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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- Após o assentamento, um reboco será considerado curado, 

isto é, em condições de receber tinta após que período mínimo? 

 

A. 15dias. 

B. 30 dias. 

C. 45 dias. 

D. 60 dias. 

E. 90 dias. 

 

22- O uso de seladores sobre a massa ou reboco tem qual 

função? 

 

A. Para evitar a umidade. 

B. Para uniformizar a absorção e economizar no 

acabamento. 

C. Para fazer que a tinta fixe. 

D. Para que não afete a tonalidade das tintas. 

E. NDA. 

 

23- Para cuidar que os pincéis não percam sua forma e 

qualidade, são necessários os seguintes procedimentos, exceto:  

 

A. Limpe-os imediatamente após o uso. 

B. Jamais use água quente, pois pode deformar os pelos 

ou cerdas. 

C. Nunca guarde os pincéis molhados em embalagens 

fechadas. 

D. Deixe secar tinta nos pincéis.  

E. Até sua completa secagem, mantenha-os sempre com 

os pelos para cima. 

 

24- Qual rolo é mais indicado para superfícies lisas? 

 

A. Rolos de pêlo médio. 

B. Rolos de pêlo baixo. 

C. Rolos de pêlo alto. 

D. Rolo de pêlo liso. 

E. NDA. 

 

25- Qual o tipo de rolo indicado para esmaltes, tinta óleo e 

vernizes? 

  

A. Rolo de espuma. 

B. Rolo de espuma rígida ou borracha. 

C. Rolo de lã pêlo baixo (sintética ou de carneiro). 

D. Rolo de lã pêlo alto. 

E. NDA. 

 

26- Quais as desvantagens da pintura com rolo? 

 

I. Desperdício de Tinta. 

II. Espirros de tinta na aplicação. 

III. Não cobertura de cantos. 

 

A. I está correta. 

B. II está correta.  

C. III está correta. 

D. A, B e C estão corretas. 

E. A, B e C estão erradas. 

 

27- De acordo com a afirmativa abaixo, marque a alternativa 

INCORRETA. 

São vantagens de usar a pistola na pintura: 

 

A. Alinhamento na Aplicação (Ordenação das Partículas 

de Tinta). 

B. Uniformidade na Aplicação.  

C. Menor Desperdício de Tinta. 

D. Tempo Reduzido na Aplicação. 

E. Névoa na Aplicação (Poluição)  

 

28- Quais as desvantagens no uso da pistola? 

 

A. Baixa eficiência. 

B. Alto desperdício de material. 

C. Grande consumo de ar. 

D. Elevado “overspray” e rebote. 

E. Difícil manutenção.  
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29- Qual tipo de tinta é melhor para pintar muros? 

 

A. Tinta esmalte. 

B. Tinta a óleo. 

C. Tinta Látex. 

D. Tinta acrílica.  

E. NDA. 

 

30- Qual melhor tipo de Tinta melhor para pintar uma grade de 

ferro? 

 

A. Tinta esmalte. 

B. Tinta a óleo. 

C. Tinta Látex. 

D. Tinta acrílica.  

E. NDA. 

 

31- Ao pintar um ambiente qual a ordem correta para 

economizar tempo? 

 

A. Pela parede. 

B. Pela porta. 

C. Pelo teto. 

D. Pelo rodapé. 

E. Pela janela. 

 

32- Qual desses equipamentos não é um Equipamento de 

Proteção Individual? 

 

A. Máscaras e filtro. 

B. Óculos e viseiras. 

C. Luvas e mangotes. 

D. Cintos de segurança e cinturões. 

E. Ventilação dos locais de trabalho. 

 

33- A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, em que circunstâncias? 

 

I. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas. 

II. Sempre que as medidas de ordem geral ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do 

trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. 

III. Para atender a situações de emergência. 

 

A. I e II. 

B. I e III. 

C. II e III. 

D. Todas estão erradas. 

E. Todas estão corretas. 

 

34- Sobre os equipamentos de proteção individual, marque a 

alternativa correta. 

 

I. Os Equipamentos de Proteção Individual podem 

proporcionar a redução de custos ao empregador. 

II. Basta o fornecimento do EPI ao empregado por parte 

do empregador, pois é obrigação do empregado 

utilizá–lo. 

III. Para a Justiça do Trabalho o fato de comprovar que o 

empregado recebeu o equipamento exime o 

empregador do pagamento de uma eventual 

indenização. 

 

A. I está correta. 

B. II está correta. 

C. III esta correta. 

D. I e II estão corretas. 

E. II e III estão corretas. 

 

35- Quais as desvantagens de uma pintura por imersão? 

 

A. Escorrimento. 

B. Desperdícios. 

C. Volatilização (do solvente e da tinta). 

D. A, B e C estão corretas. 

E. A, B e C estão erradas. 

 

36- Em quais casos a pintura por imersão é recomendada?  

 

A. Para pintura de grandes portões. 

B. Para pintura de muros. 

C. Para pintura de fachadas. 

D. Para pintura de peças com locais de difícil acesso 

(Cantoneiras, Curvas etc.)  

E. NDA. 

 

37- Para pinturas automotivas nas partes plásticas, marque o 

procedimento incorreto antes desse tipo de pintura.   

 

A. Lavar cuidadosamente com água e sabão neutro.  

B. Desengraxar.  

C. Lixar.  

D. Aplicar Fundo Fosfatizante. 

E. NDA. 

 

38- Para pinturas automotivas em chapas metálicas, marque o 

procedimento correto antes desse tipo de pintura.  

 

A. Lavar com água e sabão, secar com ar e lixar. 

B. Caso haja imperfeições, corrigir com Massa Poliéster. 

C. Limpar com Solução Desengraxante e secar com ar 

comprimido. 

D. A, B e C estão corretos. 

E. A, B e C estão errados. 

 

39- O que fazer para a pintura de carroceria não apresentar 

variações na tonalidade? 

 

A. Usar tintas com baixa viscosidade (tinta muito fina). 

B. Usar tinta com alta viscosidade (tinta muito grossa). 

C. Utilizar a tinta de maneira correta, seguindo 

rigorosamente as instruções contidas na embalagem, 

usando pigmentos para ajustar a tonalidade se 

necessário. 

D. A aplicação da pintura não tem influência nas 

variações de tonalidade.   

E. NDA. 
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40- Quando há escorrimento de uma pintura numa chapa de 

metal qual é o provável motivo? 

 

A. Aplicação com pistola de pulverização muito próxima 

da placa e com movimentos demasiadamente devagar.  

B. Excesso de tintas com alta viscosidade.  

C. Uso de Thinner/Solventes inadequados. 

D. A, B e C estão erradas. 

E. A, B e C estão corretas.  

 

 

 




