EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo

CONCURSO PÚBLICO 01 / 2010
• 05 / SETEMBRO / 2010 •

CARGO DE:

SERVENTE DE OBRAS
Nome por extenso: ___________________________________________________________________________________
(Use letra de forma)
Inscrição nº ___________________ Assinatura: __________________________________________________________

INSTRUÇÕES
1) Escreva, na capa do caderno de prova, o seu nome
(por extenso e com letra de forma) e o seu número
de inscrição. Assine em seguida.

8) O candidato só poderá sair da sala depois de
transcorrido o tempo mínimo de 1h do início da
prova, podendo levar consigo somente o gabarito
destacável.

2) Este caderno de prova contém: 50 (cinquenta)
questões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo
10 (dez) de Português, 10 (dez) de Matemática, 10
(dez) de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) de
Conhecimentos Específicos.

9) Ao receber sua Folha de Respostas, aja da seguinte
forma:
a) verifique se os dados pré-impressos estão
corretos;
b) assine no local indicado;
c) preencha
corretamente,
com
caneta
esferográfica ponta média, tinta preta ou azulescura, o campo correspondente à alternativa
que considera correta em cada questão;
d) não a amasse, não a dobre e não a rasure.

3) A duração da prova será de 04 (quatro) horas, já
incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de
Respostas.
4) A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas
aos Fiscais..

Atenção:

5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a
comunicação entre os candidatos durante sua
realização.

Utilize caneta, ponta média, tinta preta ou azul-escura,
para preencher os campos solicitados.
Preencha assim:

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de
consulta ou qualquer sistema de comunicação.

Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

7) Em cada questão objetiva, há somente uma
resposta correta. Para facilitar, posteriormente, o
preenchimento da Folha de Respostas, você poderá
marcar, no modelo ao lado, a letra da alternativa que
considera correta, antes de transcrevê-la para a
Folha de Respostas.

10) Os dois últimos candidatos de cada sala deverão
entregar suas folhas de resposta e retirar-se do local
simultaneamente.
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GABARITO (Destaque na linha pontilhada)
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LÍNGUA PORTUGUESA
SOS Mata Atlântica
A mata Atlântica é atualmente a floresta tropical mais
ameaçada do mundo.
A destruição dessa belíssima floresta vem
acontecendo desde o descobrimento. Logo que chegaram,
os europeus começaram a extrair da mata Atlântica um
produto que tinha muito valor: o pau-brasil. Essa madeira
era usada na produção de tinta para colorir tecidos.
Isso foi só o começo. Depois, as imensas plantações
de cana-de-açúcar e de café, o crescimento das cidades e
a instalação de indústrias continuaram destruindo
rapidamente essa riquíssima reserva natural do planeta.
Nos dias atuais, restam aproximadamente apenas
7% da área original da floresta e, lamentavelmente, a
devastação continua. Segundo dados da ONG Fundação
SOS Mata Atlântica, a cada quatro minutos a floresta
perde uma área do tamanho de um campo de futebol.
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta.
A expressão “essa riquíssima reserva natural do
planeta” (linha 11) está retomando outro elemento já
mencionado anteriormente. A que elemento do texto
refere-se essa expressão?
A)
B)
C)
D)
E)

às plantações de cana-de-açúcar;
ao pau-brasil.
à mata Atlântica.
às plantações de café.
às cidades e indústrias.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta.
De acordo com o texto, é correto afirmar que:
A) A mata Atlântica está atrapalhando o crescimento
das cidades e indústrias.
B) A cada quatro minutos, perdemos um campo de
futebol por causa da floresta.
C) A mata Atlântica vem sofrendo destruição desde o
seu descobrimento.
D) Desde o seu descobrimento até aos dias atuais, 7%
da área original da floresta foi, lamentavelmente,
destruída.
E) O crescimento das cidades e a instalação de
indústrias enriquecem as reservas naturais do
planeta.
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QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.
Observe a seguinte frase do texto: “... os europeus
começaram a extrair da mata Atlântica um produto que
tinha muito valor” (linha 3).
A palavra extrair pode ser substituída por outra, sem
alterar o sentido da frase.
Qual é o significado da palavra extrair nesse texto?
A)
B)
C)
D)
E)

desviar.
tirar.
multiplicar.
apreciar.
emprestar.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa, cuja frase está corretamente
empregada no plural, de acordo com as regras gramaticais
padrão.
A) A cada quatro minutos as florestas perdem uma área
do tamanho de um campo de futebol.
B) A cada quatros minutos as florestas perdem uma área
dos tamanhos de um campo de futebol.
C) A cada quatro minutos as florestas perde uma área
dos tamanhos de um campo de futebol.
D) A cada quatro minutos as floresta perde uma área do
tamanho de um campo de futebol.
E) A cada quatro minutos as florestas perdem uma área
dos tamanhos de um campo de futebóis.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas corretamente no PLURAL:
A)
B)
C)
D)
E)

caminhões, país, funils, degrais.
caminhãos, países, funiles, degraus.
caminhãos, países, funis, degrais.
caminhões, países, funis, degraus.
caminhãos, país, funis, degraus.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.
Quanto ao emprego da VÍRGULA, a frase que está
adequadamente pontuada é:
A) O motorista o mecânico, e o eletricista foram
convocados para a reunião.
B) O menino comprou uma bola, uma camisa um boné,
e um picolé.
C) Leia, assista, ouça e questione as notícias.
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D) A destruição das florestas pelos homens causam,
muitos males à vida.
E) Todo motorista por mais experiente que, seja deve,
dirigir com muita atenção.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 07
Conforme a norma padrão de ACENTUAÇÃO
gráfica, assinale a alternativa que apresenta TODAS as
palavras escritas corretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

fusível, serróte, lapis, chapeu.
fusível, serróte, lápis, chápeu.
fusivel, serrote, lapís, chapéu.
fusivel, serrote, lapís, chapéu.
fusível, serrote, lápis, chapéu.

Um fazendeiro vendeu um boi de 300 kg a R$ 4,00 o
kg. Qual foi o preço total que ele recebeu pela venda
desse boi?
A)

R$ 1.200,00.

B)

R$ 300,00.

C)

R$ 600,00.

D)

R$ 75,00.

E)

R$ 1.000,00.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 08
De acordo com a regra padrão de ortografia, indique
a alternativa em que TODAS as palavras estão escritas
corretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

garagem, viagem, ajeitar.
enxada, enxer, enchoval.
pratileira, cabelereiro, cadiado.
caroça, fumaça, ferajem.
altomóvel, autoridade, autitude.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretamente divididas em sílabas.
A)
B)
C)
D)
E)

re-que-ri-me-nto, van-gu-ar-da, ta-ma-nho
a-pe-ti-te, de-s-fru-tar, mag-ní-fi-co
a-tra-pa-lhar, pa-ra-gua-i, es-to-u-ro
en-ca-mi-nhar, pás-sa-ro, ca-mi-nhão
a-pos-ta, a-rroz, Fe-i-jão, sa-úde

Em uma prova de 25 questões, a cada resposta
certa, o aluno ganha 4 pontos e a cada resposta errada
ele, perde 1 ponto. Qual foi a nota de um aluno que
acertou 20 questões nesta prova?
A)
B)
C)
D)
E)

80.
70.
60.
75.
85.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa correta.
Quantos metros de tela serão necessários para
cercar um terreno retangular de 20 metros de largura por
30 metros de comprimento?
A)
B)
C)
D)
E)

70.000 metros.
100 metros.
600 metros.
300 metros.
200 metros.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cujo gênero do substantivo
está adequadamente indicado pelo artigo.
A)
B)
C)
D)
E)

O polícia chegou ao local do crime.
O alface está caro.
A alicate sumiu.
Colhemos as amêndoas ontem.
O cal dá consistência à massa.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa correta.
Uma casa foi construída em 20 dias, sendo o custo
diário com mão de obra de R$ 400,00. Seu gasto com mão
de obra totalizou quantos reais?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 800,00.
R$ 1.600,00.
R$ 8.000,00.
R$ 400,00.
R$ 20.000,00.
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QUESTÃO 15
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QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.
Para fazer a viagem de Santa Catarina a São Paulo,
o motorista Lorivaldo tinha R$ 6.000,00. Mas, antes de
viajar ele teve que comprar 4 pneus, sendo que o custo de
cada um é de R$ 500,00. Quantos reais restaram para
este motorista viajar?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5.000,00.
R$ 4.000,00.
R$ 3.000,00.
R$ 1.000,00.
R$ 4.500,00.

QUESTÃO 16
Nilma tem 3 tias. No seu aniversário, ela recebeu 2
presentes de cada tia. Quantos presentes Nilma ganhou
no total?
A)
B)
C)
D)
E)

3 presentes.
2 presentes.
6 presentes.
5 presentes.
12 presentes.

Assinale a alternativa correta.
Uma horta tem 10 metros de comprimento e 5 metros
de largura. Qual a área desta horta?
A)
B)
C)
D)
E)

25 m2.
50 m2.
29 m2.
20 m2.
30 m2.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta.
Dona Maria demorou 20 minutos para limpar cada
uma das 12 salas de aula na escola em que trabalha.
Quantas horas Dona Maria demorou para limpar todas as
salas de aula?
A)
B)
C)
D)
E)

20 horas.
12 horas.
4 horas.
32 horas.
6 horas.

QUESTÃO 17

CONHECIMENTOS GERAIS

Assinale a alternativa correta.
Dos números apresentados, qual deles é divisor de
qualquer número?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta.
Paulo tinha R$ 1.620,00. Ele emprestou a metade
dessa quantia para seu irmão. Quantos reais sobraram
para Paulo?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 610,00.
R$ 810,00.
R$ 410,00.
R$ 3.240,00.
R$ 780,00.

QUESTÃO 21
A Câmara de vereadores dos municípios, a
Assembléia dos deputados estaduais e o congresso
nacional, fazem parte de que poder da união?
A)
B)
C)
D)
E)

Executivo.
Legislativo.
Inovador.
Progressivo.
Judiciário.

QUESTÃO 22
Qual foi a primeira atividade econômica do município
de Toledo¸ no início de sua colonização?
A)
B)
C)
D)
E)

A Indústria de Calçados.
Comércio de artesanato.
A Agropecuária.
A extração da madeira.
A extração do ouro.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 28

Em qual região brasileira está localizado o município
de Toledo?

O município de Toledo está situado em qual região
do Paraná?

A)
B)
C)
D)
E)

Nordeste.
Sul.
Centro-oeste.
Norte.
Sudeste.

A)
B)
C)
D)
E)

Sul.
Oeste.
Leste.
Nordeste.
Sudeste.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 29

Que lei federal estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências?

Que municípios fazem limite com o município de
Toledo?

A)
B)
C)
D)
E)

Diretrizes e Bases da Indústria.
Cadastro de Contribuintes Bancários.
Lei da Agricultura.
Lei Complementar 101/2000
Diretrizes e Bases da Educação.

A)
B)
C)
D)
E)

Mercedes e Rancho Alegre.
Nova Aurora e Céu Azul.
Ramilândia e Santa Helena.
Marechal Cândido Rondon e Cascavel.
Terra Roxa e Guaíra.

QUESTÃO 30
QUESTÃO 25
Que países construíram a Hidrelétrica de Itaipu?
A)
B)
C)
D)
E)

Brasil e Uruguai.
Brasil e Argentina.
Brasil e Paraguai.
Brasil, Paraguai e Uruguai.
Brasil, Paraguai e Argentina.

QUESTÃO 26
Que presidente da República brasileira construiu
Brasília?
A)
B)
C)
D)
E)

Getúlio Vargas.
Janio Quadros.
Castelo Branco.
João Goulart.
Juscelino Kubistchek.

QUESTÃO 27
Que festa é realizada em Toledo há mais de 30 anos,
e é um dos maiores eventos gastronômicos do estado do
Paraná?
A)
B)
C)
D)
E)

Festa Nacional do Porco no Rolete.
Festa do Frango Assado.
Festa do Leitão Russo.
Festa Nacional do Frango à Paraguaia.
Festa Nacional do Strognoff.

Que empresa localizada em Toledo, desde 1904, se
destaca como a maior indústria instalada no município?
A)
B)
C)
D)
E)

MARIPÁ.
COPACOL.
FRIMESA.
SADIA.
FAVILE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta.
Um profissional competente e responsável age da
seguinte maneira:
A)
B)
C)
D)
E)

Cumpre todos os dias o horário estabelecido.
Falta todas as sextas-feiras.
Chega diariamente atrasado ao trabalho.
Não respeita as normas de trabalho.
Todas as alternativas estão corretas.

UESTÃO 32
Assinale a alternativa correta.
Saber ouvir uma ordem de serviço consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Abaixar a cabeça e ficar calado.
Dar atenção para executá-la bem.
Prestar atenção na pessoa que fala.
Saber a que horas a ordem foi dada.
Concluir em parte a ordem dada.
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D) harmônico e sujo
E) Limpo e desorganizado.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta.
Nos trabalhos onde a exposição frequente ao sol é
inevitável, é fundamental o uso de:
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa correta.
Um dos principais fatores que colaboram para a
formação do câncer de pele é:

Assinale a alternativa correta.
Qual é a autoridade máxima do município?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa correta.

A)
B)
C)
D)
E)

os

bens

públicos

do prefeito.
dos motoristas.
Do servente.
dos vereadores
de todos.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta qualidade
de um bom funcionario:
Pontualidade.
Disciplina.
Responsabilidade.
Desorganização.
Honestidade.

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa correta.
Para podermos trabalhar, precisamos de um bom
ambiente de trabalho, nosso local de trabalho deve ser:
A) limpo e organizado.
B) sujo e escuro.
C) organizado e sujo.

Delegado.
Policia civil.
Presidente da Câmara de vereadores.
Padre.
Prefeito.

é

QUESTÃO 36

A)
B)
C)
D)
E)

Em relação à forma correta de lidar com o lixo, devese:
A) Jogar baterias velhas de celular no lixo.
B) Jogar o lixo diretamente na rua.
C) Providenciar um latão grande para depositar todo o
lixo.
D) Embalar separadamente papéis, vidros, metais,
plásticos e rejeitos.
E) Nenhuma das alternativas está correta.
QUESTÃO 39

A falta do uso de chapéu.
A exposição direta ao sol sem proteção.
A falta do uso de boné.
A exposição indireta ao sol sem proteção.
A falta de uso de capacete.

Os cuidados com
responsabilidade de quem?

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta.

Soleira.
Repelente.
Protetor solar.
Desodorante.
Cinto de segurança.

QUESTÃO 34

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.
Ao executar um serviço de descarregamento de
tijolos, devo agir da seguinte maneira:
A)
B)
C)
D)
E)

Jogar de qualquer jeito.
Espalhar pelo pátio.
Empilhar com amarração.
Não me preocupar com a forma de descarregar.
Empilhar de qualquer jeito.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa correta.
O bom relacionamento com os chefes, colegas e o
público em geral é muito importante para qualquer
profissional. Por isso, o Servente de obras, deve:
A) Andar sorrindo e contando piadas engraçadas.
B) Responder de forma grosseira ao público.
C) Chegar e sair do seu posto de trabalho em qualquer
horário.
D) Criticar seus colegas de trabalho.
E) Ser cordial e atencioso com todos.
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QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta.
Qual a ferramenta manual que o construtor utiliza
para serrar madeiras?
A)
B)
C)
D)
E)

Machado.
Serrote.
Facão.
Formão.
Plaina.

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa correta.
Qual a ferramenta manual que o servente de obras
utiliza para escavar valetas ?
A)
B)
C)
D)
E)

Formão e serrote.
Enxada e rastelo.
Machado e enxadão.
Pá e enxadão.
Plaina e machado.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa correta.
Após a conclusão de uma determinada obra, qual o
procedimento que o servente deve tomar em relação à
sobra de material?
A)
B)
C)
D)
E)

Guardar adequadamente no depósito.
Levar para casa.
Vender.
Deixar no local.
Somente as alternativas B e C estão corretas.

QUESTÃO 45
Assinale a alternativa correta.
Dos itens abaixo, qual não faz parte das atribuições
do servente de obras?
A)
B)
C)
D)
E)

Cavar valetas
Auxiliar o pedreiro nas construções.
Operar pá carregadeira e ônibus.
Executar trabalhos braçais.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa correta.
A ferramenta que é constituída de uma ponta fina e
outra chata, e um cabo de madeira, para escavar terra e
arrancar pedras chama-se:

A)
B)
C)
D)
E)

Foice.
Cavadeira.
Pá.
Enxada.
Picareta.
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QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta.
Durante a execução de uma obra, estando
trabalhando em andaimes, qual o procedimento correto
quanto ao uso do cinto de segurança?
A)
B)
C)
D)

Não preciso me preocupar.
Usar sempre o cinto de segurança.
Não usar o cinto de segurança pois só atrapalha.
Somente usar o cinto quando o chefe estiver
olhando.
E) Usar somente quando sentir tonturas.
QUESTÃO 48
Assinale a alternativa correta.
Quanto pesa um saco de cimento?
A)
B)
C)
D)
E)

30 Kg.
20 Kg.
10 Kg.
50 Kg.
40 Kg.

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa correta.
Qual o equipamento de segurança utilizado para
proteção dos pés e da cabeça, no canteiro de obras?
A)
B)
C)
D)
E)

Botina e capacete.
Chinelo e boné.
Tênis e chapéu de palha.
Sandália chapéu de couro.
Chinelo capacete.

QUESTÃO 50
Assinale a alternativa correta.
Qual o equipamento de seguranças utilizado na
proteção dos olhos e ouvidos?
A)
B)
C)
D)
E)

Máscara e protetor de ouvido.
Óculos e luvas.
Óculos de segurança e protetor de ouvido.
Luvas e capacete.
Mascara e luvas.

