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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 

 
 

01- Assinale a alternativa correta sobre a imagem acima: 

 

A. A preocupação com o exercício da cidadania procura 

dar os mesmos direitos às diferentes pessoas numa 

sociedade. 

B. Quando são todas alegres as pessoas não têm 

problemas, então fica bem mais fácil ser amigo de 

todos. 

C. A união total das pessoas em uma sociedade é 

impossível porque as próprias leis são elaboradas para 

beneficiar só um grupo. 

D. Em todos os locais em que houver essa imagem, as 

pessoas não poderão expressar opiniões diferentes. 

E. É difícil opinar sobre uma imagem sem reconhecer seu 

autor nem quem ele retratou como principal na mesma. 

 

TEXTO 2 

 

Os nutricionistas alertam que os foliões que costumam 

aproveitar a programação do Carnaval durante o dia precisam 

ficar atentos ao risco de desidratação. Para evitar qualquer risco 

disso, a dica é estar sempre com uma garrafinha de água nas 

mãos ou optar por sucos ou água de coco. Para quem não 

dispensa uma cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica no 

Carnaval, os cuidados para evitar a desidratação precisam ser 

redobrados.  

“O álcool e o refrigerante ajudam a desidratar o corpo porque 

provocam mais vontade de urinar. O ideal é que entre uma lata 

e outra se tome uma garrafinha de água. Isso também ajuda a 

diminuir o efeito da bebida”, sugeriu a nutricionista Roberta 

Costi. 

 

02- Assinale a alternativa que diz algo verdadeiro sobre o texto: 

 

A. Apesar do refrigerante e da cerveja hidratarem o 

corpo, é melhor não beber. 

B. Não é possível que os foliões evitem a desidratação se 

forem pra rua durante o dia. 

C. A água além de hidratar o corpo diminui os efeitos da 

cerveja. 

D. Os nutricionistas aconselham os foliões a não saírem 

de casa durante o dia. 

E. A principal responsável pela desidratação do corpo é a 

vontade de urinar. 

 

03- “O álcool e o refrigerante ajudam a desidratar o corpo 

porque provocam mais vontade de urinar. 
 

A palavra sublinhada „porque‟, indica: 

 

A. Uma dúvida 

B. O motivo 

C. O tempo 

D. Um lugar 

E. Uma negação 

 

04- Quando se diz: „os cuidados para evitar a desidratação 

precisam ser redobrados‟, é o mesmo que dizer: 

 

A. Os cuidados precisam ser maiores. 

B. Não precisa ter nenhum cuidado. 

C. Precisa-se de cuidados de um médico. 

D. Os cuidados devem ser pouquíssimos. 

E. Os cuidados só devem ser feitos no carnaval. 

 

05- “Também” é uma palavra oxítona. Qual a outra palavra 

abaixo que também recebe acento na última sílaba? 

 

A. Aéreo 

B. Filósofo 

C. Fichário 

D. Régio 

E. Através 

 

06- Na frase „Os nutricionistas alertam‟, a palavra „alertam‟ é o 

mesmo que: 

 

A. Avisam 

B. Proíbem 

C. Gostam 

D. Ajudam 

E. Negociam 

 

07- Em qual das alternativas o singular e o plural estão 

corretos? 

 

A. Foliã – foliões 

B. Qualquer- quaisquer 

C. Álcool- alcooles 

D. Água- aguais 

E. Programação- programaçãos 

 

08- Assinale a alternativa em que a palavra „alcoólica‟ está 

separada corretamente. 

 

A. Al- coó- li-ca 

B. al- co- oli-ca 

C. a- lco- ó-li-ca  

D. a-lcoó-li-ca 

E. al-  co- ó- li-co 
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TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Em qual das alternativas está corrigido um erro da placa? 

 

A. Lanchonetes 

B. 2 irmãos 

C. Ceveja 

D. Peiche 

E. Cervega 

 

TEXTO 4 

 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

colhidos no mais íntimo de mim... 

Suas palavras 

seriam as mais simples do mundo,  

porém não sei que luz as iluminaria 

que terias de fechar teus olhos para as ouvir... 
Mário Quintana 

 

10- Assinale a palavra que é um adjetivo: 

 

A. Íntimo 

B. Mundo 

C. Luz 

D. Lindos 

E. Versos 

 

11- A forma verbal „queria‟, está no pretérito. Como ficaria o 

verbo em questão no tempo presente do indicativo? 

 

A. Queriam 

B. Quererei 

C. Queremos 

D. Quero 

E. Quer 

 

12- Quais as palavras do texto que indicam quantidade? 

 

A. Tem- só 

B. E- mais 

C. Oitocentas- um 

D. Meu- ele 

E. De- tá 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- No primeiro quadrinho, o personagem do primeiro balão 

está sentindo: 

 

A. Orgulho 

B. Dúvida 

C. Medo 

D. Esperança 

E. Euforia 

 

14- A palavra „meu‟, no primeiro quadrinho refere-se a: 

 

A. Gado 

B. Oitocentas 

C. Cabeças 

D. Pai 

E. Tem 

 

15- No segundo quadrinho, o menino diz que o boi está 

„inteirinho‟. “Inteirinho” que dizer: 

 

A. Um pouco inteiro 

B. Completamente inteiro 

C. Quase inteiro 

D. Vazio 

E. Cheio 

 

16- Em qual das frases abaixo, a parte sublinhada foi 

empregada corretamente? 

 

A. Havia menas pessoas na festa do que eu pensei. 

B. A maioria dos pessoal gostou da decisão do chefe. 

C. A tarefa veio pra mim fazer. 

D. Possa ser que o professor falte hoje. 

E. De todo mundo que se inscreveu só sobrou uma. 

 

TEXTO 6 

 

Uma raposa faminta entrou num terreno onde havia uma 

parreira, cheia de uvas maduras, cujos cachos se penduravam, 

muito alto, em cima de sua cabeça.  

A raposa não podia resistir à tentação de chupar aquelas uvas, 

mas, por mais que pulasse, não conseguia abocanhá-las. 

Cansada de pular, olhou mais uma vez os apetitosos cachos e 

disse: 

- Estão verdes . . . 
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17- Qual a mensagem que pode ser tirada do texto lido? 

 

A. A mentira tem pernas curtas. 

B. Quem não tem o que deseja, sente inveja dos outros. 

C. Quando não podem ter o que desejam, fingem que não 

o desejam. 

D. O Ganancioso, cedo ou tarde, acaba por se tornar 

vítima de sua própria ganância. 

E. O orgulho e a arrogância são o caminho mais curto 

para a ruína e o infortúnio. 

 

18- Por que a raposa diz que as uvas estavam verdes? 

 

A. Porque não conseguia alcançá-las. 

B. Porque quando chegou perto viu que estavam verdes. 

C. Porque não queria mais chupá-las. 

D. Porque os cachos eram apetitosos. 

E. Porque ela cansou de pular. 

 

19- A palavra „onde‟ indica: 

 

A. Tempo 

B. Lugar 

C. Espaço 

D. Corpo 

E. Momento 

 

20- Qual das palavras retiradas do texto NÃO possui dígrafo? 

 

A. Cheio 

B. Terreno 

C. Abocanhá-las 

D. Famintas 

E. Pulasse 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Qual o nome da ferramenta da imagem abaixo?                  

 
 

A. Goiva 

B. Esquadria 

C. Martelo 

D. Agrafador 

E. Serrote 

 

22- Limpe regularmente a lâmina (elimine-lhe a resina) e 

lubrifique (com óleo) antes de guardar. 

Para não danificar os dentes, coloque-a num estojo ou 

suspenda-a. Não esqueça, antes de a utilizar, limpe o óleo que 

se encontra na lâmina. Esse é o procedimento apropriado pra a 

manutenção de qual das ferramentas abaixo? 

 

A. Pá 

B. Martelo 

C. Esquadro 

D. Serra 

E. Prego 

 

23- Qual desses Serrotes é Melhor para traçar ripas e suportes 

de prateleiras ou fazer entalhes? 

 

A. Serra de rodear. 

B. Serra de recorte. 

C. Serrotes de costa. 

D. Serras de ângulos. 

E. NDA. 

 

24- A rotação do motor é transformada num movimento 

vertical de vaivém que aciona a lâmina, ao qual se pode 

também juntar igualmente um movimento pendular. 

 

A. Serra de painéis. 

B. Serre circular vertical. 

C. Serra de recorte. 

D. Serra tico-tico. 

E. NDA. 

 

25- Se a lâmina de uma serra se prende e os dentes estão muito 

usados, o que é necessário fazer com a lâmina da serra para ela 

voltar a ter uma melhor condição de uso? 

 

A. O nivelamento 

B. Afiar 

C. O travamento 

D. A contração 

E. NDA 

 

26- Qual a ferramenta abaixo?   

       
 

A. Prego 

B. Lixa 

C. Torno 

D. Serra 

E. NDA 

 

27- Qual será a primeira técnica a executar quando se realiza 

um trabalho em madeira? 

 

A. A junção 

B. A seleção 

C. O corte 

D. A medição 

E. NDA 
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28- A aplicação de determinadas substâncias com a função de 

proteger e embelezar a madeira são designadas por técnicas de 

acabamento. Qual das opções NÃO pode ser considerada uma 

dessas técnicas? 

 

A. Medição 

B. Encerar 

C. Lixar 

D. Raspar 

E. Envernizar 

 

29- Identifique a ferramenta abaixo: 

     
A. Martelo 

B. Serrote 

C. Torno 

D. Lixa 

E. NDA 

 
30- Sobre o uso da Plaina qual desses são cuidados que se deve 

ter? 

 

I. Empurrar as peças de madeira de modo que, se elas 

entrarem de repente, a mão possa chegar ao cilindro 

dentado. 

II. Ter cuidado com as peças que voltam ao bater nas 

facas, devido às grossuras muito desiguais. 

III. Evitar que o avental ou manga do guarda-pó fique 

preso entre a mesa e a madeira que está sendo puxada 

pela plaina. 

 

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e III. 

D. Todos estão corretos. 

E. Nenhum está correto. 

 

31- Qual dessas não é uma vantagem de seleção de madeiras 

reutilizáveis? 

 

A. A redução dos custos de investimento e da operação. 

B. Imagem, diferenciação e valorização do produto. 

C. Satisfação de fazer a coisa certa. 

D. O desperdício de materiais. 

E. NDA. 

 

32- Para proteger e preservar a madeira, um revestimento 

(como pintura por exemplo) deve ser: 

 
A. Fungicida para prevenir a deterioração da madeira. 

B. Repelente a água. 

C. Flexível para poder acompanhar a contração e 

expansão. 

D. Forte e durável. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

33- Quais dessas são precauções corretas no uso da serra 

circular? 

 

A. Empurrar a madeira com o corpo ao lado da mesma. 

B. Trabalhar com a serra pouco fora da madeira que está 

serrando. 

C. Não conservar as mãos na direção da serra. 

D. A, B e C estão corretas. 

E. A, B e C estão erradas. 

 

34- Marque a alternativa correta de acordo com a afirmativa 

abaixo. 

 Para criar desenhos de projeto, devem-se levar em 

conta vários fatores tais como: 

 

A. Espaço disponível para o móvel. 

B. Climatização. 

C. Qual a matéria-prima que vai usar, sem levar 

consideração a dificuldade de arranjá-la. 

D. Ignorar o espaço interno. 

E. NDA. 

 

35- Marque a alternativa correta: 

 

I. As molduras são sempre bem vindas, não devemos 

limitar a quantidade de moldura a serem aplicadas nos 

móveis. 

II. O excesso de moldura pode tornar o móvel feio ao 

invés de bonito. 

III. Um mostruário com vários tipos de moldura pode 

auxiliar o cliente na escolha do estilo que o agrada 

mais, mas deve-se informar ao cliente qual o melhor 

formato para o estilo de seus móveis. 

 

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e III. 

D. Todas estão corretas. 

E. Nenhuma está correta. 

 

36- Qual a importância das normas técnicas nos projetos de 

construção civil? 

 

A. Fazer esteticamente o desenho ficar mais atraente. 

B. Fazer com que apenas pessoas capacitadas à entender o 

desenho consigam decifrar-lo.   

C. Estabelecer regras e conceitos únicos de representação 

gráfica, assim como uma simbologia específica e pré-

determinada. 

D. Todas acima estão corretas. 

E. Todas acima estão erradas. 

 

37- A escala serve em um desenho técnico para:  

 

A. Nada relevante, apenas para manter o padrão estético 

da obra. 

B. Indicar a proporção entre cada medida do desenho e a 

sua dimensão real no objeto. 

C. Indicar o preenchimento das linhas secundárias. 
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D. Todas acima estão corretas. 

E. Todas acima estão erradas. 

 

38- Marque a resposta correta:  

 

I. Para não haver desperdício de matéria prima, deve-se 

traçá-las antes de começar a cortá-la. 

II. É necessário que a estrutura seja cheia de encaixes e 

parafusos. 

III. Um móvel bem estruturado é mais resistente e durável. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. I e III estão corretas. 

E. II e III estão corretas. 

 

39- Sobre o cálculo de matérias primas que serão gastas na 

confecção dos móveis, o que é correto afirmar?  

 

A. Deve-se ser feito sempre no olhômetro, confie apenas 

na sua experiência profissional. 

B. Para se calcular o material você deve ter o projeto 

pronto nas mãos, e somente ele. 

C. Tente calcular o material, mas não há necessidade de 

um projeto. 

D. Deve-se ter um projeto pronto nas mãos e saber qual a 

matéria prima a ser usada no móvel em questão. 

E. NDA. 

 

40- De acordo com a afirmativa abaixo marque a alternativa 

ERRADA.  

 

São danos comuns a um objeto de madeira: 

 

A. Rachaduras e Ferrugem. 

B. Riscos e Arranhões. 

C. Buracos feitos por insetos. 

D. Amassados e marcas. 

E. NDA. 

 

 




