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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- A altura mínima que o registro da água do chuveiro deve 

estar é de: 

 

A. 55 cm 

B. 75 cm 

C. 1,2 m 

D. 1,6 m 

E. 2,1 m 

 

22- É um instrumento utilizado para medir a distância entre 

dois lados simetricamente opostos em um objeto. Pode ser tão 

simples como um compasso. É ajustado entre dois pontos, 

retirado do local e a medição é lida em sua régua. 

 

A. Paquímetro 

B. Esquadro 

C. Morsa 

D. Arco de serra 

E. Maquita 

 

 

 

 

23- O primeiro socorro essencial de um fraturado é: 

 

A. Combater o choque e a anemia aguda. 

B. Vigiar a respiração. 

C. Remoção de corpos estranhos. 

D. Estancar a hemorragia. 

E. Imobilizar as fraturas. 

 

24- Quando vamos fazer um socorro à vítima o que não se deve 

fazer: 

 

A. Agir com calma e confiança – evitar o pânico. 

B. Ser rápido e precipitado. 

C. Manter sua atenção voltada para a vítima quando 

estiver interrogando-a. 

D. Usar luvas descartáveis e dispositivos boca-máscara, 

improvisando se necessário, para proteção contra 

doenças de transmissão respiratória e por sangue. 

E. Atender a vítima em local seguro (removê-la do local 

se houver risco de explosão, desabamento ou 

incêndio). 

 

25- Serve para rosquiar as conexões e tubulações. 

 

A. Prumo de face 

B. Nível de mão 

C. Punção de centro 

D. Chave de grifo de 3/4¨ 

E. Tarracha de 1/2¨ 

 

26- Ferramenta utilizada para colocação de torneiras evitando 

arranhões. 

 

A. Chave inglesa. 

B. Esmerrilhadeira. 

C. Chave ajustável. 

D. Chave de fenda.  

E. Chave para tubo grifo. 

 

27- São calhas que captam uma quantidade de água maior 

devido a sua seção, geralmente são utilizadas para grandes 

áreas cobertas. Podem ter a sua seção variável, promovendo 

assim uma inclinação no fundo da mesma, auxiliando o 

escoamento das águas. 

 

A. Rufos  

B. Pingadeiras 

C. Coxos 

D. Água furtada 

E. CALHA “L” 

 

28- Esse tipo de calha possui um acabamento levemente 

arredondado, utilizado na colocação em beiral. Essa peça é 

moldada em chapa #26 galvanizada. 

 

A. Calha moldura colonial. 

B. Calha moldura escadinha. 

C. Calha cocho duas águas. 

D. Calha água furtada. 

E. Calha cocho para galpão pré-moldado. 
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29- O símbolo significa: 

 

A. Área 

B. Volume 

C. Tempo 

D. Massa 

E. Temperatura 

 

30- Se uma bomba for armazenada por curto prazo antes da 

instalação, devem-se tomar os seguintes cuidados: 

 

I. O armazenamento deve ser feito em local seco e 

protegido contra umidade. 

II. Os mancais e acoplamentos devem ser protegidos 

contra a entrada de pó e elementos estranhos. 

III. A proteção colocada na fábrica para os bocais de 

sucção e recalque não deve ser removida. 

IV. Os anéis de gaxeta devem ser retirados de sua sede. 

V. Os mancais devem ser lubrificados. 

VI. O eixo deve ser girado a mão pelo menos uma vez por 

semana, para evitar oxidação e consequente 

travamento. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas a I, II e III. 

B. Apenas a II, III, IV e V. 

C. Apenas a I, II, IV e VI. 

D. Apensa a I, II, III e VI. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

31- O símbolo hidráulico  significa: 

 

A. Densidade 

B. Densidade relativa 

C. Torque 

D. Potencia 

E. Frequência 

 

32- São canalizações verticais que transportam as águas 

coletadas pelas calhas e pelas águas furtadas aos coletores. 

Podem ser de chapas galvanizadas ou de PVC e devem ter 

diâmetro mínimo de 75mm. 

 

A. Condutores 

B. Coletores 

C. Rufos 

D. Moldura 

E. Platibanda 

 

33- São bombas hidráulicas que têm como princípio de 

funcionamento a força centrífuga através de palhetas e 

impulsores que giram no interior de uma carcaça estanque, 

jogando líquido do centro para a periferia do conjunto girante. 

 

A. Bomba injetora. 

B. Bomba submersa. 

C. Bomba centrífuga. 

D. Bomba auto-aspirante. 

E. Compressor de ar. 

 

34- Existem muitas outras condições nas quais uma bomba, 

apesar de não sofrer nenhuma perda de fluxo, ou carga, é 

considerada defeituosa e deve ser retirada de operação o mais 

cedo possível. Referente às causas mais comuns marque a 

alternativa incorreta: 

 

A. Problemas de vedação (vazamentos, perda de jato, 

refrigeração deficiente, etc.)  

B. Níveis de ruído e vibração normais. 

C. Perda de lubrificação e refrigeração. 

Contaminação por óleo e vazamentos na carcaça da 

bomba. 

D. Problemas relacionados ao mecanismo motriz (turbina 

ou motor).  

E. Nenhuma das alternativas. 

 

35- Esse símbolo hidráulico   significa: 

 

A. Trabalho 

B. Pressão em coluna d‟água 

C. Ângulo plano 

D. Aceleração escalar 

E. Peso Específico 

 

36- É utilizado para estabelecer, controlar e interromper o fluxo 

de uma tubulação, e são importantes para as conduções: 

 

A. Luva 

B. Joelho  

C. Junta 

D. Válvula 

E. Curva 

 

37- A profundidade mínima de assentamento de tubulação de 

esgoto no interior de lotes é de: 

 

A. 0,10 m 

B. 0,20 m 

C. 0,30 m 

D. 1,00 m 

E. 1,30 m 

 

38- Para instalar uma válvula de pressão para bacia sanitária é 

utilizada uma bitola da tubulação de quantas polegadas? 

 

A. 1/2” 

B. 3/4” 

C. 1 1/4” 

D. 2” 

E. 3” 

 

39- É utilizada para fazer a mudança de direção em uma 

tubulação: 

 

A. Cotovelo 

B. Luva  

C. Bujão 

D. Plug 

E. Curva  
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40- A figura abaixo é: 

 
 

 

A. Tê soldável. 

B. Curva de 90º soldável. 

C. Luva soldável. 

D. Joelho de 45º soldável. 

E. Cruzeta soldável. 

 

 

 

 

 




