser bêbado de infinitos que terminam logo ali. É só pensar na morte de vez em quando. É não
saber de nada e poder tudo.
3º
Ser jovem é ainda acordar, pelo menos de vez em quando, ___________ uma canção, antes mesmo de
escovar os dentes. Ser jovem é não dar bola para o síndico mas reconhecer que ele está na sua. É achar graça do
riso, ter pena dos tristes e ficar ao lado das crianças.
4º
Ser jovem é estar sempre aprendendo inglês, é gostar de cor, xarope, gengibirra e pastel de padaria. Ser
jovem é não ter azia, é gostar de dormir e crer na mudança; é meter o dedo no bolo e lamber o glacê.
5º
É cantar fora do tom, mastigar depressa e engolir devagar a fala do avô. É gostar de barca da Cantareira,
carro velho e roupa sem amargura. É bater papo com a baiana, curtir o ônibus e detestar meia marrom.
6º
Ser jovem é beber chuvas, ter estranhas, súbitas e inexplicáveis atrações. É temer o testemunho, detestar
os solenes, duvidar das palavras. Ser jovem é não acreditar no que está pensando exceto se o pensamento
permanecer depois. É saber sorrir e alimentar secretas simpatias pelos crentes que cantam nas praças em
____________, Bíblia na mão, sonho no coração.
7º
É gostar de ler e tentar silêncios quase impossíveis. É acreditar no dia novo como obra de Deus. É ser
metafísica sem ter metafísica. É curtir trem, alface fresquinha, cheiro de hortelã. É gostar até de talco. Ser jovem é
ter ódio de cachimbo, de bala jujuba, de manipulação, de ser usado.
8º
Ser jovem é ser capaz de compreender a tia, de entender o reclamo d empregada e apoiar seu atraso. Ser
jovem é continuar gostando de deitar na grama. É gostar de beijo, de pele, de olho. Ser jovem é não perder o
hábito de se encabular. É ir para ser apresentado (“- Já conhece fulano?”) morrendo de medo.
9º
Ser jovem é permanecer descobrindo. É querer ir ...... lua ou conhecer Finlândias, Escócias e praias
adivinhadas. É sentir cheiros raríssimos: cheiro de férias, cheiro de mãe chegando ........ casa em dia de chuva,
cheiro de festa, aipim, camisa nova, marcenaria ou toalha lá do clube.
10
Ser jovem é andar confiante como quem salta, se possível de mãos dadas com o ar. É ter coragem de
nascer a cada dia e embrulhar as fossas no celofane do não faz mal. É acreditar em frases, pessoas, mitos, forças,
sons, é crer no que vale a pena mas ai da vida se não fosse isso.
11
É descobrir um belo que não conta. É recear ....... revelações e ir para casa com gosto de seu silêncio
amargo agridoce.
12
Ser jovem é ter a capacidade do perdão e andar com os olhos cheiros de capim cheiroso. É ter tédios
passageiros, é amar a vida, é ter uma palavra de compreensão. Ser jovem é lembrar pouco da infância por não
precisar fazê-lo para suportar a vida. Ser jovem é ser capaz de _____________ salvadoras.
13
Ser jovem é misturar tudo isso com a idade que tenha, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta ou
dezenove. É sempre abrir a porta com emoção. É esperar dos outros o que ainda não desistiu de querer. Ser jovem
é viver em estado de fundo musical de superprodução da Metro. É abraçar esquinas, mundos, espaços, luzes, flores,
livros, discos, cachorros e a menininha com um profundo, aberto e incomensurável abraço feito de festa, cocada
preta, dentes brancos e dedos tímidos, todos prontos para os desencontros da vida. Com uma profunda e
permanente vontade de SER.
(Artur da Távola. Ser jovem. 8. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. P. 13-4.)

01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto:
a) assoviando – semi-circulo – anestesias.
b) assobiando – semicírculo – anestesias.
c) açobiando – semi-circulo – anestesias.
d) açoviando – semicírculo – anestesias.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto:
a) a – à – as.
b) a – em – às.
c) à – a – as.
d) à – em – às.
03 - A palavra silêncio é acentuada pela mesma razão que:
a) bêbado e síndico.
b) glacê e tímidos.
c) infância e tédios.
d) fazê-lo e possível.
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04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica das palavras retiradas do 2º parágrafo do
texto está incorreta:
a) impossível – adjetivo.
c) a – artigo definido.
b) em – preposição.
d) logo – advérbio de tempo.
05 - Assinale a alternativa em que a análise sintática do termo grifado está correto. “Ser jovem é não
perder o encanto” (1º parágrafo):
a) objeto indireto.
b) complemento nominal.
c) objeto direto.
d) núcleo do predicado.
06 - Os verbos “gostar”, “ dormir” e “crer” (4º parágrafo) estão na forma nominal do:
a) gerúndio.
c) subjuntivo.
b) particípio.
d) infinitivo.
07 - A separação silábica está correta em:
a) su-fix-al.
b) pre-fi-xal.
c) im-própria.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
08 - Analise as afirmativas quanto à fonética e fonologia e em seguida assinale a alternativa incorreta:
a) No vocábulo “depressa” há somente um encontro consonantal.
b) No vocábulo “passageiros” há um dígrafo.
c) No vocábulo “mundos” há apenas três consoantes.
d) No vocábulo “toalha” há um ditongo crescente.
09 - Em relação ao texto podemos afirmar:
I - O jovem de que o texto trata representa toda a juventude.
II - A finalidade central do texto é promover reflexões acerca do tema, emocionar e propiciar uma
experiência estética.
III - As características do jovem enfocadas no texto são apenas de aspectos comportamentais e
psicológicos.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas II e III.
b) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
10 - O gerente de vendas de uma loja de eletrodomésticos analisou o gráfico abaixo, referente ao
desempenho de suas equipes de vendas num determinado dia:

Sabe-se que no referido dia, as vendas das Equipes A e B somaram 20 mil reais e que as vendas das
Equipes A e C somaram 25 mil reais. É correto afirmar que:
a) A Equipe A vendeu 10 mil reais a mais que a Equipe C.
b) A Equipe C vendeu 5 mil reais a mais que a Equipe B.
c) As Equipes C e D venderam, juntas, o equivalente a 2/3 do montante das vendas do dia.
d) A equipe D vendeu o equivalente a 1/4 do montante das vendas do dia.
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11 - Um grupo de 12 operários realiza uma obra em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 10
operários, essa mesma obra seria realizada em:
a) menos de 35 dias.
b) 43 dias.
c) 45 dias.
d) 48 dias.
12 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: à vista, por R$ 720,00 ou a prazo, em duas
parcelas de R$ 400,00, sendo a primeira paga no ato da compra. Um cliente que optar por comprar
esse produto a prazo estará pagando juros de:
a) 9%.
b) 12%.
c) 20%.
d) 25%.
13 - Em uma localidade há 5 mulheres para cada 3 homens. Sabe-se que há 1500 mulheres nessa
localidade e que 60% dos homens são casados. O número de homens que não são casados nessa
localidade é igual a:
a) 540.
b) 360.
c) 324.
d) 210.
14 - Marcos comprou 2 bolas e 4 jogos de dominó por R$ 56,40. Se ele tivesse comprado uma bola e
um jogo de dominó teria pago R$ 20,70. Marcos pagou pelas duas bolas o valor de:
a) R$ 26,40.
b) R$ 13,20.
c) R$ 15,00.
d) R$ 7,50.
15 - Joaquim toma dois tipos de remédio: um a cada 5 horas, e outro a cada 8 horas. Se ele tomar os
dois remédios juntos, às 10h15min horas de terça-feira, irá tomá-los juntos novamente às:
a) 2h15min de quarta-feira.
b) 10h15min de quarta-feira.
c) 15h15min de quarta-feira.
d) 2h15min de quinta-feira.
16 - Atualmente, em média, para cada 4 moradores de Fazenda Rio Grande, quantos são eleitores?
a) 3 entre cada 4 habitantes são eleitores.
b) Apenas 1 entre cada 4 habitantes.
c) Metade dos habitantes são eleitores.
d) Todos os 4 são eleitores.
17 - Em meados de maio, uma legião de pessoas invadiram várias agências bancárias, principalmente
no norte e nordeste brasileiro com a finalidade tentar sacar os benefícios do Bolsa Família e um
suposto pagamento extra pelo dias das mães. Que banco oficial abaixo é o responsável pelo
pagamento do Bolsa Família?
a) Banco Central.
b) Banco do Brasil.
c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
d) Caixa Econômica Federal.
18 - No ano de 1.947, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do então Senador Luis Carlos
Prestes e da legenda pela qual havia sido eleito. No último dia 22, em uma sessão solene, foi devolvido
simbolicamente o mandato deste ilustre brasileiro. A que Partido Político Luis Carlos Prestes era
filiado?
a) Aliança Renovadora Nacional.
b) Partido Comunista Brasileiro.
c) Partido Social Democrático.
d) União Democrática Nacional.
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19 - Qual das alternativas abaixo apresenta duas Cidades-Sede da Copa das Confederações?
a) Cuiabá e Curitiba.
b) Natal e Porto Alegre.
c) Recife e Rio de Janeiro.
d) Salvador e São Paulo.
20 - Quando o Presidente da República e seu Vice viajam para fora do Brasil, quem é o primeiro da
linha de sucessão e assume a Cadeira do Palácio do Planalto?
a) O Presidente da Câmara dos Deputados.
b) O Presidente do Senado.
c) O Presidente do Superior Tribunal Eleitoral.
d) O Presidente do Supremo Tribunal Federal.
21 - Em locais com grande afluxo de pessoas, a coleta de lixo deve ser feita:
a) Semanalmente.
b) Uma vez por dia no final do expediente.
c) Uma vez por dia no início do expediente.
d) Várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias.
22 - Quando da organização do seu local de trabalho, que destinação deve ser dada às embalagens de
papelão, garrafas pet e aparas de materiais metálicos?
a) Devem ser descartadas no lixo comum.
b) Devem ser incinerados.
c) Devem ser mandados para a reciclagem.
d) Devem ser mantidos espalhados no seu local de trabalho.
23 - São exemplos de condições inseguras nos locais de trabalho, EXCETO:
a) Corredores de passagem obstruídos por máquinas ou materiais.
b) Equipamentos apresentando condição defeituosa.
c) Iluminação inadequada ou incorreta.
d) Proteção mecânica adequada em máquinas que possuam correias de transmissão.
24 - São medidas a serem tomadas para se evitar a proliferação de piolhos, EXCETO:
a) Deitar em travesseiro que outra pessoa tenha usado.
b) Evitar usar bonés e chapéus de outras pessoas.
c) Lavar pentes e escovas de cabelo em água quente.
d) Tomar banho e lavar a cabeça diariamente.
25 - São medidas simples ajudam a diminuir o número de acidentes, EXCETO:
a) Autorizar que o uso dos EPIs seja facultativo.
b) Programar treinamentos para prevenir acidentes.
c) Realizar campanhas de prevenção de acidentes com freqüência.
d) Revisar extintores de incêndio.
26 - O avanço ou parte das construções que formam saliência em relação à prumada da edificação, é
denominado como:
a) Balanço.
b) Chanfro.
c) Debuxo.
d) Estrutura.
27 - Qual tipo de prego abaixo é o ideal para montagem de estruturas temporárias, como formas para
vigas e pilares de concreto, gastalhos e fixação dos aprumadores, escoramento de lajes, escadas e
estruturas de bandeja?
a) Prego anelado.
b) Prego com cabeça dupla.
c) Prego para taco.
d) Prego sem cabeça.
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28 - O corta tubos que aparece na figura abaixo, possibilita ao pedreiro o corte com precisão de que
tipo de tubo?

a) De aço galvanizado.
b) De cobre.
c) De PPR.
d) De PVC.
29 - Por segurança, a ferramenta que aparece na figura abaixo NÃO deve ser utilizada para cortar que
revestimento para piso abaixo?

a) Ardósia.
b) Cerâmica.
c) Granito.
d) Tábua corrida.
30 - Todos os materiais abaixo entram no preparo do concreto que será utilizado no enchimento da
forma de uma laje, EXCETO:
a) Areia.
b) Brita.
c) Cascalho.
d) Cimento.

DESTAQUE AQUI
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