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CADERNO DE PROVA - AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

 

                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, 

BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

✓ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 
 

✓ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 

resposta, ementa ou rasura; 

✓ O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, 

com tinta azul ou preta; 
 

✓ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
✓ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata 

de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-

Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos 

envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 
 

✓ A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração 

mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com tempo máximo 

de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, 

sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma 

alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 
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DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 

 

✓ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a 

quantidade de questões está correta; 
 
 

✓ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. 
 
 

✓ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e 

não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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AGENTE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia brasileira 

parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de lançar o primeiro 

rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar nesse 

trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a população 

através do voto escolheu para prefeito: 

 

    a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

    b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

    c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

    d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

06. Referente à missão do Cargo de Agente de Construção e Manutenção, identifique as opções 

corretas:  

 

I. Realizar trabalhos de construção de obras. 

II. Manutenção, limpeza e conservação de vias públicas. 

III. Não realizar serviços de pintura e sinalização em vias públicas. 

Está(ão) CORRETO(S):  

 

a. (  )Somente o item I.  

b. (  ) Somente os itens I e II.  

c. (  )Somente os itens II e III.  

d. (  )Todos os itens.  

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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07. A Saúde Ocupacional trata da segurança do colaborador enquanto ele exerce seu trabalho. Um 

dos objetivos da Saúde Ocupacional é reduzir os acidentes que estão sujeitos a acontecer, além de 

resguardar a integridade social, física e mental do trabalhador. São fatores associados à segurança 

ocupacional:  

I. Higiene.  

II. Controle e prevenção dos riscos.  

III. Prevenção das doenças do trabalho.  

Está(ão) CORRETO(S): 

  

a. (  ) Somente o item I.  

b. (  )Somente os itens I e II.  

c. (  )Somente os itens II e III.  

d. (  )Todos os itens.  

 

08. Leia as afirmativas a seguir:  

I. Quando o colaborador se sente seguro em seu ambiente de trabalho, ele aumenta as chances de 

desempenhar suas atividades com mais foco e sem outras preocupações com sua segurança.  

 

II. Investindo na prevenção, consequentemente a organização reduz o número de acidentes, 

garantindo assim a integridade mental e física do trabalhador. 

Marque a alternativa CORRETA:  

 

a. (  )As duas afirmativas são verdadeiras.  

b. (  )A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.  

c. (  )A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.  

d. (  )As duas afirmativas são falsas. 

 

09. Complete a frase abaixo:  

O________________ de proteção tipo aba frontal tem a finalidade de proteger a cabeça do 

trabalhador contra impactos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.  

 

a. (  )visor  

b. (  )boné  

c. (  )capacete 

d. (  )chapéu 

 

 

10. Leia as afirmativas a seguir:  

I. O detergente líquido neutro não pode ser utilizado para limpeza, pois sempre causa manchas ou 

reações químicas indesejadas. 

 

II. O álcool em gel não pode ser utilizado nos procedimentos de limpeza.  

Marque a alternativa CORRETA:  

 

a. (  ) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b. (  ) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.  
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c. (  ) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.  

d. (  ) As duas afirmativas são falsas.  

 

11. Assinale a alternativa que indica uma característica indispensável ao bom profissional em seu 

ambiente de trabalho.  

 

a.(  )grosseria  

b.(  )pró-atividade  

c.(  )desorganização  

d.(  )autoritarismo  
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12.  Com base no texto acima 'PLANEJAMENTO DO TRABALHO', leia as afirmativas a seguir:  

I. Fazer uma lista de tarefas, utilizar uma agenda e discutir com os demais companheiros de 

trabalho sobre quais as prioridades são formas de tornar o planejamento menos eficiente e 

produtivo. 

II. O texto recomenda que o leitor evite que o planejamento do trabalho entre na sua rotina, pois o 

planejamento de todas as atividades deve ser feito pela chefia, sem a participação do trabalhador.  

Marque a alternativa CORRETA:  

 

a. (  ) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b. (  ) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.  

c. (  ) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.  

d. (  ) As duas afirmativas são falsas. 

 

13. Com base no texto 'PLANEJAMENTO DO TRABALHO', leia as afirmativas a seguir:  

I. O planejamento do dia de trabalho é importante, entre outros aspectos, para priorizar as tarefas, 

isto é, criar uma sequência de quais tarefas devem ser executadas primeiro.  

 

II. O planejamento do dia de trabalho é importante para auxiliar no equilíbrio do fluxo de trabalho 

durante o dia. Assim, o profissional passa a ter mais controle, por exemplo, sobre as entregas que 

precisam ser feitas e consegue equilibrar o seu tempo, evitando a sobrecarga de trabalho e a 

ociosidade.  

 

Marque a alternativa CORRETA:  

 

a. (  ) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b. (  ) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.  

c. (  ) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.  

d. (  ) As duas afirmativas são falsas.  

 

14. O alicate é uma das ferramentas mais utilizada em manutenções. Na imagem abaixo, analisar 

os números que representam as partes do alicate e assinalar a alternativa CORRETA:  

 

 
 

a. (  ) (1) Cabo | (2) Articulação | (3) Dentes/ranhuras | (4) Área de corte.  

b. (  ) (1) Área de corte | (2) Dentes/ranhuras | (3) Articulação | (4) Cabo.  

c. (  ) (1) Dentes/ranhuras | (2) Área de corte | (3) Cabo | (4) Articulação.  

d. (  ) (1) Articulação | (2) Dentes/ranhuras | (3) Área de corte | (4) Cabo. 
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15. Observe a imagem.  

 

 
Trata-se do instrumento denominado:  

 

a. ( ) apontador, bem medido e bem marcado. Para isso, há um aliado na hora de desempenhar esta 

atividade: o lápis ideal para marcações em madeira.  

b. (  ) nível, indispensável no dia a dia do pedreiro caprichoso, exigente na precisão do trabalho 

que realiza.  

c. ( ) prumo, bem medido e bem marcado. Para isso, há um aliado na hora de desempenhar esta 

atividade: o lápis ideal para marcações em madeira.  

d. (  ) trena, serve para cortar chapas, retirar excesso de material. 

 

16. A mistura de cimento, areia e água é denominada:  

 

a. (  ) brita.  

b. (  ) massa.  

c. (  ) argamassa.  

d. (  ) concreto.  

 

 

17. Sobre os componentes básicos de uma tinta, analisar os itens abaixo:  

I. As resinas têm papel importante, pois, dentre outras características, são responsáveis pela 

formação da película protetora, na qual a tinta se converte depois de seca.  

II. Os pigmentos são partículas sólidas e insolúveis.  

III. Uma tinta sempre é composta por um pigmento apenas.  

Está(ão) CORRETO(S):  

 

a. (  ) Somente o item I.  

b. (  ) Somente o item III.  

c. (  )Somente os itens I e II.  

d. (  )Todos os itens.  
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18. Antes de qualquer passo para a aplicação de um piso cerâmico, o pedreiro deve fazer alguns 

preparos:  

 

I- molhar a cerâmica;  

II- verificar as peças cerâmicas para constatar se existirem algumas irregulares, com fissuras ou 

danos; 

III- limpar toda a superfície dos pisos;  

IV- colocar um espaçador entre uma e outra para alinhar todo o revestimento. Utilize niveladores 

para conferir o nível do assentamento. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:  

 

a. (  ) I e II.  

b. (  ) II e III.  

c. (  ) III e IV.  

d. (  )  II e III e IV  

 

 

19. Em calçadas planas, o caimento deve ser de________ para cada metro de largura da calçada. 

Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a superfície_________, para evitar que os pedestres 

escorreguem. Por fim, passe ______________sobre o cimento para cima e para baixo. Faça isso 

devagar, de modo que fique o piso bem harmonioso.  

 

Os termos que completam corretamente o texto sobre calçadas são, respectivamente:  

 

a. (  ) 1cm/ áspera/ a desempenadeira. 

b. (  ) 1cm/ lisa/ a desempenadeira. 

c. (  ) 2cm/ áspera/ a entalhadora.  

d. (  ) 1cm/ áspera/ a entalhadora.  

 

20. Observe a imagem. Esta ferramenta é conhecida como:  

 
a. (  ) saca pino.  

b. (  ) punção de centro.  

c. (  ) ponteiro sextavado.  

d. (  ) prumo centro.  


