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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

 

 

21) O quadro de Segurança do Trabalho de uma 

empresa, quando necessário, é formado de 

uma equipe multidisciplinar composta por 

vários funcionários e outra para auxiliá-la nas 

atividades prevencionistas composta por 

representantes do empregador e dos 

empregados. Assinale a alternativa em que 

consta o nome da equipe e da comissão 

respectivamente. 

 

(A) SESMT – Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho e 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA 

(B) SEMTS –Segurança Especializada em Medicina 
do Trabalho e Supervisão e Comissão de 
Prevenção e proteção – CPP 

(C) SEPA – Serviço Especializado de Proteção de 
Acidentes e Comissão de Segurança e proteção 
de Acidentes – CSPA 

(D) SETME – Serviço do Trabalho e Medicina 
Especializada e Comissão de Prevenção de 
Acidentes – CIPA 

 

22) As ferramentas de medição representam um 

valor que se espalha por toda a área da 

carpintaria, uma vez que medições precisas 

são vitais para o seu sucesso. São exemplos de 

equipamentos de medição todos abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Fita métrica  
(B) Réguas 
(C) Esquadros 
(D) Turqueses 
 

23) Acidente do trabalho é todo aquele que ocorre 
pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa, provocando lesão corporal, 
perturbação funcional doença que cause a 
morte, perda ou redução permanente ou 
temporária de condições para o trabalho. São 
considerados acidentes do trabalho, os 
acidentes ocorridos durante o horário de 
trabalho e no local de trabalho, em 
consequência de: 

 

I. Agressão física e ato de sabotagem; 

II. Brincadeiras e conflitos; 

III. Ato de imprudência, negligência ou imperícia;  

IV. Desabamento, inundação e incêndio. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

24) Todas as ferramentas abaixo fazem parte das 

atividades do carpinteiro, EXCETO. 

 

 

(A)   

 

 

 

(B)   

 

 

 

(C)   

 

 

(D)  

 

 

25) Sem dúvidas, pregar é a maneira mais prática 

para fixar e prender madeiras. Porém é 

necessário que algumas observações sejam 

vistas. Assim todas as afirmações abaixo sobre 

esse assunto estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O prego ao ser assentado pode entortar se não 

houver firmeza nas mãos do carpinteiro 

(B) Ao assentar o prego é necessário cuidado para 

não machucar o dedo ou errar a medida. 

(C) Ao arrancar um prego que foi assentado de 

forma errada é ideal usar uma furadeira para 

aproveitá-lo depois 

(D) Em madeiras muito duras deve-se primeiro 

fazer o buraco com uma furadeira, para que o 

prego não entorte antes de entrar totalmente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

26) Acidente sem danos pessoais que deve ser 

analisado e investigado para evitar um 

acidente futuro é denominado de: 

 

(A) Acidente de trajeto 

(B) Acidente de trabalho 

(C) Acidente laboral. 

(D) Incidente. 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA em que 

consta o nome da ferramenta e sua utilização 

 

(A) Esquadria - Utilizada para traçar ou medir 

ângulos retos 

(B) Serra circular – utilizada para garantir um 

objeto fixo para suas ferramentas 

(C) Serrote - Utilizado para serrar madeiras de 

espessuras 

(D) Plaina - Ferramenta utilizada para alisar 

superfícies de madeira. 

 

28) Ofício do carpinteiro refere-se ao profissional 

que lavra e aparelha a madeira para as 

construções. Assinale a atividade em que a 

associação dos conceitos está INCORRETA 

 

(A) Raspar - Retira todas as imperfeições deixadas 

na madeira 

(B) Lixar - Restitui a cor e a textura original. 

(C) Encerar - Deve ser aplicada com um pano no 

sentido dos veios da madeira 

(D) Envernizar - Deve-se usar um taco de cortiça 

ou de madeira para aplicar 

 

29) Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

tem por finalidade resguardar a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores. Analise 

as afirmações abaixo sobre os EPIs: 

 

I. A empresa é obrigada a fornecer 

gratuitamente a seus funcionários os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

para proteção adequada aos riscos existentes 

no local de trabalho, sempre que as medidas 

de controle coletivas forem inviáveis ou 

estiverem em fase de implantação. 

II. Ao adquirir EPI, deve-se ter a preocupação de 

que eles possuam o Certificado de Aprovação, 

sem o qual o equipamento não terá validade 

legal. 

III. É de responsabilidade da empresa controlar e 

disciplinar o uso dos equipamentos 

fornecidos, cabendo-lhe a aplicação das 

punições previstas em lei para aquele que se 

recusar a usá-los. 

IV. É dever dos empregados usar os EPIs 

recomendados pela empresa e zelar por sua 

conservação. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

30) Todas as afirmações sobre as ferramentas 

utilizadas na carpintaria estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Lima e grosa são ferramentas usadas para 

modelar curvas 

(B) A travação é uma forma de melhorar o corte do 

enxó. 

(C) Para evitar que a madeira muito dura rache 

quando for bater um prego o recomendável é 

começar o furo com o auxílio de uma broca. 

(D) A suta é um instrumento para medição, 

verificação e marcação de ângulos. 

 

31) A ferramenta abaixo é  
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

 

(A) Um enxó 

(B) Uma plaina 

(C) Um berbequins 

(D) Uma fresa 

 

32) Todas as afirmações sobre os cuidados e 

proteção ao trabalhar com madeira estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Deve-se fixar muito bem a peça na bancada ao 

se colocar a plaina, para evitar que ela solte. 

(B) Luvas e óculos de proteção devem ser usados 

para se proteger das farpas e lascas que se 

soltam. 

(C) A utilização da plaina de forma estacionária 

não requer outros cuidados de segurança, pois 

a proteção das lâminas. 

(D) Utilizar um suporte apropriado ao aplainar 

peças pequenas é suficiente. 

 

33) Equipamentos de Proteção Individuais são 

recursos amplamente utilizados para ampliar 

a segurança do trabalhador. No que diz 

respeito aos EPIs do Carpinteiro todos estão 

corretos, EXCETO. 

 

(A)   

 

 

 

 

 

(B)   

 

 

 

 

 

(C)   

 

 

 

 

 

(D)   

 

34) Todas as afirmações abaixo sobre as 

ferramentas do carpinteiro estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Formão: traça riscos paralelos nas bordas da 

madeira e faz marcações em série e precisas. 

(B) Grampo sargento: prende e aperta peças para 

facilitar o trabalho. 

(C) Paquímetro: mede espessuras, diâmetros 

internos e externos em pequenas distâncias 

com alta precisão. 

(D) Suta: marca, traça, copia e galga ângulos 

 

35) Na base dos acidentes de trabalho podem 

estar várias causas diretamente relacionada 

com a atitude humana. Todos abaixo são erros 

comuns que podem provocar acidentes em 

carpintarias, EXCETO. 

 

(A) Disposições adequadas de máquinas e 

equipamentos 

(B) Remoção das proteções das máquinas e não 

utilização dos EPIs 

(C) Armazenamento de tábuas e painéis com 

pregos salientes e utilização de ferramentas 

em mau estado de conservação 

(D) Utilização de andaimes ou bancadas 

improvisadas ou indevidamente montadas 

 

36) De modo a evitar situações de riscos que 

possam provocar acidentes são aconselhadas 

as seguintes medidas de prevenção: EXCETO 

 

(A) O local deve ser inacessível, com interferências 
nas zonas de passagem. 

(B) As bancadas devem ter dimensões que 
permitam uma correta estabilização das 
tábuas, especialmente nas tarefas de corte e 
uma altura entre os 75 e os 90 cm. 

(C) Os espações de circulação e operação junto às 
máquinas devem manter-se desobstruídos, 
arrumados e limpos de serradura e 
desperdícios. 

(D) Quando proceder ao corte de madeira 
molhada ou com nós, deve ter em atenção à 
resistência ao avanço, desvios e possíveis 
projeções de materiais devidos a prisão do 
disco. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: CARPINTEIRO 

37) A higiene corporal é um conjunto de cuidados 

que as pessoas devem ter com seu corpo para 

ter melhores condições de bem-estar e saúde 

mental. Todos abaixo são bons hábitos 

higiênicos, EXCETO. 

 

(A) Sempre lave as mãos com sabão quando você 

levanta de manhã, após ter evacuado e antes 

de comer. 

(B) Tome banho todos os dias, pois ajudam a 

prevenir doenças da pele, coceira, caspas, 

espinhas e erupções.  

(C) Escove os dentes todos os dias, apenas pela 

manhã.  

(D) Lavar as mãos após usar o banheiro, antes de 

preparar a comida e antes de comer. 

 

38) No que diz respeito à higiene e organização no 

ambiente de trabalho do carpinteiro todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A coifa de serragem deve ser sempre 

esvaziada e não permitir que transborde. 

(B) Não se deve armazenar ou empilhar madeiras 

dentro da carpintaria a ponto de obstruir a 

movimentação da equipe e o giro do material 

durante o corte.  

(C) No local apenas deve existir a bancada de 

trabalho, armário para ferramentas pequenas 

tipo, martelos, serrotes, serras pequenas, 

pregos, dobradiças e armário para a guarda de 

EPIs. 

(D) Deve ser permitida a entrada de pessoas não 

autorizadas na carpintaria.  

39) A peça abaixo é  

 

 

 

 

 

 

 

(A) Bedames 

(B) Limas e grosas 

(C) Goivas 

(D) Corte chês 

 

40) Que tipo de lima é ideal para se amolar um 

serrote depois do travamento? 

 

(A) Chata. 

(B) Triangular. 

(C) Redonda. 

(D) Retangular. 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


