
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nessa prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradassequencialmente, contendo 45 (quarenta e cinco) questõescorrespondentes às seguintes disciplinas: Português (15questões), Matemática (10 questões) e ConhecimentosEspecíficos (20 questões).II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretosno cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados,com caneta azul ou preta.IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração dasquestões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifiqueo fiscal.V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova.Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartãode respostas.VI. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova apóstranscorridas duas horas do seu início, não podendo levaro Caderno de Questões.VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaçocorrespondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplono próprio cartão de respostas.VIII.A leitora óptica não registrará as respostas em que houverfalta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                             IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado,rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deveser escrito ou registrado fora dos locais destinados àsrespostas.X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostase esse caderno. As observações ou marcações registradasno caderno não serão levadas em consideração.XI. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pagerou similares. Boa Prova!PORTUGUÊS
Para as questões de 1 a 3, leia a reportagem abaixo.
Azeite de oliva ajuda a prevenir derrames, diz estudo
Estudo encontrou que o uso de azeite para cozinhar ou comoacompanhamento diminui o risco de AVC em 41%
WASHINGTON - Uma dieta rica em azeite de oliva pode protegeridosos dos derrames cerebrais, que são a terceira causa demorte nos Estados Unidos depois das doenças cardíacas e ocâncer, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira pelarevista Journal of Neurology. O consumo de azeite de oliva foi vinculado a outros efeitosbenéficos para a saúde.O derrame cerebral ou acidente vascular cerebral (AVC) ocorrequando uma artéria no cérebro ou que leva sangue ao cérebrofica bloqueada por um coágulo ou se rompe. O cérebro, semsangue e oxigênio, começa a morrer.Os derrames são mais comuns à medida que as pessoasenvelhecem, quando o risco se duplica por cada década de vidadepois dos 55 anos de idade, segundo a Associação CardíacaAmericano."Nossa pesquisa indica que deveriam emitir um novo conjuntode recomendações dietéticas para prevenir os derrames nosidosos de 65 anos", disse a autora do estudo, Cecilia Samieri,da Universidade de Bordeaux e o Instituto Nacional de PesquisaMédica."O derrame cerebral é muito comum entre as pessoas idosas eo azeite de oliva seria uma forma barata e fácil de ajudar apreveni-lo", acrescentou.Os pesquisadores revisaram os registros médicos de 7.625idosos de 65 anos, nas cidades francesas de Bordeaux, Dijone Montpellier. Os pacientes, no início do estudo, não tinhamhistórico de derrames.

Os participantes fizeram exames de acompanhamento dois,quatro e seis anos mais tarde e se registraram e verificaram osincidentes de derrame. Aos cinco anos, tinham registrado entreesses pacientes 148 derrames.Para o estudo se classificou o consumo de azeite de oliva nascategorias de "não uso", "uso moderado", "uso intensivo," o qualinclui o uso de azeite para cozinhar, como tempero ou com pão.Após considerações sobre dieta, atividade física, índice de massacorporal e outros fatores de risco para o derrame, o estudoencontrou que quem tinha usado azeite de oliva, regularmente,para cozinhar ou como acompanhamento, mostrava um risco41% menor de derrame comparado com quem jamais tinha usadoazeite de oliva em sua dieta.O estudo lembra que o consumo de azeite de oliva foi vinculadocom efeitos benéficos contra fatores de risco cardiovascular taiscomo diabetes, alta pressão sanguínea, colesterol alto eobesidade.
1) Considere as afirmações que seguem.I. Nos Estados Unidos, os derrames matam mais que ocâncer.II. De acordo com o estudo, quem consome azeite de olivanão sofre derrame.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
2) Considere as afirmações que seguem.I. O único benefício do azeite de oliva é reduzir o risco dederrame nas pessoas idosas.II. O estudo realizado também comprovou que o azeite estáassociado à obesidade, devido a seu alto teor calórico.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
3) Leia o trecho abaixo.“O derrame cerebral é muito comum entre as pessoas idosase o azeite de oliva seria uma forma barata e fácil de ajudara preveni-lo", acrescentou.O pronome pessoal “o” refere-sea) ao azeite. c)  ao estudo realizado.b) ao derrame cerebral. d)  às doenças cardíacas.
4) Assinale a alternativa que completa corretamente alacuna.Quando ele _______ aqui, falaremos com ele sobre o trabalhofeito.a) vim c)  vierb) vir d)  veio
5) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.São desnecessário as suas observações maldosas.I. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria“desnecessárias”.II. Falta o sinal indicativo de crase em “as”.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
6) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.O excesso de pessoas que queriam ver o espetáculo,provocaram tumultos.I. A pontuação está correta.II. Há um erro de concordância verbal, pois o correto seria“provocou”.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
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7) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.________ duas semanas para o início do campeonato e aobra está ______ atrasada.a) Falta – meio c)  Faltam – meiob) Falta – meia d)  Faltam – meia
8) Assinale a alternativa que indica corretamente o pronomeadequado para substituir o termo destacado no trechoabaixo.Precisamos contar ao gerente o que houve aqui.a) o c)  eleb) lhe d)  se
9) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.A garota assistiu o filme, mas não gostou das cenas violentas.I. Há um erro de regência verbal, pois o correto seria “aofilme”. II. “Violentas” é um adjetivo e qualifica o substantivo “cenas”.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O chefe pediu para ________ fazer a entrega logo.II. Ele não ____ disse nada.a) mim – mim c)  eu – meb) mim – me d)  eu - mim
11) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.Ele tocava muito bem, conseguia fazer com que as pessoasdançassem. Elas só paravam quando ele __________.a) quer c)  quiserb) queria d)  quis
12) Considere o período abaixo.Mal abriu os olhos, o garoto reconheceu a mãe.A palavra “mal”, no período, deve ser classificada comoa) adjetivo c)  advérbiob) substantivo d)  pronome
13) Assinale a alternativa que indica a conjunção que podesubstituir a palavra destacada no período abaixo, semalteração de sentido.Estava cansado, mas deveria terminar o trabalho.a) e c)  poisb) entretanto d)  portanto
14) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.Me disseram que ele está muito doente.I. O pronome “me”, de acordo com a norma culta, não deveriainiciar a oração.II. O advérbio “muito” intensifica o adjetivo “doente”.Está correto o que se afirma em:a) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
15) Assinale a alternativa em que a palavra “flor” aparece nosentido figurado.a) Colocou uma flor no vestido.b) Todos dizem que Maria é uma flor.c) Deu uma linda flor à mãe.d) A flor murchou logo.

MATEMÁTICA
16) O número de múltiplos de 3 ou de múltiplos de 4 numintervalo de 2 a 601 é de:a) 300 c)  200b) 299 d)  150
17) Um lojista orientou seus vendedores para que no preçofinal da mercadoria multiplicasse o valor por 0,8. Istosignifica que a mercadoria terá:a) um acréscimo de 20% c)  um desconto de 8%b) um acréscimo de 8% d)  um desconto de 20%

18) Manoel mora na Bahia, mas está pensando em se mudarpara São Paulo. Pesquisando pela internet viu um anúnciode venda de um terreno de 20 alqueires em São Paulo eficou entusiasmado com o valor encontrado. Só quedescobriu que a medida do alqueire paulista é de 24.200 m²e a medida do alqueire baiano é de 193.600 m². Peloalqueire baiano estaria comprando:
a) 20 alqueires c)  5 alqueires
b) 2,5 alqueires d)  7,5 alqueires

19) Um trecho de 100 m de uma estrada foi recapeada em5 dias por 3 trabalhadores. Para recapear 400 m da mesmaestrada em seis dias serão precisos:
a) 5 trabalhadores c)  10 trabalhadores
b) 8 trabalhadores d)  18 trabalhadores

20) Carmem investiu um capital a juros simples que rendeuR$205,00, a uma taxa de 6% ao ano por 20 meses. O capitalinvestido foi de:
a) R$2.050,00 c)  R$2.000,00
b) R$2.005,00 d)  R$1.912,50

21) Uma pessoa ganha R$330,00 em 3 dias, ou seja, seu saláriomensal é de:
a) R$3.000,00 c)  R$3.300,00
b) R$3.030,00 d)  R$3.600,00

22) Um caminhão-pipa contém 30.000 L de água e descarrega1.000 L a cada 6 minutos. O tempo necessário paradescarregar 10.000 L é de:
a) 2 horas c)  12 minutos
b) 1 hora d)  0,6 horas

23) Duas peças de tecido foram vendidas e divididas empedaços iguais. Uma delas tem 3,6 m e a outra tem2/3 desta medida. O menor número de pedaços de mesmotamanho cortados das 2 peças juntas é de:
a) 60 c)  12
b) 24 d)  5

24) Num suco de maracujá concentrado temos 30% de polpacom água, mas só 40% desta mistura é a própria fruta. Aporcentagem da fruta neste suco é de:
a) 40% c)  16%
b) 30% d)  12%

25) Um livro de ensino médio tem 262 páginas. Os exercíciosestão dispostos nas páginas numeradas com múltiplosde 5 e as soluções dos exercícios estão disposta naspáginas numeradas com múltiplos de 13. O número defolhas que não figuram exercícios ou soluções é de:
a) 64 c)  124
b) 67 d)  190

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Todos os materiais utilizados na construção civil possuemuma resistência, que pode ser à compressão ou à tração.Abaixo estão alguns materiais, assinale o que tem maiorresistência à tração:

a) Aço. c)  Alumínio.
b) Chumbo. d)  Zinco.

27) O concreto é muito utilizado na construção civil e é compostopor uma mistura de quatro itens. Assinale a alternativa quecondiz com esses quatro itens:
a) Cimento, cal, areia e ferro.
b) Cimento, areia, pedra e água.
c) Cimento, areia, pedra e cal.
d) Cimento, areia, água e aço.



28) O que define a proporção do concreto simples é o traço.Já no concreto armado, é necessário definir a especificaçãoda armadura para que atenda sua especificidade. Paraexecutar a armadura, há necessidade de uma sequência depassos. Assinale a alternativa que condiz com esses passosna ordem certa.
a) Dobramento, corte, posicionamento, amarração, conferência.
b) Posicionamento, corte, dobramento, amarração, conferência.
c) Amarração, corte, posicionamento, dobramento, conferência.
d) Corte, dobramento, amarração, posicionamento, conferência.

29) A formação básica do aço é a junção de dois metais, sãoeles: _________________ e ________________, apesar de,dependendo da necessidade, poder se unir a outrosmateriais.
a) Ferro e níquel c)  Ferro e carbono
b) Ferro e fósforo d)  Ferro e zinco

Leia o texto abaixo e responda às próximas 4 questões:
Na construção civil, a madeira é utilizada de diversas formas emusos temporários, como: fôrmas para concreto, andaimes eescoramentos. De forma definitiva, é utilizada nas estruturas decobertura, nas esquadrias (portas e janelas), nos forros e pisos.
30) Na construção civil leve interna decorativa, a madeira nãoé utilizada como:

a) Forros. c)  Lambris.
b) Painéis. d)  Vigas.

31) A construção de assoalhos compreende vários tipos depeças de madeira. Assinale a alternativa que não condizcom esses tipos de peça.
a) Caixilhos. c)  Tacos.
b) Tábuas corridas. d)  Parquetes.

32) A madeira usada na construção civil que tem menor graude processamento é:
a) Madeira roliça. c)  Madeira beneficiada.
b) Madeira serrada. d)  Madeira em lâminas.

33) Assinale abaixo a madeira utilizada na construção civilpesada, ou seja, as peças de madeira serrada na forma devigas, caibros, pranchas e tábuas utilizadas em estruturasde coberturas.
a) Cambará. c)  Cedrinho.
b) Canafístula. d)  Araracanga.

34) Após finalizar um dia de trabalho dentro de uma obra, devodeixar o espaço em que trabalhei _______________________.
a) Sujo e desorganizado, pois não é meu trabalho deixar meuambiente de trabalho adequado.
b) Limpo e organizado para o próximo colega ou para meuretorno em próximo período de trabalho.
c) Do jeito que ficou ao findar a atividade, pois vou continuarmesmo o trabalho depois.
d) Cheio de entulho, pois é outra pessoa que deve retirar asujeira que fiz.

35) Ao me apresentar para trabalhar todos os dias, devo atentarpara o que segue:
a) Que horário meu colega chegou.
b) Quantas pessoas também chegam para trabalhar e em quehorários.
c) Meu asseio pessoal, apresentação e pontualidade.
d) Assiduidade e detalhes da apresentação pessoal dos demaiscolegas.

36) “O _______________ é uma situação anômala, provenientede circunstâncias inseguras com tendência a originar umasérie de ______________ e que, posteriormente, terminaem ___________.”
a) Incidente / incidentes / acidente.
b) Acidente / acidentes / incidente.
c) Incidente / acidentes / incidente.
d) Acidente / incidentes / acidente.

37) Em uma obra, podem ocorrer vários acidentes de trabalho.Mas, principalmente, suas causas podem ser por:
a) Falta e erro.
b) Ato inseguro e condição insegura.
c) Mau planejamento e execução errada.
d) Problemas ambientais e sociais.

38) A segurança no trabalho é muito importante para qualquertrabalhador e empregador. Dependendo do trabalhoexecutado, o trabalhador fica exposto a produtos ou agentes.Sendo assim, assinale a alternativa correta com relação aafirmação a seguir: “Quanto maior for o tempo de exposição,de contato a produtos ou agentes, maiores serão aspossibilidades de se desenvolver dano à saúde e vice-versa.”
a) A afirmação é parcialmente correta.
b) A afirmação é totalmente correta.
c) A afirmação é falsa.
d) Não dá para avaliar, pois depende do agente ou produto.

39) Quanto aos equipamentos de proteção individual, éresponsabilidade do empregado, pedreiro no caso:
a) Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividadea ser executada.
b) Responsabilizar-se pela higiene e manutenção periódicasdos mesmos.
c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos mesmos.
d) Exigir o uso de todos os equipamentos de proteção individualpor todos os funcionários da obra.

40) O Ministério do Trabalho tem uma responsabilidade quantoaos Equipamentos de proteção individual. Assinale aalternativa que condiz com essa responsabilidade.
a) Avisar o empregador quando da necessidade de troca dosequipamentos.
b) Verificar a conformidade do equipamento em cada empresa.
c) Obrigar e fiscalizar o uso destes equipamentos.
d) Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicospara ensaios de EPI.
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41) Quanto ao uso de equipamentos de proteção individual,cabe ao empregador:
a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade que se destina.
b) Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio parauso.
c) Cumprir as determinações sobre o uso adequado. 
d) Não há, nestas alternativas, responsabilidades do empregador.

42) ___________________ é a disciplina que congrega estudose pesquisas visando eliminar os fatores perigosos queconduzem ao acidente, ou reduzir seus efeitos.
a) Trabalho. c)  Segurança.
b) Incidente. d)  Ato inseguro.

43) Há vários tipos de métodos de Investigação de Acidentesde Trabalho; assinale aquele em que a ênfase recai sobrea procura das causas dos acidentes, sugere múltiplacausalidade e age primariamente como elemento de seleção.
a) Epidemiológico. c)  Estatístico.
b) Comportamental. d)  Metódico.

44) O Plano Geral de Segurança tem o objetivo de contar comum mecanismo de segurança de forma que se possamprever as possíveis causas de acidentes e incidentes. Abaixoestão os componentes deste plano. Assinale a alternativaque não condiz com um desses componentes.
a) Plano de segurança física das instalações.
b) Plano geral de evacuação.
c) Plano geral de prevenção contra incêndio.
d) Plano de gerenciamento de conflitos.

45) O tipo de extintor que deve ser usado somente em fogo declasse A é o:
a) De Espuma. c)  De Dióxido de carbono.
b) De Água pressurizada. d)  Químico seco.
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RASCUNHO

GABARITO DO CANDIDATO (RASCUNHO) Nome:
Português
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Matemática
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Conhecimentos Específicos
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

DESTAQUE AQUI


