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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
horas antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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A Lebre e a Tartaruga 
 

 Um dia, uma Lebre ridicularizou as 
pernas curtas e a lentidão da Tartaruga. A 
Tartaruga sorriu e disse: "Pensa você ser rápida 
como o vento; Mas, acredito que eu a venceria 
numa corrida." 
 A Lebre claro, considerou aquela 
insinuação como algo impossível de acontecer, 
e aceitou o desafio na hora. Convidaram então a 
Raposa para servir de juiz, escolher o trajeto e o 
ponto de chegada. 
 E no dia marcado, do ponto inicial, 
partiram juntos. A Tartaruga, com seu passo 
lento, mas firme, determinada, concentrada, em 
momento algum parou de caminhar rumo ao seu 
objetivo. 
 Mas, a Lebre confiante de sua 
velocidade, despreocupada com a corrida, deitou 
à margem da estrada para um rápido cochilo. 
 Ao despertar, embora corresse o mais 
rápido que suas pernas o permitissem, não mais 
conseguiu alcançar a Tartaruga, que já cruzara a 
linha de chegada, e agora descansava tranquila 
num canto. 

Moral da história: meio caminho andado 
é o mesmo que meia tarefa cumprida. 
Texto: Maio de 2017 

http://www.sitededicas.com.br/fabula_lebre_tartaruga.htm 

 
01 - Na frase “A Lebre claro, considerou 
aquela insinuação como algo impossível de 
acontecer...” -inicio do 2º parágrafo- a Lebre 
se refere a que insinuação: 
a) A Tartaruga ser frágil e boba. 
b) A Lebre ser muito esperta. 
c) A Tartaruga conseguir vencer a Lebre numa 
disputa. 
d) A Raposa vencer a corrida. 
 
02 - O fato do texto ser uma fábula, significa 
que traz sempre uma moral, ou seja, que  
ensina algo. Assim, na fábula “A Lebre e a 
Tartaruga” há a seguinte moral׃ “Meio 
caminho andado é o mesmo que meia tarefa 
cumprida”. Que outra moral poderia 
encerrar o texto?  
a) Quem segue devagar e com constância 
sempre chega. 
b) Andar rápido é para os espertos. 
c) Ridicularizar alguém faz parte do caminho. 
d) Ser lento é melhor opção. 
 

03 - No 3º parágrafo, a palavra grifada: 
partiram pode ser classificada com a função 
sintática de: 
a) verbo na 1ª pessoa singular. 
b) verbo na terceira pessoa do plural. 
c) substantivo próprio. 
d) artigo definido. 
 
04 - No fragmento a seguir “Moral da 
história: meio caminho andado é o mesmo 
que meia tarefa cumprida”, (último 
parágrafo), há o uso dos - dois pontos. O que 
vem depois do uso dos dois pontos? 
a) enumeração. 
b) um verbo. 
c) uma explicação. 
d) nenhuma das alternativas está correta. 
 
05 - No primeiro parágrafo do texto há duas 
palavras grifadas: “curtas” e “lentidão”, tais 
palavras ocupam as funções sintáticas de: 
a) adjetivos. 
b) verbos. 
c) artigos definidos. 
d) pronomes. 
 
06 - No 2º parágrafo, vemos a palavra׃ 
insinuação, a qual poderia ser substituída, 
sem mudar o sentido da oração, pela palavra 
apresentada na alternativa: 
a) insípido.  
b) constante. 
c) verdade. 
d) alusão. 
 
07 - A palavra grifada no 4º parágrafo: 
rápido está acentuada por se tratar de uma: 
a) oxítona. 
b) proparoxítona. 
c) átona. 
d) paroxítona.  
 
08 - A forma plural de “tartaruga” é 
“tartarugas”. Assinale a alternativa em que o 
número plural do nome do animal, não 
ocorre somente com o acréscimo da letra -
“S”: 
a) boi. 
b) lebre. 
c) leão. 
d) raposa.  
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09 - Em que situação a separação silábica foi 
realizada corretamente: 
a) des-per-tar. 
b) de-spe-rtar. 
c) des-pe-rtar. 
d) de-sper-tar. 
 
10 - O gênero de uma palavra biforme pode 
ser determinado com o uso da flexão, ou seja, 
trocar a vogal final da palavra de -o para a 
vogal final -a  como no exemplo: 
"garoto/masculino e garota/feminino”. 
Assinale a alternativa em que a mesma regra 
não poderá ser empregada:  
a) gato. 
b) lobo. 
c) raposo. 
d) golfinho. 
 
11 - Maria dividiu seu pote de massa de 
modelar de 500g com 4 amigos. 
Primeiramente, Maria pegou para si, a 

metade da quantidade. Joana pegou  da 

quantidade de Maria e Arthur  da 

quantidade inicial. Qual a quantia que cada 
um pegou respectivamente? 
a) 364g para cada. 
b) 250g, 31,25g e 200g. 
c) 250g, 31,25g e 100g. 
d) 250g, 62,5g e 200g. 
 

12 - O valor resultante de  é: 

a) -  
 
b) 2 
 
c) - 
 
d) 4,3333... 
 
13 - Jorge precisa contratar um serviço de 
paisagismo para seu jardim. Para obter um 
orçamento, ele precisa fornecer a área que ele 
quer que o trabalho seja feito. O jardim de 
Jorge tem forma quadrada de lado 5 metros, 
porém, ele possui uma hidromassagem em 
forma de paralelogramo a qual a área deve 
ser desconsiderada no orçamento. Sabendo 
que sua altura coincide com a medida do lado 
do terreno, e sua base mede 3 metros qual a 
área de seu jardim será levada em 
consideração no orçamento? 

a) 15m². 
b) 7,5m². 
c) 25m². 
d) 10m². 
 
14 - Qual a área de um hexágono inscrito em 
uma circunferência de raio 5, cuja apótema 
mede 4 cm? 
a) 72 cm². 
b) 36 cm². 
c) 12 cm². 
d) 3 cm². 
 
15 - João foi a loja comprar um liquidificador 
à vista e se deparou com duas ofertas: 
I - Liquidificador por R$186,00 com desconto 
de 22% à vista. 
II - Liquidificador por R$ 160,00 com 
desconto de 17% à vista. 
Em qual das duas opções o valor do 
liquidificador é mais baixo pagando-se à 
vista? 
a) A proposta I com o valor de R$ 145,08. 
b) A proposta II com o valor de R$ 27,20. 
c) A proposta I com o valor de R$ 40,92. 
d) A proposta II com o valor de R$ 132,80. 
 
16 - Jogando-se 2 dados comuns e não 
viciados, qual a probabilidade da soma dos 
pontos ser um número primo? 
a) 50% 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
 
17 - Alex tem a metade da idade de sua mãe 
de 54 anos. Sabendo que o filho de Alex de 5 

anos tem  da idade de seu avô, qual a soma 

das idades dos homens da dessa família? 
a) 75 anos. 
b) 40 anos. 
c) 72 anos. 
d) 27 anos. 
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18 - Considerando o conjunto  como o 
conjunto dos cinco primeiros números 

primos, o conjunto  { , } 

e o conjunto  como o conjunto dos números 
naturais é incorreto afirmar que: 
a) 7,5  . 
b) 17  . 
c) 1,2,3,5,7,15,17,25}. 
d) 9  . 
 
19 - Em uma fazenda são criados porcos e 
avestruzes. Sabendo que o número de cabeças 
é 21 e o número de patas é 66, quantos dos 
animais são porcos e quantos são avestruzes 
respectivamente? 
a) 12 e 9. 
b) 9 e 12. 
c) 7 e 14. 
d) 14 e 7. 
 
20 - Os dois números que satisfazem a 
afirmação “o quádruplo do maior somado ao 
quíntuplo do menor resulta em menos 17 e o 
triplo do maior menos o dobro do menor 
resulta em 16”, são: 
a) -2 e 7. 
b) -2 e 5. 
c) 2 e -5. 
d) -2 e -7. 
 
21 - Sobre o LibreOffice não é correto 
afirmar que: 
a) O LibreOffice oferece ferramentas como 
editor de textos, planilha eletrônica, banco de 
dados e criação e edição de desenhos vetoriais. 
b) Os arquivos do pacote LibreOffice podem ser 
abertos utilizando-se os aplicativos de versões 
recentes do pacote Microsoft Office. 
c) Muitas empresas estão adotando o 
LibreOffice, pois o mesmo pode ser instalado 
em quantos computadores sejam necessários. 
d) O LibreOffice é uma suíte de escritório livre, 
criada para ser executada exclusivamente no 
ambiente Linux. 
 
22 - Nas alternativas abaixo, assinale àquela 
onde indica o navegador de internet que 
possui, junto à sua barra de endereços, uma 
barra de pesquisa, no qual é possível alternar 
rapidamente entre os principais mecanismos 
de busca existentes (ou inseridos pelo 
usuário): 
a) Internet Explorer. 

b) Mozila Firefox. 
c) Google Chrome. 
d) Internet Edge. 
 
23 - São considerados dispositivos de entrada: 
a) Leitor de código de barras e Joystick. 
b) Scanner e Monitor.  
c) Impressora e Webcam. 
d) Teclado e Caixa de Som.  
 
24 - Assinale a 2ª coluna em relação a 1ª 
coluna e marque a alternativa que apresenta 
a sequência correta de cima para baixo: 
1ª COLUNA 
(1) Twitter e Youtube. 
(2) Linux e MS-DOS . 
(3) Avast e AVG. 
(4) Safari e Mozilla Firefox. 
2ª COLUNA 
( ) Sistemas operacionais. 
( ) Antivírus. 
( ) Redes sociais. 
( ) Navegadores.  
a) 3, 4, 2, 1. 
b) 4, 1, 3, 2. 
c) 2, 3, 1, 4. 
d) 1, 2, 4, 3. 
 
25 - Os programas instalados em um 
computador podem ser chamados de: 
a) Hardware. 
b) Freeware. 
c) Software. 
d) Malware. 
 
26 - A Constituição Federal de 1988, prevê 
direitos e deveres individuais e coletivos 
assegurados aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no País. A este respeito, nos termos 
do texto constitucional, é incorreto afirmar 
que: 
a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
b) Ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 
c) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição. 
d) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
ressalvados os casos em que necessária censura 
em razão de ofensa ao Presidente, à moral e aos 
bons costumes. 
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27 - Acerca da organização político-
administrativa prevista na Constituição 
Federal de 1988, é incorreto afirmar que: 
a) A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 
b) Brasília não é a Capital Federal. 
c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios são todos autônomos. 
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios recusar fé aos 
documentos públicos. 
 
28 - A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém podendo nela penetrar sem 
consentimento do morador. Nos termos da 
Constituição Federal de 1988, são exceções a 
essa afirmativa, exceto: 
a) Por determinação judicial, durante o dia. 
b) Prestar socorro. 
c) Entrega de correspondência ou mercadoria, 
em exercício regular da atividade dos Correios. 
d) Flagrante delito. 
 
29 - O Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul, Lei Complementar nº 3.673/91, 
em suas disposições preliminares versa sobre 
servidor público. Nos termos desta lei, é 
correto afirmar que: 
a) Servidor público é qualquer pessoa em 
exercício regular de sua profissão. 
b) Servidor público é o cidadão legalmente 
investido em emprego público. 
c) Somente poderá ser denominado servidor 
público aquele que for nomeado para cargo em 
comissão, determinado em lei de livre nomeação 
e exoneração. 
d) Servidor público é a pessoa legalmente 
investida em cargo público. 
 
30 - Nos termos do Estatuto dos Servidores 
Municipais de Caxias do Sul, Lei 
Complementar nº 3.673/91, são requisitos 
básicos para ingresso no serviço público, 
exceto: 
a) A nacionalidade brasileira. 
b) Ter boa conduta. 
c) A idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 
d) Possuir aptidão e vocação para o exercício do 
cargo. 
 

31 - A armação de madeira que sustenta o 
telhado recebe o nome de: 
a) Asna ou tesoura. 
b) Empena ou espigão. 
c) Frechal ou pestana. 
d) Rincão ou terça. 
 
32 - As torneiras de uso residencial são 
encontradas no mercado para conexões de 
que bitola? 
a) 1/2 polegada. 
b) 1/4 de polegada. 
c) 3/4 de polegada. 
d) As alternativas “a” e “c” respondem 
corretamente o enunciado da questão. 
 
33 - Assinale o tipo de lima MENOS 
recomendado para amolar o disco de serra 
que aparece na imagem abaixo: 

 
a) Meia-cana. 
b) Redonda. 
c) Retangular ou chata. 
d) Triangular. 
 
34 - Como é denominado o componente 
instalado na entrada do vaso sanitário 
visando evitar vazamentos no momento do 
acionamento da válvula de descarga? 
a) Bóia. 
b) Engate. 
c) Redutor. 
d) Spud. 
 
35 - Como se chama a ferramenta mostrada 
na imagem abaixo?  

 
Fonte: Ferramenta Saudense. 

a) Desengrosso elétrico. 
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b) Enxó manual. 
c) Plaina elétrica. 
d) Tupia manual. 
 
36 - Ferramenta ideal para fazer com rapidez 
e exatidão cortes redondos em tábuas: 
a) Formão. 
b) Serra elétrica de disco. 
c) Serra tico-tico. 
d) Serrote. 
 
37 - Item que transforma o concreto comum 
em concreto armado: 
a) Areia lavada fina. 
b) Cimento de alta resistência inicial. 
c) Ferragem armada e amarrada. 
d) Sika e/ou outros impermeabilizantes. 
 
38 - O que é um cepilho? 
a) É um pequeno porrete de madeira. 
b) É uma pequena cavilha de madeira. 
c) É uma pequena plaina para madeira. 
d) É uma pequena tora de madeira. 
 
39 - O recurso utilizado para marcação e 
locação da obra no terreno com estacas de 
madeira e fios de arame recebe o nome de: 
a) Fundação. 
b) Gabarito. 
c) Maquete. 
d) Topografia. 
 
40 - O tempo para que um disjuntor entre em 
ação e desligue um circuito elétrico é 
definido: 
a) Pela bitola do condutor de alimentação. 
b) Pela sua amperagem. 
c) Pela sua curva de atuação. 
d) Pelo seu padrão de construção (americano ou 
europeu). 
 
41 - O teste de pressão deve ser feito em uma 
tubulação montada com tubos e conexões 
unidos através de cola depois de quanto 
tempo? 
a) 4 horas em dias quentes 8 horas e dias frios. 
b) Deve ser feito de imediato, os adesivos atuais 
não necessitam de tempo de secagem. 
c) O prazo estipulado pela concessionária de 
água. 
d) O tempo informado na embalagem do 
adesivo. 
 

42 - Por qual motivo as formas de laje e de 
vigas devem ficar apoiadas sobre cunhas de 
madeira? 
a) Para alinhar as escoras de maneira horizontal. 
b) Para dar alguma utilidade aos retalhos de 
madeira. 
c) Para facilitar o nivelamento antes da 
concretagem. 
d) Para impedir que as escoras afundem no 
contra-piso. 
 
43 - Qual a função da caixa de madeira 
apresentada na imagem abaixo? 

 
Fonte: Ramada Ferramentas. 

a) Cortar peças cerâmicas com mais precisão. 
b) Facilitar o corte de esquadrias e meias-
esquadrias. 
c) Servir como forma de pequenas peças de 
concreto. 
d) Travar serrotes durante a amolação dos 
dentes. 
 
44 - Qual das alternativas abaixo apresenta a 
lixa MAIS áspera? 
a) 80. 
b) 100. 
c) 120. 
d) 180. 
 
45 - Qual destinação deve ser dada às aparas 
de madeira geradas na construção civil? 
a) Aterro sanitário, junto com o lixo comum.  
b) Compostação, junto com as sobras de 
alimento. 
c) Incineração, junto com o lixo hospitalar. 
d) Reciclagem, na coleta seletiva. 
 
46 - Qual produto abaixo jamais deve ser 
misturado ao esmalte sintético? 
a) Aguarrás. 
b) Álcool. 
c) Catalisador. 
d) Tiner. 
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47 - Qual tipo de lâmpada abaixo NÃO 
“aceita” o controle de sua luminosidade 
através do dimmer? 
a) Eletrônica 15watts. 
b) Halógena de 20 watts. 
c) Incandescente espelhada de 40 watts. 
d) Palito de qualquer potência. 
 
48 - Quando é que as ferramentas de corte 
devem ser afiadas e lubrificadas? 
a) Antes, durante e depois do seu uso. 
b) Apenas no momento em que saírem do 
almoxarifado, antes de entrarem em uso. 
c) Quando começarem a apresentar sinais de 
ferrugem. 
d) Somente depois que perderem totalmente o 
corte. 
 
49 - Tipo de tinta considerada como a ideal 
para dar acabamento final em janelas e 
portas metálicas: 
a) Esmalte sintético. 
b) Grafite ou zarcão. 
c) PVA látex. 
d) Verniz copal. 
 
50 - Todas as alternativas abaixo apresentam 
ferramentas utilizadas para fixar telhas de 
amianto nas peças de madeira do telhado, 
EXCETO: 
a) Broca de aço rápido. 
b) Chave de boca. 
c) Furadeira elétrica. 
d) Parafuso com vedador de borracha. 
 


