PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
PROVA CARGO DE CARPINTEITO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01) Abaixo estão relacionadas algumas peças de um telhado, EXCETO:
A) Tesouras.
B) Terça.
C) Caibros.
D) Mão-inglesa
02) Na construção civil, a construção do telhado é de responsabilidade do Carpinteiro. Considerando que
a terça é uma viga de madeira horizontal que deverá ser colocada em posição perpendicular em relação
à tesoura e tem como função:
A) Elaborar a treliça.
B) Auxiliar as paredes.
C) Sustentar os caibros ao telhado.
D) Fechar a cumeeira.
03) Qual o nome da última peça de um telhado.
A) Frechal.
B) Perna.
C) Asa.
D) Linha.
04) No ambiente de trabalho, as ferramentas e utensílios devem estar sempre em bom estado de
conservação. Marque abaixo o que NÃO é correto sobre essa conservação:
A) Para proteção das serras contra ferrugem, primeiro deve-se retirar o óxido com lixa fina e friccioná-las
com cera branca.
B) Ferros de plaina deverão estar permanentemente afiados.
C) A trava nos serrotes não deve ser em excesso, mas igual em ambos os lados.
D) Amolam-se serras apertadas em prensas próprias com uma linha triangular de cantos vivos e furados.
05) O que o carpinteiro deve observar, na instalação de dobradiças em portas:
A) Os primeiros furos devem ser feitos com uma furadeira equipada com uma broca de pequeno
diâmetro.
B) Se houver entalhos na porta, não precisa observar a distância.
C) Os parafusos podem ser desiguais e em caso de necessidade, forre-os.
D) As cabeças dos parafusos poderão ficar salientes das chapas.
06) São considerados instrumentos essenciais para o Carpinteiro, EXCETO:
A) Trena.
B) Serra tico-tico laminada grossa.
C) Esquadro de precisão.
D) Macete de madeira.
07) Nos cuidados com relação a segurança no setor de trabalho, vale considerar:
A) Na construção civil com barulho deve-se usar protetor auricular.
B) As mãos e os dedos são mais atingidos nesta profissão porque os equipamentos são cortantes.
C) A higiene do local de trabalho faz parte da segurança individual e coletiva.
D) Todas as alternativas acima estão corretas.
08) “Serve para marcar cortes angulares, usado para verificar o ângulo na extremidade de uma peça de
madeira durante o aplainamento.” Qual instrumento seria este?
A) Nível de bolha
B) Arco de pua
C) Esquadro
D) Linha
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09) Para que serve a empena na construção de um telhado:
A) Peça que apóia a linha de centro.
B) Peça que serve para segurar as terças e deve ficar bem encaixada entre pendural e linha.
C) Peça que mede as ripas.
D) Peça que sustenta a ferragem.
10) Marque abaixo a alternativa correta referente a um dos utensílios de proteção usado pelo carpinteiro.
A) Avental
B) Mangote
C) Capacete
D) Bota de chumbo
11) Qual fator natural que interfere diretamente na qualidade da madeira é:
A) Efeito estufa.
B) Mudança brusca de temperatura.
C) Assoreamento.
D) Hidrólise.
12) A função do chafuz no telhado é:
A) Apoiar a terça.
B) Apoiar a empena.
C) ligar a linha central com o pendural.
D) sustentar o pendural.
13) São ferramentas características de um Carpinteiro:
A) Carrinho de mão e serrote.
B) Serrote e martelo.
C) Enxada e foice.
D) Picadeira e martelo.
14) Para estrutura de um telhado qual o tipo de madeira mais indicada:
A) Pinho.
B) Paraju.
C) Roxinho.
D) Eucalipto.
15) Que é necessário fazer para se evitar que uma madeira muito dura rache ao ser pregada:
A) Lixar o local onde será introduzido o prego.
B) Passar querosene no local de introdução do prego.
C) Fazer um pequeno furo no local de introdução do prego.
D) Molhar o local de introdução do prego.
PORTUGUÊS
16) Assinale a seguir, a única palavra que se encontra no feminino:
A) flor
B) tapete
C) sono
D) amor
17) Qual das palavras abaixo está corretamente separada em sílabas:
A)) de-sen-vol-vime-nto
B) par-ale-los
C) err-a-di-ca-ção
D) su-pe-ri-or
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18) Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada:
A) século
B) dicionário
C) guérra
D) ausência
19) Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada:
A) plataforma
B) vinho
C) petala
D) rosa
20) Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos:
A) multidão
B) cardume
C) enxame
D) peixada
CONHECIMENTOS GERAIS
21) Qual foi a cidade escolhida para realização das Olimpíadas de 2016.
A) Madri
B) Tel Aviv
C) Londres
D) Rio de Janeiro
22) Temporais, furacões, enchentes. Parece que o mundo está mudando. Muitos cientistas acham que
essas mudanças do clima estão ocorrendo devido:
A) Ao aquecimento global.
B) A tempestades magnéticas.
C ) À Guerra no Oriente Médio.
D) Ao aumento das florestas no planeta.
23) O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo?
A) Palhoça
B) Joaçaba
C) Florianópolis
D) Campo Alegre
24) Em que lugar do Rio de Janeiro ocorreu o maior deslizamento da história do Brasil, resultando na
morte aproximada de 1000 pessoas?
A) Na favela do Alemão
B) Na região Serrana
C) Na área rural
D) Na favela da Rocinha
25) Qual o nome do terrorista mais procurado do mundo, responsável pelo maior ataque terrorista em
solo norte-americano e que foi morto no dia 1 de maio de 2011?
A) Barack Obama
B) Osama Bin Laden
C) Saddam Hussein
D) muamar kadafi
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