
 

 

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA

CONCURSO

PROVAS

Data: 29/04

Inscrição: ___________

Nome: __________________________________________

RG: ____________ 

Cargo: 105003 

• O candidato terá 3h (três horas) para responder todas as questões
Resposta e mesmo terminando suas atividades, o candidato 
depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

• O candidato deverá se reportar

• Para cada questão existe apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
em que o candidato deverá usar 
transparente, preenchendo todo o 
resposta. 

• O Caderno de Provas será disponibilizado no 
de recursos contra o gabarito preliminar.

• O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.

 

________________________________________

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2012

 

PROVAS OBJETIVAS 

Sala: _______ 

04/2012      Turno: MANHÃ 

___________ 

__________________________________________ 

 CPF: ____________ 

105003 - ENCANADOR 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

3h (três horas) para responder todas as questões objetivas e 
e mesmo terminando suas atividades, o candidato somente poderá deixar o local de prova 

depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas. 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

to deverá se reportar, quando necessário, somente ao fiscal de sala. 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
candidato deverá usar apenas caneta esferográfica de tinta preta 

transparente, preenchendo todo o círculo correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

será disponibilizado no site www.amigapublica.com.br/concursos
o gabarito preliminar. 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

JAPOATÃ 

2012 

 

objetivas e preencher o Cartão de 
somente poderá deixar o local de prova 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação. 

 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no Cartão de Resposta 
tinta preta e fabricada em material 

correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

www.amigapublica.com.br/concursos durante o período 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento. 
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USO EXCLUSIVO DO FISCAL  
 

Um pingo de cola aqui �       Somente. 
 

CANHOTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 
 



_______ ______________  

 ______________  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O texto a seguir serve de base para as questões 001 a 005. 
 

Sem tempo de fazer a lição de casa 
 Estela, 12, limpa a casa de uma vizinha, na favela 
paulistana onde vive, duas vezes por semana. Em Belo 
Horizonte (MG), Fátima, 10, ajuda a tia a cuidar dos filhos. 
Patrícia, 14, trabalha há três anos para uma família em Recife 
(PE) e diz ser tratada como filha. 
 As meninas trabalham como empregadas domésticas 
para levar dinheiro para suas mães. Elas vão à escola, mas 
algumas dizem que ficam cansadas para fazer a lição e que 
pouco tempo sobra para brincar. As histórias das três são 
parecidas com os relatos de Roberta, 13, Angélica, 13, Amanda, 
11. Elas --- que integram o grupo de 502 mil crianças e 
adolescentes trabalhadores domésticos no país (dados de 1999) -
--- dividem os ganhos com os pais. 
 A Folhinha entrevistou crianças que trabalham para os 
pais, parentes, vizinhos ou estranhos em troca de R$ 1,00 para 
lavar uma pia cheia de louça, ou R$ 10,00 por semana para 
cuidar de um bebê, por exemplo. Às vezes, elas só recebem 
comida, roupa, caderno. “Vale a pena trabalhar para ajudar em 
casa. Com o dinheiro, ajudo a comprar os mantimentos”, diz 
Estela, que ganha até R$ 60,00 mensais. 
 E o que é trabalho infantil doméstico? “É quando uma 
criança e um adolescente abaixo de 16 anos fazem serviços 
domésticos para outras pessoas para conseguir o seu sustento, 
quando colaboram no sustento da família ou assumem as 
responsabilidades e funções dos adultos nas suas casas. Isso 
independe se ela recebe algo em troca, ou não, pelo trabalho que 
realiza”, explica Renato Mendes, da OIT. 
                                                           Gabriela Romeu. In: 
Folhinha/Folha de São Paulo, 2003. 

 
Questão 001 
De acordo com o tipo de texto, como deve ser classificado? 

a) Reportagem  
b) Editorial 
c) Notícia 
d) Narração 
e) Descrição 

 
Questão 002 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente existe uma 
faixa etária para que a criança possa exercer uma função 
remunerada. Segundo o texto, a idade para tal função só pode 
ser a partir de: 

 
 

a) 15 anos 
b) 16 anos  
c) 14 anos 
d) 12 anos 
e) 18 anos 

 
Questão 003  
No texto aparecem os sinais de pontuação chamados aspas. 
Esse tipo de sinal no texto foi usado para: 

a) Chamar atenção do leitor; 
b) Interromper a fala do narrador; 
c) Identificar a fala de alguém;  
d) Levar o leitor a refletir sobre o assunto; 
e) Deixar suspenso o pensamento de alguém. 

 
Questão 004 
A palavra “às vezes”, que aparece no 3º parágrafo, 
gramaticalmente, classifica-se como: 

a) Adjetivo 
b) Adjunto adnominal 
c) Substantivo 
d) Adjunto adverbial  
e) Locução prepositiva 

 
Questão 005 
Na frase: “Elas vão à escola”, o pronome em destaque substitui 
a palavra: 

a) Folhinha 
b) Belo Horizonte 
c) Crianças 
d) Adolescentes 
e) Meninas  

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 006 a 010. 
 

É hora de encurtar distâncias 
 
 Na correria do dia-a-dia, a gente nem percebe o 
tamanho da cidade em que vive. E nem repara que, dentro 
desse mesmo pedaço urbano, realidades tão distintas convivem 
lado a lado, sem que às vezes um conheça a outra. 
 Por isso, muitos colégios da capital têm incentivado a 
troca de experiências entre alunos de escolas particulares e 
públicas. E, quando você acha que vai ensinar algo a 
alguém,acredite, pode aprender bem mais do que imagina. 

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2012 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAPOATÃ  -  SERGIPE. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões, numeradas de 1 a 30 (1 
a 20 - Conhecimentos Básicos; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 

contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 

mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques 

com o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 

questões não serão cobrados tais conhecimentos. 



_______ ______________  

 ______________  
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 O Colégio Nossa Senhora das Graças, o Gracinha, no 
Itaim-Bibi, desenvolve projetos de voluntariado desde 1993. Lá, 
os alunos podem escolher entre diversas atividades. Uma das 
que fazem mais sucesso é a Integração. Toda quinta-feira, uma 
van do colégio leva cerca de 25 alunos para duas instituições 
carentes: o Centro Educacional Girassol, que cuida de crianças 
de 3 a 6 anos; e o Centro Clarisse Ferraz Wey, que se dedica à 
galera de 6 a 10 anos. Os dois ficam no Jardim Independente, 
periferia de São Paulo. 
 “É muito gostoso porque as crianças sempre ficam nos 
esperando e isso nos incentiva a ir sempre”, explica Julia 
Kohler, de 13 anos. “É uma experiência muito legal. Eles 
retribuem tudo, muitas vezes, com apenas um sorriso”, completa 
Marcela Ziccarelle, também 13 anos. 
 Assim como Marcela, a maior parte do grupo que 
decidiu conhecer o trabalho na instituição nunca tinha ido a um 
bairro carente. “Eu achava que tudo dava errado comigo, mas 
percebi que sou muito sortuda por ter tudo o que tenho”. Diz Lia 
Aflalo, de 13 anos. 
 Visitar uma região carente também implica escutar 
histórias de violência. “É estranho ver as crianças contarem 
histórias de traficante. Nem sei o que falar”, diz Júlia Vazquez, 
de 13 anos.  
 A maioria dos estudantes que se interessa pelo trabalho 
voluntário é feminina. “os meninos acham que vão perder 
tempo, mas não é verdade”, diz Luíza Nicolellis, de 14 anos. 
 No Colégio Gracinha, por exemplo, só dois meninos 
aderiram ao projeto. Dante Carelli Ferrara, de 14 anos, é um dos 
que perceberam que a ajuda é sempre bem-vinda. “Os meninos 
têm preconceito em relação ao trabalho voluntário. Dizem que 
quem ajuda é otário”, diz Dante. 
 Mas ele não se incomoda. Pelo contrário: acha que, por 
ser um dos poucos homens da turma, tem mais 
responsabilidade. Faz dois anos que ele participa das visitas. 
{...} 
             Niza Souza e Renata Gallo. In: Estadinho/O Estado de São Paulo, 2003. 

 
Questão 006 
Julgue as assertivas dos itens abaixo e responda ao que se pede. 

I. O advérbio “lá” que aparece no 3º parágrafo faz referência 
ao colégio. 

II. A conjunção “mas” que inicia o último parágrafo dá ideia 
de conclusiva. 

III. A frase: “Faz dois anos...” o verbo “fazer” deveria ser 
colocado no plural. 

a) Apenas I está correto  
b) Apenas II está correto 
c) Apenas III está correto 
d) I e II estão corretos 
e) II e III estão corretos 

 
Questão 007 
Todo texto é composto por um locutor e interlocutor. Sendo 
assim, em que veículo de comunicação esse texto foi publicado? 

a) Na televisão 
b) Na revista 
c) No jornal  
d) No livro 
e) No rádio 

 
Questão 008 
Na oração: “Dizem que quem ajuda é otário”, o sujeito da 
oração é classificado como: 

a) Indeterminado 
b) Determinado 
c) Sem sujeito 
d) Índice de indeterminação 
e) Desinencial  

 
Questão 009 
Em um dos itens abaixo existe uma palavra que expressa uma 
gíria, usada principalmente pelas pessoas jovens no cotidiano. 

a) Grupo 
b) Galera  
c) Alunos 
d) Crianças 
e) Estudantes 

 
Questão 010 
Segundo as autoras, qual o assunto principal desse texto? 

a) O relacionamento entre as comunidades; 
b) A participação dos estudantes nos projetos escolares; 
c) As escolas interagindo com a comunidade; 
d) A integração das escolas particulares e públicas;  
e) O trabalho voluntário feminino. 

 
Questão 011 
Na frase: “Só dois meninos aderiram ao projeto”, a palavra 
“só”, gramaticalmente, classifica-se como: 

a) Substantivo 
b) Adjetivo 
c) Pronome 
d) Numeral 
e) Advérbio  

 
Questão 012 
Com relação ao plural, um dos itens NÃO segue a mesma regra 
das palavras. 

a) Girassóis  
b) Chapéus 
c) Degraus 
d) Pneus 
e) Museus 

Questão 013 
Programa do governo federal em parceria com governos 
estaduais e municipais. Tem como objetivos alavancar o 
crescimento econômico e promover o desenvolvimento de 
programas que priorizam a inclusão social. 
Estamos falando de: 

a) Copa de 2014 
b) Fórum de Participação Social 
c) PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
d) Plano Plurianual 
e) Plano de Contas de Políticas Públicas 

 
  



_______ ______________  

 ______________  
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Questão 014 
Importante obra do Governo Federal que está sendo construído 
no Rio Xingu no estado do Pará próximo a cidade de Altamira, 
considerada importante obra do PAC. 

a) Usina do Rio Madeira 
b) Usina de Xingó 
c) Usina de Sobradinho 
d) Usina de Três Marias 
e) Usina de Belo Monte 

 
Questão 015 
Sobre o Rio São Francisco é correto afirmar que: 

I. Nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais 
II. É conhecido como “Velho Chico” e “Rio da Integração 

Nacional” 
III. No seu curso está situada a Hidrelétrica de Xingó  
a) Apenas os itens I e II estão corretos; 
b) Apenas os itens I e III estão corretos; 
c) Apenas os itens II e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos; 
e) Nenhum item está correto. 

 
Questão 016 
Os colonos aprenderam a cultiva-la e produzir seus derivados 
com os índios Tupinambás. Seus produtos, principalmente a 
farinha, eram consumidos nos engenhos e nos primeiros núcleos 
urbanos da Capitania de Sergipe del Rey. A farinha produzida 
aqui era ainda exportada para a África no intuito de ser trocada 
por escravos, e servia de mantimento para as tripulações dos 
navios portugueses. Estamos falando da: 

a) Mandioca 
b) Cana de Açucar 
c) Laranja 
d) Pimenta do Reino 
e) Arroz 

 
Questão 017  
Sobre o Estado de Sergipe, é correto afirmar que: 

I. É o menor estado da Federação 
II. Japoatã é um dos seus municípios 
III. Sua capital é Maceió 
a) Apenas os itens I e II estão corretos; 
b) Apenas os itens I e III estão corretos; 
c) Apenas os itens II e III estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos; 
e) Nenhum item está correto. 

 
Questão 018 
Projeto existente no Município de Neópolis, com divisão de 
lotes inicialmente com plantio de frutas, hoje sendo substituído 
pela cultura da cana. 

a) Projeto Carrapicho 
b) Platô de Neópolis 
c) Projeto Califórnia 
d) Projeto São Francisco 
e) Projeto de Agricultura Familiar em Neópolis 

 
 
 

Questão 019 
Dentre os Municípios abaixo, qual não faz fronteira com 
Japoatã; 

a) Neópolis 
b) Japaratuba 
c) Pacatuba 
d) Aquidabã 
e) São Francisco 

 

Questão 020 
A emancipação política desse Município se deu em 1989 
quando o povoado Carrapicho desmembrou-se do Município 
de Neópolis passando a se chamar: 

a) Santana do São Francisco 
b) São Francisco 
c) Japoatã 
d) Neópolis de baixo 
e) Santana do Rio São Francisco 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 021 
Em relação à rotina de trabalho, marque a afirmativa correta. 

a) O funcionário deve limpar e guardar em local 
adequado as ferramentas e EPI’s ao final do 
expediente. 

b) O funcionário deve sempre deixar uma tarefa 
inacabada. 

c) O funcionário não deve ser pontual.  
d) O funcionário deve deixar o ambiente de trabalho sujo 

e desorganizado. 
e) O funcionário não deve devolver o material que 

sobrou ao almoxarifado. 
 

Questão 022 
O que é Coluna de Ventilação? 

a) Tubulação de esgoto. 
b) A tubulação que serve pare escoar o excesso de água 

do reservatório. 
c) Tubulação que liga os esgotos. 
d) Tubulação vertical que conduz gases. 
e) Tubulação que recebe a água. 

 

Questão 023 
O que é Golpe de Aríete? 

a) O aumento de pressão provocado pela paralisação 
brusca de um líquido em movimento. 

b) A falta de pressão no sistema hidráulico. 
c) A medição da água no hidrômetro. 
d) A temperatura elevada que ocorre em trechos de rede 

de água. 
e) O lançamento da rede de esgoto. 

 

Questão 024 
Qual o tubo indicado para instalações de água quente? 

a) De plástico 
b) De PVC 
c) Flexível 
d) De cobre 
e) Eletroduto 



_______ ______________  

 ______________  
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Questão 025 
Qual o nome da peça que controla a saída da água do chuveiro? 

a) Registro de gaveta 
b) Registro de armário 
c) Registro de pressão 
d) Registro de relaxamento 
e) Registro de esgoto 

 
Questão 026 
Que material é utilizado para pintar tubulações quando 
necessário? 

a) Cola  
b) Esmalte sintético 
c) Tinta em pó a base de cal 
d) Solvente  
e) Rejunte 

 
Questão 027 
Marque a alternativa que indica a ferramenta mais comumente 
utilizada por um encanador. 

a) Pincel 
b) Martelo 
c) Chave de grifo 
d) Serrote 
e) Chave de fenda 

 
Questão 028 
Qual a ferramenta mais usada para colocação de torneiras? 

a) Colher de pedreiro 
b) Prumo 
c) Chave inglesa 
d) Chave de fenda 
e) Tarraxa 

 
 

Questão 029 
Que ferramenta é utilizada para fixar um tubo para corte ou 
rosqueamento? 

a) Serra 
b) Lança 
c) Torno 
d) Alicate 
e) Broxa 

 
Questão 030 
Qual o EPI para proteção das mãos? 

a) Botas 
b) Cinto 
c) Avental 
d) Óculos 
e) Luvas de borracha, couro, ou raspa. 
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