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AUXILIAR DE ELETRICISTA – CARPINTEIRO – ENCANADOR – JARDINEIRO 
 
01. Assinale a alternativa em que ao menos uma palavra está escrita 

incorretamente: 
a)  Casa – vaso – atenção. 
b)  Burro – anão – livraria. 
c)  Carro – chá – flor.  
d)  Bolsa – Meza – bola. 

 
02. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas 

incorretamente: 
a)  Água – história – índio. 
b)  Herói – gás – inglês. 
c)  Decáda – báu – tenís. 
d)  Lágrima – ódio – rádio. 

 
03. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta: 

I- A menina está feliz. 
II- Furou o pneu do carro. 
III- Adoramos o baile. 

 
a)  Todas estão escritas corretamente. 
b)  Somente II está errada. 
c)  Somente III está errada. 
d)  I e II estão erradas. 
 

04. Assinale a alternativa em que o adjetivo corresponde corretamente 
com o substantivo: 
a)  Menino querido. 
b)  Amigo feia. 
c)  Saia curto. 
d)  Prédio alta. 

 
05. Assinale a alternativa em que o plural está escrito corretamente: 

a)  Grandes heróis. 
b)  Amigos fiel. 
c)  Sopas fria. 
d)  Roupas rasgada. 

 
06. A alternativa que possui o sinônimo da palavra “bobo”  é: 

a)  Ruim. 
b)  Tolo. 
c)  Interessante. 
d)  Coerente. 

 
07. Dentre as alternativas abaixo assinale a que possui o antônimo da 

palavra “amável” : 
a)  Ótimo. 
b)  Lindo. 
c)  Desagradável. 
d)  Importante. 

 
08. Em qual das alternativas a divisão silábica da palavra está 

incorreta? 
a)  A-mi-za-de. 
b)  Di-ri-gir. 
c)  E-m-pre-go. 
d)  Le-que. 

 
09. Leia as frases abaixo. 

I- As frutas está doces. 
II- O alarme tocou cedo. 
III- Eu comi todo o bolo. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente I está incorreta. 
c) Somente II está incorreta. 
d) Somente III está incorreta. 
 

10. Assinale a alternativa que contém o masculino das palavras abaixo: 
Mulher – cabra – trabalhadora  
a)  Homem – cabro – trabalhadora. 
b)  Homem – bode – trabalhador. 
c)  Macho – bodo – trabalhadora. 
d)  Homem – bodi– trabalhador. 

 
 
 
 

11. Em qual das alternativas abaixo o gênero corresponde corretamente 
com o substantivo? 
a)  O planta. 
b)  A feijão. 
c)  A adolescente. 
d)  A amor. 

 
12. Analise a frase a seguir: 

“Eu perguntei para ela: 
Karla, o que você quer? 
Ela me disse: sossego”. 
Qual o nome do sinal de pontuação em negrito no diálogo acima? 
a)  Ponto final. 
b)  Ponto de exclamação. 
c)  Ponto de interrogação. 
d)  Aspas.  

 
13. Leia as frases abaixo: 

I- O pão queimou. 
II- Paulo e Luíza foram viajar. 
III- Nós trazemos a carne. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Todos estão incorretos. 

 
14. Analise as separações silábicas abaixo: 

car-ro / ami-za-de / hom-em / ani-mal 
Qual das separações está incorreta? 
a)  Carro / homem / animal. 
b)  Amizade / homem / animal. 
c)  Carro / amizade / animal. 
d)  Carro / amizade / homem. 

 
15. Qual das alternativas abaixo possui uma palavra trissílaba? 

a)  Carne. 
b)  Pó. 
c)  Paralelepípedo. 
d)  Árvore. 

 
16. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por 

serem paroxítonas: 
a)  Pêssego / saúde. 
b)  Herói / Úmido. 
c)  Juízo / pés. 
d)  Táxi/ dólar. 

 
17. Assinale a alternativa incorreta em relação ao masculino e o seu 

correspondente no feminino: 
a)  Escrivão – escrivã. 
b)  Genro – nora. 
c)  Frade – freira. 
d)  Leão – leona. 

 
18. Analise as afirmações abaixo: 

I- “Brasil” é um substantivo próprio. 
II- “Amor” é um substantivo abstrato. 
III- “Galo” e “palmeira” são substantivos comuns. 
IV- “Frio” e “dor” são substantivos concretos. 

 
a) I e II estão incorretos. 
b) I, II e III estão corretos. 
c) II, III e IV estão incorretos. 
d) Todos estão corretos. 

 
19. Na frase a seguir, qual das palavras em negrito está escrita 

incorretamente? 
“O xarope  do burguês  foi feito com ameixa  e abacachi ” 
a)  Xarope. 
b)  Burguês. 
c)  Ameixa. 
d)  Abacachi. 
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20. Qual das alternativas abaixo está escrita de forma incorreta? 
a)  Os meninos correram na praça. 
b)  Os meninos correm na praça. 
c)  Os meninos correu na praça. 
d)  Os meninos correrão na praça. 
 

21. Roberto fez uma pesquisa de preços na loja A e B, pois ele precisa 
comprar meia dúzia de lâmpadas, 2 chuveiros, 1 dúzia de metros de 
fio e 7 latas de tinta. Verifique os preços das duas lojas e em qual 
delas ele fará maior economia, comprando todo esse material numa 
mesma loja? De quanto será a economia? 

 
Loja A 

 

 
Loja B 

 
 
 
 
 

 
a)  Na loja A, economizando R$ 1,30. 
b)  Na loja B, economizando R$ 0,30. 
c)  Na loja A, economizando R$ 0,30. 
d)  Na loja B, economizando R$ 1,30. 

 
22. Renato comprou um apartamento nas seguintes condições: deu de 

entrada R$ 60.000,00; deu quatro quotas de R$ 2.500,00 cada uma, 
e quinze prestações mensais de R$ 1.100,00 cada uma e sem 
acréscimo. Qual foi o preço desse imóvel? 
a)  R$ 78.500,00. 
b)  R$ 82.500,00. 
c)  R$ 86.500,00. 
d)  R$ 92.500,00. 

 
23. Quanto falta a 0,32 para completar uma unidade? 

a)  0,78. 
b)  0,68. 
c)  0,46. 
d)  0,66. 

 
24. Uma toalha quadrada de 2,2 m de lado está sendo colocada em 

uma mesa quadrada de 3,5 m de lado. Qual a área não coberta pela 
toalha? 
a)  36,15 m². 
b)  3,615 m². 
c)  6,92 m². 
d)  7,41 m². 

 
25. As medidas da caixa d`água do meu prédio medem 7,5 m de 

comprimento, a altura é a terça parte do comprimento, e a largura é 
o dobro da altura. Quantos litros de água pode conter essa caixa 
quando totalmente cheia? 
a)  9.375,0 ℓ. 
b)  937,50 ℓ. 
c)  93.750 ℓ. 
d)  93,750 ℓ. 

 
26. Tenho que pagar duas dívidas, uma de R$ 58,00 e a outra de       

R$ 89,00. Quanto me falta se já possuo R$ 120,00? 
a)  R$ 27,00. 
b)  R$ 17,00. 
c)  R$ 26,00. 
d)  R$ 16,00. 

 

27. Comprei uma lata de doce cujo peso é 
2

1
 de quilo. Se a lata vazia 

pesa 
8
1

 de quilo, quanto pesa o doce? 

a)  0,275 kg. 
b)  0,375 kg. 
c)  0,485 kg. 
d)  0,125 kg. 

28. Lucia fez uma torta para oferecer aos seus convidados. Que fração 
representa o que sobrou da rota sendo que eles comeram a parte 
pintada de cinza? 

       
       
       
       
       

 

a)  
35
19

. 

b)  
19
35

. 

c)  
35
16

. 

d)  
7
4

. 

 
29. Marcos vendeu 5 caixas de maçãs com 160 maçãs em cada uma e 

3 caixas de pêras com 80 pêras em cada uma. Quantas frutas 
Marcos vendeu? 
a)  770. 
b)  980. 
c)  1.040. 
d)  1.120. 

  
30. D. Lúcia usou 1,20 m de renda em cada um dos quatro vestidos que 

fez para sua filha e ainda ficou com 2,5 m. Quantos metros de renda 
ela tinha? 
a)  8,2 m. 
b)  7,30 m. 
c)  4,8 m. 
d)  6,8 m. 

 
31. Um pai deseja distribuir R$ 1.150,00 entre seus três filhos. Quer dar 

R$ 100,00 a mais para Júlio do que para Beto e R$ 150,00 a mais 
para Beto do que para Flávio. Quanto deve receber Júlio? 
a)  R$ 400,00. 
b)  R$ 650,00. 
c)  R$ 250,00. 
d)  R$ 500,00. 

 
32. Cláudio entrou na fábrica às 7 horas e 45 minutos. Se saiu às 18 

horas, quanto tempo permaneceu lá dentro? 
a)  10 horas e 15 minutos. 
b)  11 horas e 15 minutos. 
c)  9 horas e 45 minutos. 
d)  9 horas e 15 minutos. 

 
33. Uma bomba d`água fornece 5.700 litros a cada duas horas. Quantas 

horas levará para encher um tanque de 28.500 litros? 
a)  8 horas. 
b)  10 horas. 
c)  5 horas. 
d)  12 horas. 

 
34. Para a festa de aniversário de Lalá sua mãe comprou 2 centenas de 

brigadeiros, 8 dúzias de beijinhos e 10 dezenas de camafeu para 
distribuir na saída de lembrança. Quantos doces receberá cada 
criança, se sua mãe emitiu 36 convites e não faltou ninguém? 
a)  11. 
b)  6. 
c)  9. 
d)  8. 
 

35. Para se construir 105 casas iguais, necessita-se de 1.008.000 
tijolos. Quantos tijolos são usados em cada casa? 
a)  9.560. 
b)  8.884. 
c)  9.600. 
d)  9.884. 

 
36. Quem proclamou a independência do Brasil? 

a) D. Pedro II. 
b) José Bonifácio. 
c) D. Pedro I. 
d) Princesa Isabel. 

Lâmpada R$ 3,28 a unidade 
Chuveiro R$ 78,02 a unidade 
Fio R$ 1,36 o metro 
Tinta R$ 15,89 a unidade 

Lâmpada R$ 4,21 a unidade 
Chuveiro R$ 76,22 a unidade 
Fio R$ 1,08 o metro 
Tinta R$ 16,13 a unidade 
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37. Ele foi chamado de o “Patriarca da Independência”. Seu nome? 
a) Duque de Caxias. 
b) D. Pedro II. 
c) Marechal Deodoro da Fonseca. 
d) José Bonifácio. 

 
38. O principal líder da Conjuração Mineira foi? 

a)  Domingos de Abreu Vieira. 
b)  Joaquim José da Silva Xavier. 
c)  Padre Rolim. 
d)  Francisco Antonio de Oliveira Lopes. 

 
39. Em 1.930 foi implantado no Brasil, o “Estado Novo”, ditadura 

capitaneada por: 
a) Getúlio Vargas. 
b) Rodrigues Alves. 
c) Rui Barbosa. 
d) Eurico Gaspar Dutra. 

 
40. Após a revolução de 1.964, tomou posse como presidente do Brasil: 

a) General Costa e Silva. 
b) General Emilio Garrastazu Médici. 
c) General Castelo Branco. 
d) General Otávio Medeiros. 

 
41. Uma terra cercada de águas por todos os lados é chamada de: 

a) Arquipélago. 
b) Ilha. 
c) Promontório. 
d) Baía. 

 
42. O Estado de São Paulo localiza-se na região: 

a) Sudeste. 
b) Nordeste. 
c) Norte. 
d) Sul. 

 
43. A capital do Estado do Rio Grande do Sul chama-se: 

a) Florianópolis. 
b) Porto Alegre. 
c) Curitiba. 
d) Londrina. 

 
44. A cidade brasileira com maior população é: 

a) Rio de Janeiro. 
b) Belo Horizonte. 
c) São Paulo. 
d) Salvador. 

 
45. A maior ilha fluvial do Brasil é chamada de: 

a) Marajó. 
b) Açores. 
c) Grande. 
d) Bananal. 

 
46. O atual Ministro da Justiça do Brasil é o Sr (a): 

a) Marta Suplicy. 
b) José Dirceu. 
c) José Sarney. 
d) Tarso Genro. 

 
47. Foi considerado o melhor jogador de futebol mundial em 2.007: 

a) Ronaldinho Gaúcho. 
b) Messi. 
c) Kaká. 
d) Ronaldo Fenômeno. 

 
48. O Sr. José Serra é o atual governador de qual Estado brasileiro? 

a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Minas Gerais. 
d) Rio Grande do Sul. 

 
49. Ela é apelidada de “Cidade Maravilhosa” e tem o carnaval mais 

famoso do mundo: 
a) Salvador. 
b) Recife. 
c) Olinda. 
d) Rio de Janeiro. 

50. Estamos vivendo uma crise na saúde do Brasil com o surto de: 
a) Febre Aftosa. 
b) Febre Amarela. 
c) Tuberculose. 
d) Hanseníase. 
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