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PORTUGUÊS 

 

1 - “Os acessores do novo diretor não têm acesso aos projetos que a empreza está 

desenvolvendo para pesquizar novos produtos. Tal fato tem-lhe causado flagrante 

constranjimento, pois ele acaba ficando sem conhecer alguns itens dos planos.” 

No fragmento acimas encontramos erros ortográficos, em um total de: 

 

(a) dois erros graves com o uso so “Z”. 

(b) três erros variados com “Z”, “j”. 

(c) quatro erros do uso do “Z”, “SS”, “J”. 

(d) um erro apenas. 

(e) cinco erros gravíssimos. 

 

2 - A alternativa correta em relação a separação silábica é: 

 

(a) a-mas-sa-do, jo-e-lhei-ro, cor-rei-o 

(b) exce-ção, psi-qui-a-tra, cres-ça 

(c) i-gua-is, na-dou, sua-do 

(d) ru-im, saú-de, a-ve-ri-guei 

(e) pisci-na, quei-ji-nho, em-chen-te 

 

3 - Indique a alternativa em que, retirando-se a(s) virgula(s), não se altera o sentido da 

frase. 

 

(a) As antigas casas do centro vão, gradativamente, dando lugar a edifícios modernos e 

coloridos. 

(b) São muito tensas as relações entre mim e a professora, Isabel. 

(c) A velhinha Caminhava pela praça, silenciosa. 

(d) O rapaz, revoltado, começou a xingar os funcionários do hospital. 

(e) Os petroleiros, que fizeram uma greve por melhores condições de trabalho, foram 

atendidos em reivindicações. 

 

4 -  



 

 

É incorreto: 

 

(a) Não existe mosquita, pois é um substantivo epceno. 

(b) Mosquita é aceitável, pois é o feminino de mosquito. 

(c) os substantivo epcenos são destinados aos animais que não há o feminino. 

(d) usamos a palavra macho e femia para determinar o gêneros de alguns animais. 

(e) o mosquito segue a mesma regra que mosca. 

 

5 –  

 

 

Em relação a pontuação na fala das personagens é correto afirmar: 

 

(a) A primeira fala temos uma frase exclamativa. 

(b) A primeira fala temos uma frase afirmativa. 

(c) A primeira fala temos uma frase interrogativa. 

(d) A primeira frase usa muitas vírgulas e um ponto de interrogação. 

(e) A primeira fala esta toda erra, falta travessão. 

 

Texto para as questões 6 e 7. 

Tudo vai melhorar!  

 

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um 

Fazendeiro do estado do Tocantins: 



O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou: 

- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda? 

O Fazendeiro do Tocantins respondeu: 

- Oía cumpadre! Acho que deve di dar aí uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua? 

Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era daquele tipo meio arrogante e cheio de 

mania de grandeza ele foi logo esnobando o outro fazendeiro dizendo: 

- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de 

manhã bem cedinho e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade. 

Respondeu o fazendeiro do Mato Grosso. 

O fazendeiro do Tocantins, comovido, deu uns tapinhas nas costas do fazendeiro do Mato 

Grosso e disse: 

- Eu sei cumpadre!...Eu sei! No começo eu também andava de carroça...Squenta 

não!...Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar! 

 

Edilson Rodrigues Silva 

http://humordeadolescetekkk.blogspot.com.br/2013/01/cronicas-da-vida.html , acesso 

em 04/05/2016. 

 

6 - O texto apresenta um característica marcante em relação a forma de tratamento dos 

dois cumpadres, são elas: 

 

(a) Os dois compadres são arrogantes e metidos a besta. 

(b) A ajuda entre eles que fortalece a amizade. 

(c) No texto predomina a irônica entre os dois cumpadres. 

(d) O povo do interior  não se preocupa muito com as questões financeira. 

(e) Os dois compadres possuem a mesma quantidade de terra. 

 

7 - A linguagem usada no texto reflete a: 

 

(a) Os dois compadres usam uma linguagem rude para manter a distancia entre eles. 

(b) Uso de uma linguagem regional marcada pela fala dos dois cumpadres. 

(c) Os compadres tiveram dificuldade de conversar entre si por conta da linguagem. 

(d) A fala incorreta sempre dificulta a comunicação. 

(e) O Brasil é muito grande por isso a língua é diferente. 

 

8 - 

 

“Fomos passear num dia de sol.” 

http://humordeadolescetekkk.blogspot.com.br/2013/01/cronicas-da-vida.html


“O navio afundou numa noite de tempestade.” 

“A higiene do corpo é muito importante para nossa saúde.” 

 

Os adjetivos correspondentes as locuções adjetivas são: 

 

(a) ensolarada, tempestuosa, corporal 

(b) lunar, circense, corporal 

(c) matutino, tempestuosa, circense 

(d) ensolarado, matutino, chuvoso 

(e) tempestuosa, corporal, matutino 

 

9 - Trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou, 

do contrário não sairá de casa nesse final de semana. As palavras destacadas podem ser 

substituídas por: 

(a) concertar, coser e se não.   . 

(b) consertar, coser e senão.   . 

(c) consertar, cozer e senão. 

(d) concertar, cozer e senão 

(e) consertar, coser e se não 

 

 

10 – 

 

I. O alface estava todo estragado quando comprei. 

II. A dinamite explodiu antes da hora. 

III.  A champanha está gelada como sempre. 

 

Quanto ao gênero: 

 

(a) Todas corretas. 

(b) Apenas a II correta. 

(c) Apenas a II correta. 

(d) Apenas a I e III estão corretas. 

(e) Nenhuma está correta.  

 

 

11 - Forma correta do plural de guarda-chuva, quarta-feira e pé-de-moleque, são: 

 

(a) guardas-chuvas, quartas-feira, pes-de-moleques. 

(b) guarda-chuvas, quarta-feiras, pés-de-moleque.  

(c) guardas-chuva, quartas-feiras, pé-de-moleques 

(d) guarda-chuvas, quartas-feira, pés-de moleque. 

(e) guarda-chuvas, quartas-feiras, pés-de-moleque. 



 

12 - Classifique as orações abaixo: 

 

(A) artigo indefinido 

(B) artigo definido 

 

1. Preciso de uma explicação para o fato (   ). 

2.Chegaram as encomendas (   ). 

3.Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 

4.Uns alunos chegaram mais cedo à escola (   ). 

5. O bem sempre vencerá o mal (   ). 

 

A sentença correta é: 

 

(a) A,B,A,A,B 

(b) B,B,A,A,B 

(c) A,B,A,B,A 

(d) B,A,B,A,B 

(e) A,B,A,A,A 

 

13 -  
“O idioma português é o quinto mais falado do mundo, alcançando 200 milhões de 

pessoas. [...] O especialista Sílvio Elia tem certeza de que, apesar, o português está 

em expansão no mundo.” 

 

NISKIER, Arnaldo . Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 

ABL, 1998. 

Os termos grifados são respectivamente: 

 

(a) Adjetivo /adjetivo 

(b) Substantivo/adjetivo 

(c) Substantivo/substantivo 

(d) Adjetivo/substantivo 

(e) N.D.A. 

 

MATEMÁTICA 

 



14 - Manoel comprou um carro que foi pago da seguinte forma:  a primeira parcela 

Manoel pagou R$ 6455,23, as outras 4 parcelas foram pago o valor de R$ 4253,87. Qual 

o valor final do carro? 

 

(a) R$ 22340,71 

(b) R$ 23470,71 

(c) R$ 23670,71 

(d) R$ 24470,71 

(e) R$ 23740,17 

 

15 - Uma máquina consome 8 litros de óleo diesel por hora de funcionamento. Para 

gradear 4,8 ha gasta em média 9,5 horas de trabalho do trator. Quantos litros de óleo 

diesel será consumido para gradear uma área de 4,8 ha? 

 

(a) 70 

(b) 72 

(c) 76 

(d) 78 

(e) 80 

 

16 - O Aninha trabalha a 31,4 km de onde mora. Todos os dias Aninha faz esse percurso 

de ida e volta exceto aos Domingos e Segundas-Feiras. Quantos quilômetros Aninha 

percorre por semana? 

 

(a) 439,6 

(b) 157 

(c) 156,2 

(d) 314 

(e) 219,8 

 

17 - A fazenda experimental tem uma área de 533.350,00 m² que precisa ser dividida em 

parte iguais para realização dos experimentos de pesquisa dos curso de medicina 

veterinária, engenharia ambiental e sanitária, agronomia e engenharia florestal. Quanto 

de área cada curso vai ter de área para realização dos experimentos de pesquisa? 

 

(a) 193357,00 m² 

(b) 133337,5 m² 

(c) 165473,25 m² 



(d) 175337 m² 

(e) 125245,8 m² 

 

18 - Ao abastecer um carro Wagner resolveu mandar completar o tanque de combustível 

do carro. Sabendo o valor por litro do combustível era de R$ 2,57. O abastecimento ficou 

em um valor total de R$ 123,36. Quantos litros de combustível foi colocado no tanque do 

carro do Wagner? 

 

(a) 46,2 

(b) 51,34 

(c) 48 

(d) 48,36 

(e) 47 

 

19 - André comprou 20 vagas magras em um leilão para engordar e vender. Foram pago 

por cada vaca na compra R$ 1456,37. Dois meses depois André vendeu as mesmas 20 

vacas por R$ 1876,49. Para a manutenção de sal, ração e medicação para este lote André 

gastou R$ 1650,00. Quanto foi o total de ganho do André com esse lote de vacas? 

 

(a) R$ 8.402,40 

(b) R$ 7.402,40 

(c) R$ 5672,40 

(d) R$ 6.752,40 

(e) R$ 6.652,40 

 

20 - Maria viu o seguinte anúncio: 

  

     

 

 

 

 

 

Maria acertou a resposta, ela respondeu: 

 

(a) 3 

(b) 9 

PROMOÇÃO 

Ganhe um kit da loja se acertar 

a charada abaixo: 

“Qual o menor número natural 

que se deve adicionar a 706 

para se obter um número  

divisível por 13?” 

 



(c) 10 

(d) 12 

(e) 22 

 

21 - Ao fatorar 1200 em fatores primos, obtém 2x . 3y . 5z, então o valor de x + y + z é: 

 

(a) 10 

(b) 8 

(c) 7 

(d) 5 

(e) 3 

 

22- Considere as afirmações: 

I) O mínimo múltiplo comum entre 12 e 21 é 84. 

II) O menor múltiplo comum de 8 e de 12 é 48. 

III) Os números 18 e 24 possuem cinco divisores comuns, que são 1, 2, 3, 4 e 6. 

 

A alternativa CORRETA é: 

 

(a) I e II são verdadeiras 

(b) I e III são verdadeiras 

(c) II e III são verdadeiras 

(d) Apenas I é verdadeira 

(e) Todas estão corretas 

 

23 - – Seu Otávio está planejando gramar o terreno em volta da sua casinha de 

ferramentas. Para isso precisa saber a área dessa parte do terreno. A área da figura 

colorida é: 



 

(a) 36 m2 

(b) 6,25 m2 

(c) 29,75 m2 

(d) 42,25 m2 

(e) 52, 7 m2 

 

24 – Na sala de Silvana tem 9 alunos com menos de 15 anos, o que corresponde a 
8

3
 do 

número de alunos da sala. A quantidade de alunos da sala de Silvana é: 

 

(a) 27 

(b) 24 

(c) 12 

(d) 32 

(e) 30 

 

25 – Mariana fez um suco e colocou em um copo que cabe 
6

1
de litro de suco. Quantos 

desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade para  
3

2
de litro? 

(a) 3 copos 

(b) 4 copos 

(c) 6 copos 

(d) 12 copos 

(e) 18 copos 

 



26 – Dona Francisca vai fazer um jardim em uma parte do seu quintal, a área pintada de 

cinza na figura representa a área do jardim. Sabe-se que a área de todo o quintal (quadrado 

maior) é de 25 m2 e que CG  mede 2 m. A área que corresponde ao jardim de Dona 

Francisca é: 

 

(a) 9 m2 

(b) 12 m2 

(c) 16 m2 

(d) 21 m2 

(e) 22 m2 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

27 - Em consideração às instalações elétricas e a prevenção de acidentes, é INCORRETO 

afirmar que:  

(a) Máquinas ou equipamentos elétricos móveis não podem ser ligados através de 

conjunto plugue e tomada.  

(b) Em todos os ramais para ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados 

disjuntores ou chaves magnéticas independentes, que possam ser acionados com 

facilidade e segurança.  

(c) Instalações elétricas só podem ser feitas e mantidas por trabalhador qualificado com 

a supervisão de profissional legalmente habilitado.  

(d) As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterradas.  

(e) Evitar o uso de benjamim. 

 

28 - O uso de alvenarias de componentes cerâmicos é muito frequente na construção civil. 

Com relação a essas alvenarias é CORRETO afirmar:  

 

(a) O encunhamento das paredes visa garantir um melhor embutimento das instalações 

hidráulicas.  

(b) As contravergas fazem a amarração entre duas paredes ortogonais.  

(c) Nas alvenarias estruturais, são necessárias vigas, pois as paredes não podem receber 

as cargas provenientes das lajes.  

(d) As vergas são peças construídas sobre os vãos de portas e janelas.  



(e) Os tijolos cerâmicos não podem ser utilizados como alvenaria estrutural.  

  

29 - O chapisco nas paredes serve para: 

(a) aumentar a espessura da parede 

(b) impermeabilizar e melhorar a aderência do emboço 

(c) economizar massa do emboço 

(d) não é necessário depende do dono da obra 

(e) facilitar a pintura 

 

30 - Dentre os documentos de referência que devem ser consultados na execução de 

alvenaria de vedação em blocos cerâmicos ou de concreto, para racionalizar o serviço e 

obter maior produtividade sem a ocorrência de desperdício, destacam -se os(as): 

 

(a) projetos de formas. 

(b) projetos de esquadrias. 

(c) manuais técnicos dos fabricantes de tintas. 

(d) recomendações do fabricante de cerâmica. 

(e) diâmetro do aço a ser utilizado na estrutura 

 

31 - Ao se verificar a execução da locação de uma obra, não constitui item importante 

o(a): 

 

(a) esquadro do gabarito. 

(b) marcação dos elementos estruturais. 

(c) posicionamento de juntas no gabarito 

(d) marcação dos eixos “X” e “Y” no gabarito 

(e) manter o nível do gabarito 

 

32 - Dois concretos usuais serão dosados com os mesmos materiais e as mesmas 

quantidades dos agregados graúdos e miúdos, porém com diferentes relações 

água/cimento. Para essa situação, com relação às resistências à compressão observadas 

para uma mesma idade dos dois concretos, pode-se afirmar que: 

 

(a) os dois concretos terão a mesma a resistência. 

(b) será mais resistente aquele com maior relação água/cimento. 

(c) será mais resistente aquele com menor relação água/cimento 

(d) será mais resistente aquele com a menor quantidade de cimento. 



(e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

33 - Marque a alternativa que não apresenta um exemplo de tubulação pertencente aos 

projetos de instalações de água fria: 

 

(a) Barrilete.  

(b) Ramal predial.  

(c) Coluna de alimentação.  

(d) Ramal de descarga.  

(e) Sub ramal de alimentação  

  

34 -  Como deve ser feita a cura do concreto? 

 

(a) Devem ser colocados ventiladores de alta pressão para a cura ser mais rápida; 

(b) Devemos usar um material absorvente para absorver a água em excesso; 

(c) Devemos molhar o concreto frequentemente evitando que a superfície chegue a 

secar; 

(d) Devem ser colocados aditivos para o concreto secar mais rápido. 

(e) Deve ser espalhada uma camada de cimento sobre a superfície concretada. 

 

35 - A perspectiva isométrica abaixo representa a instalação hidráulica de um banheiro. 

Identifique os elementos numerados. 



 

 

(a) 1- registro de pressão; 2- válvula de retenção;3- sub-ramal; 4- tubo de descarga; 5- tê. 

(b) 1- válvula de retenção; 2- registro de gaveta;3- sub-ramal; 4- sub-ramal; 5- joelho. 

(c) 1- registro de gaveta; 2- registro de gaveta; 3-ramal; 4- sub-ramal; 5- tê. 

(d) 1- registro de pressão; 2- registro de gaveta; 3- ramal; 4- ramal; 5- tê. 

(e) 1- registro de gaveta; 2- registro de pressão;3- ramal; 4- sub-ramal; 5- tê. 

 

36 - Os materiais de hidráulica ilustrados nas figuras I, II e III, referem-se, 

respectivamente, a: 

 

 



  

(a) registro, curva de 90° e luva.  

 (b) válvula, curva de 90° e luva.  

 (c) registro, joelho de 90° e luva.  

 (d) registro, curva de 90° e tê.  

 (e) válvula, joelho de 90° e tê. 

 

37 - Nas instalações hidráulicas prediais, os elementos que servem para ligar ramais com 

ou sem redução a colunas, e, na horizontal, realizam derivações para ventilação ou servem 

ainda para unir duas tubulações provindas de direções perpendiculares são chamados: 

 

(a) cotovelos. 

(b) joelhos. 

(c) sifões. 

(d) tês. 

(e) adaptadores. 

 

38 - Na preparação e montagem da armação de uma estrutura de concreto armado, os 

armadores que executam operações de manuseio, dobramento ou corte de vergalhões 

devem, obrigatoriamente, utilizar os seguintes EPIs: 

 

(a) luva de borracha e máscara facial. 

(b) avental de PVC e protetor auricular. 

(c) óculos de segurança e bota impermeável. 

(d) luva de raspa e óculos de segurança. 

(e) protetor facial e perneira de raspa. 

 

39 - Para a determinação de distâncias, verificação de ângulos e aferição da verticalidade, 

são utilizados: 

 

(a) régua, nível e prumo; 

(b) trena, esquadro e prumo; 

(c) metro, esquadro e nível; 

(d) esquadro, prumo e nível; 

(e) prumo de centro, trena e metro. 

 

40 - O tipo de tinta mais adequada para esquadrias de ferro é: 

 



(a) cal. 

(b) esmalte. 

(c) látex acrílico. 

(d) látex PVA. 

(e) selador. 


