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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16- É uma peça de plástico ou de cobre para aumentar o telhado 

quando este encontra uma parede. Ele evita que a região de 

encontro entre o telhado e uma parede (ou platibanda) seja um 

ponto de infiltração.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Rufo 

B. Barrilete 

C. Greide 

D. Contraverga 

E. Tirante 

 

17- Para fazer um telhado com peças francesas são necessários 

para cada m²: 

 

A. 8 peças 

B. 17 peças 

C. 26 peças 

D. 33 peças 

E. 42 peças 

 

 

 

 

 

 

 

18- Observe a figura: 

 
 

As letras A, B e C representam, respectivamente: 

 

A. Terça / Empena / Espigão 

B. Terça / Espigão / Empena 

C. Espigão / Terça / Empena 

D. Espigão / Empena / Terça  

E. Empena / Terça / Espigão  

 

19- No programa AUTOCAD, qual tecla tem a função de 

Ativar/desativar a Dynamic Input? 

 

A. Shift 

B. Tab 

C. F6 

D. F12 

E. Ctrl + D 

 

20- Pode ser feito uma vala e fazer o baldrame diretamente 

sobre o fundo dela para fundação ou alicerce para apoiar a casa 

em solos firmes com profundidades de até: 

 

A. 10 cm 

B. 20 cm 

C. 30 cm 

D. 60 cm 

E. 100 cm 

 

21- Com muros acima de 1,00 e até 1,50m a profundidade da 

vala deve ser de: 

 

A. 10 cm 

B. 15 cm 

C. 20 cm 

D. 30 cm 

E. 40 cm 
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22- Uma maneira rápida e econômica de fazer o piso da calçada 

é usar uma camada de concreto de ____ de espessura. Nas 

entradas de carro, essa camada deve ter _____. 

 

A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 

 

A. 2 cm / 5 cm 

B. 5 cm / 7 cm 

C. 7 cm / 9 cm 

D. 9 cm / 11 cm 

E. 11 cm / 13 cm 

 

23- O cimento pode ser armazenado em local adequado por até: 

 

A. 3 meses e em pilhas de no máximo 10 sacos. 

B. 3 meses e em pilhas de no máximo 5 sacos. 

C. 6 meses e em pilhas de no máximo 10 sacos. 

D. 6 meses e em pilhas de no máximo 5 sacos. 

E. 12 meses e em pilhas de no máximo 10 sacos. 

 

24- Após solicitadas as ligações elétrica e hidráulica, deve ser 

iniciada a construção do tapume e dos barracões, que devem ter 

dimensões que satisfaçam às necessidades da obra. 

O tapume deve ser feito em todo o perímetro da obra, com 

altura mínima de: 

 

A. 0,80 metro 

B. 1,20 metro 

C. 1,80 metro 

D. 2,20 metros 

E. 3,10 metros 

 

25- É um elemento linear e longitudinal que serve de apoio à 

parede. Geralmente, fica na posição horizontal e pode ser 

constituída de vigas de madeira, aço ou concreto armado. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Parede 

B. Estroncas 

C. Longarina 

D. Tirantes 

E. Bermas 

 

26 - Na concretagem de peças altas, como pilares e paredes, 

para evitar o que ocasionaria a segregação dos agregados e 

incorporação de a deve-se tomar cuidado para que a altura de 

queda livre do concreto de até: 

 

A. 0,5 metro 

B. 1,5 metro 

C. 2,0 metros 

D. 3,0 metros 

E. 3,5 metros 

 

27- O tempo de cura e o tempo ideal de cura para o cimento 

portland pozolânico é de, respectivamente: 

 

A. 7 e 14 dias.  

B. 8 e 15 dias.  

C. 14 e 30 dias.  

D. 30 e 40 dias.  

E. 30 e 60 dias. 

 

28- No caso de cortes, deverá ser adotado um volume de solo 

correspondente à área da seção multiplicada pela altura média, 

acrescentando-se um percentual de empolamento. Quando não 

se conhece o tipo de solo, podemos considerar o empolamento 

entre: 

 

A. 10 a 20% 

B. 20 a 30% 

C. 30 a 40% 

D. 40 a 50% 

E. 50 a 60% 

 

29- Sobre o quadro de distribuição é INCORRETO afirmar: 

 

A. O quadro de distribuição devem ser de preferência 

metálicos e devem ficar fechados para que os operários 

não encostem nas partes energizadas. 

B. Os quadros de distribuição devem ficar em locais bem 

visíveis, sinalizados e de fácil acesso, mas longe da 

passagem de pessoas, materiais e equipamentos. 

C. As chaves elétricas do tipo faca podem ser usadas para 

ligar diretamente os equipamentos. 

D. Os fios e cabos devem ser estendidos em lugares que não 

atrapalhem a passagem de pessoas, máquinas e materiais. 

E. Os fios e cabos estendidos em locais de passagem, devem 

estar protegidos por calhas de madeira, canaletas ou 

eletrodutos. Podem ser colocados a uma certa altura que 

não deixe as pessoas e máquinas encostarem neles. 

 

30- Nos telhado pontaletado, a distância dos pontaletes deve 

ser: 

 

A. Igual a das tesouras. 

B. O dobro das tesouras. 

C. O triplo das tesouras. 

D. A metade das tesouras. 

E. Um terço das tesouras. 

 

31 - Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem 

incorporar faixa livre com largura mínima de: 

 

A. 0,50 m 

B. 0,80 m 

C. 1,00 m 

D. 1,20 m 

E. 1,50 m 

 

32- No AUTOCAD 2014, indique o comando que cria um 

segmento de reta, cada segmento pode ser editado 

separadamente: 

 

A. Line (LINE)  

B. Construction line (XLINE) 

C. Polyline (PLINE) 

D. Rectangle (RECTANG) 

E. Arc (ARC) 
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33- Plano de Mobilidade Urbana obrigatório para cidades a 

partir de: 

 

A. 10.000 habitantes. 

B. 20.000 habitantes. 

C. 30.000 habitantes. 

D. 40.000 habitantes. 

E. 50.000 habitantes. 

 

34- Segundo a Constituição Brasileira, Art. 186. A função 

social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos, EXCETO: 

 

A. Aproveitamento racional e adequado. 

B. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente. 

C. Aprimoramento do solo por adaptação a legislação 

vigente. 

D. Observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho. 

E. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

dos trabalhadores. 

 

35- A Locação da Obra é a transferência dos dados e medidas 

de um projeto para um terreno. É de grande importância e 

cuidados devem ser tomados para as medidas serem as mais 

precisas possíveis. São aspectos importantes neste caso, 

EXCETO: 

 

A. O local da obra deve estar limpo e sem vegetação. 

B. Utilizar instrumentos de medida, como trena de pelo 

menos 50 metros e mangueira de nível, em perfeito 

estado de conservação. 

C. Estar com os projetos de implantação e locação da obra. 

D. Ter todos os materiais necessários (sarrafos, pregos, 

lápis, estacas, entre outros). 

E. Ter certeza da veracidade do nível de referência. 

 

36- Recipiente de cabo longo cujo objetivo é retirar a calda de 

cal do bidão: 

 

A. Acéter 

B. Acícula 

C. Fabela 

D. Pargas 

E. Tabeira 

 

37- É uma fundação direta: 

 

A. Franki 

B. Strauss 

C. Escavadas 

D. Radier 

E. Injetadas 

 

 

 

 

 

38- Referente as formas de aquisição de bens pelo Poder 

Público é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os bens dos municípios são adquiridos através de 

desapropriação, de processo de Execução, ou outros tipos 

de aquisição de natureza privada (compra e venda, 

recebimento de bens de doação, permuta, herança, 

usucapião, invenção (achado de coisa perdida) e por 

força de dispositivo constitucional ou legal. 

B. Quando o patrimônio estiver vinculado a um determinado 

ente federado - União, a um Estado ou a um Município - 

a ele cabe, através dos seus agentes públicos, em 

primeiro lugar, adotar todas as providências necessárias à 

sua preservação e conservação. 

C. No Município, a responsabilidade direta pelo zelo com o 

patrimônio público em regra é exclusivamente do (a) 

Prefeito (a) não podendo ser divida esta responsabilidade 

como os demais agentes públicos. 

D. Toda a população tem responsabilidade indireta em 

relação ao cuidado com o patrimônio público. A todos 

cabe por ele zelar, preservando-o e defendendo-o, 

inclusive judicialmente, através de Ação Popular. (Art. 

1º, Lei 4.717/65). 

E. O gestor público municipal, assim como nas demais 

esferas, deverá promover a adoção de procedimentos 

administrativos e contábeis que garantam o bom uso do 

patrimônio público.  

 

39- A subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 

no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes 

é considerada: 

 

A. Loteamento 

B. Curvamento 

C. Trovamento 

D. Brocamento 

E. Desmembramento 

 

40- De acordo com a Lei Nº 6.766/79, não é permitido o 

parcelamento do solo em, EXCETO: 

 

A. Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas. 

B. Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo 

à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. 

C. Terrenos com declividade igual ou superior a 15%, salvo 

se atendidas exigências específicas das autoridades 

competentes. 

D. Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação. 

E. Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 

poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a 

sua correção. 

 

 

 

 


