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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

(Manuel Bandeira - Poesia Completa e Prosa, Ed. Nova 

Aguilar, Rio de Janeiro) 

 

01- No trecho do poema, o eu-lírico: 

 

A. Conta um sonho que ele teve 

B. Planeja várias atividades prazerosas 

C. Cria um novo país 

D. Se lamenta pelo passado 

E. Busca satisfação nas propagandas de televisão 

 

02- O eu lírico revela: 

 

A. Profunda tristeza 

B. Desejo de liberdade 

C. Saudades da família 

D. Crença no sobrenatural 

E. Vontade de ficar em casa 

 

03- ―Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar‖ 

 

Os versos do poema demonstram que o eu lírico: 

 

A. Gosta de ficar em casa 

B. Acredita em fantasmas 

C. Não sabe contar histórias 

D. Tem saudade da infância                                             

E. Gosta de dormir 

 

04- É uma palavra proparoxítona retirada do texto: 

 

A. Bicicleta 

B. Mãe 

C. História 

D. Ginástica 

E. Menino  

 

 
 

05- Segundo o texto: 

 

A. A moda é feita de roupas bonitas. 

B. Todos devem observar o que a internet diz que está na 

moda. 

C. Boas maneiras estão sempre na moda. 

D. Está na moda ser mais informal. 

E. Só o que está escrito na imagem está na moda. 

 

06- São escritas com ‗z‘ assim como ‗gentileza‘ e ‗delicadeza‘: 

 

A. Portugueza e calabreza 

B. Camponeza e alteza 

C. Natureza e riqueza 

D. Nobreza e burgueza 

E. Siameza e certeza 

 

07- ―Trabalho em equipe é _______ um grupo ou 

_______ sociedade resolve criar um esforço 

coletivo para resolver _______ problema. O trabalho em equipe 

pode ser descrito _______ um conjunto ou grupo de pessoas 

que se dedicam a realizar _______ tarefa ou determinado 

trabalho, por obrigação, ou não.‖ 

(http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/) 

 

A. quando – uma – um – como – uma 

B. como – outra – um – como – uma 

C. quando – a – seus – por – uma 

D. como – esta – seu – a – aquela  

E. quando – uma – os – até – a 

 

08- Em qual dos trechos a seguir uma palavra está escrita 

INCORRETAMENTE: 

 

A. Quem está hospitalizado, além de cuidados médicos 

precisa da atenção de familiares e dos amigos. 

B. Pensando nisso, um grupo de policiais militares 

resolveu arregarçar as mangas para levar alegria aos 

leitos de hospitais. 

http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/
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C. O grupo batizado de Equipe da Felicidade tem 

realizado várias visitas a colegas de farda e até a 

familiares deles. 

D. Os PMs fazem visitas a crianças doentes, levam 

presentes e fazem brincadeiras. 

E. Um verdadeiro exemplo de cidadania e respeito ao 

próximo. 

 
09- Assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗dinheiro é uma palavra que indica ação. 

B. ‗melhor‘ e ‗nova‘ são adjetivos. 

C. ‗contra‘ dá uma qualidade a ‗jogo‘. 

D. ‗também‘ é uma palavra que dá nome a um ser. 

E. ‗turma‘ é um substantivo próprio. 

 

10- Na tirinha predomina qual tempo verbal? 

 

A. Futuro 

B. Presente  

C. Futuro e pretérito  

D. Pretérito 

E. Presente e futuro 

 

11- Em qual dos trechos do quadrinho há um pronome 

possessivo? 

 

A. ‗eu procurei‘ 

B. ‗nossos uniformes‘ 

C. ‗uma bola nova‘ 

D. ‗o pessoal da rua de cima‘ 

E. ‗só de mim‘ 

 

12- Em qual dos trechos NÃO há um erro de concordância? 

 

A. ―Ela já vinha meia triste durante os treinamentos, mas a 

gente entende isso, agora voltou a fazer‖ 

B. ―Nicole Bahls voltará para a TV este ano 

interpretando ela mesmo, mas não em um reality 

show.‖ 

C. ―Já é cinco da manhã. E eu não dormi quase nada.‖ 

D. ―Só em pensar que tu me disse que iria se casar.‖ 

E. ―Havia dois motivos pelos quais não havia se matado: 

ou porque não tinha coragem da morte, ou porque ainda 

amava a vida!‖ 

―Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho 

direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos 

mangavam dele e gritavam: — Ó pelado! Tanto gritaram que 

ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a 

carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio; 

mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se 

por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam 

que fim tinham levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e 

fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, 

aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda 

escura.‖  (Guimarães Rosa. A Terra dos Meninos Pelados.  

 

13- A expressão ‗era de bom gênio‘ significa que o menino era: 

 

A. Nervoso 

B. Peralta 

C. Triste 

D. Genioso 

E. Calmo 

 

14 - Em qual das alternativas há uma classificação incorreta da 

palavra retirada do texto? 

 

A. ‗detrás‘ – advérbio de lugar 

B. ‗demais‘ – advérbio de tempo 

C. ‗Entristecia‘ – verbo de ação 

D. ‗Cabeça‘ – substantivo feminino 

E. ‗Raimundo‘ – substantivo próprio 

 

15 - Em ―__ Ó Pelado!‖, o sinal de exclamação indica: 

 

A. Exaltação 

B. Questionamento 

C. Susto 

D. O fim da frase 

E. Início de um diálogo 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - Para o assentamento de piso em um cômodo 3m por 5 m, 

utilizam-se quantos metros de piso? 

 

A. 10 metros quadrados 

B. 15 metros quadrados 

C. 12 metros quadrados 

D. 14 metros quadrados 

E. 18 metros quadrados 

 

17 - São materiais utilizados no dia a dia de trabalho de um 

pedreiro, EXCETO:  

 

A. Desempenadeira lisa 

B. Desempenadeira denada 

C. Trena 

D. Trincha 

E. Colher de pau 
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18 - A localização das fossas sépticas e sumidouros devem 

atender as seguintes condições, EXCETO: 

 

A. Afastamento mínimo de 5 metros de poços de 

abastecimento e de corpos de água de qualquer 

natureza. 

B. Possibilidade de fácil ligação ao futuro coletor público. 

C. Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de 

remoção periódica do lodo. 

D. O sistema deve ser construído com afastamento mínimo 

de 1,5 metros de construções, limites de terreno e ramal 

predial de água. 

E. Deverá obedecer ao afastamento mínimo de 3,0 metros 

de árvores e de qualquer ponto da Rede Pública de 

Abastecimento de Água. 

 

19 - Sobre as fossas sépticas é INCORRETO afirmar: 

 

A. É vedado o lançamento das águas pluviais na fossa 

séptica. 

B. O volume da fossa séptica não deve ser inferior a 

1.250 litros. 

C. A fossa séptica dispensa o uso de tampa de inspeção. 

D. O esgoto das pias de cozinha deve passar por caixa de 

gordura antes de entrar na fossa séptica. 

E. Para ventilar a fossa séptica, utiliza-se a própria 

tubulação de entrada e o sistema de ventilação da 

instalação predial. 

 

20 - Segundo o Vocabulário e normas básicas da construção, 

qual a definição de planta? 

 

A. Altura do chão ao início da janela. 

B. Altura do chão até a laje. 

C. Ponto mais alto da cobertura 

D. Vista obtida após a retirada do plano de secção 

olhando de cima para baixo. 

E. Vista obtida após a retirada da parte anterior ao plano 

de secção olhando de frente. 

 

21 - Com relação às estruturas das escadas correlacione os 

termos com suas definições. 

 

I-Pisos 

II- Espelhos 

III- Degraus 

IV- Patamares 

V- Lances 

VI- Corrimão 

 

(   )  Cabos de aço na extremidade lateral dos degraus para a 

proteção das pessoas que utilizam a escada. 

(   )  Pisos + espelhos 

(   )  Pequenos planos horizontais que constituem a escada. 

(   )  Planos verticais que unem os pisos. 

(   )  Sucessão de degraus entre planos a vencer, entre um plano 

e um patamar entre um patamar e um plano e entre dois 

patamares. 

(   )  Pisos de maior largura que sucedem os pisos normais da 

escada, com o objetivo de facilitar a subida e o repouso 

temporário do usuário da escada. 

 

A. VI, III, I, II, V, IV 

B. I, II, III, IV,V, VI 

C. II, III, I, V, VI, IV 

D. VI, III, I, II, IV, V 

E. IV, III, I, II, V, VI 

 

22 - Sobre a Trena, assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizada para o corte de madeiras.  

B. Serve para aplicar tintas em superfícies de alvenarias.  

C. Serve para cortar terrenos muito duros.  

D. Serve para dobrar barras de aço.  

E. Utilizada para medir distâncias entre os vãos.  

 

23 - É um material classificado como agregado de origem 

artificial, de tamanho graúdo. É muito utilizada na fabricação 

de concretos, no lastro de rodovias e outras obras da construção 

civil. De que material estamos falando? 

 

A. Areia 

B. Brita 

C. Argila 

D. Cal 

E. Arenoso 

 

24 - Não é uma função do pedreiro: 

 

A. Construir alicerces.  

B. Preparar argamassas. 

C. Fazer assentamentos de ladrilhas e azulejos. 

D. Controlar o nível e o prumo das obras em geral. 

E. Fazer plantas, orientar operações de obras, definir 

prazos. 

 

25 - É comum a adição de cola branca (PVA) à massa do 

chapisco, numa proporção de: 

 

A. Meio litro de cola para 12 litros de água. 

B. 1 litro de cola para 12 litros de água. 

C. Meio litro de cola para 20 litros de água. 

D. 1 litro de cola para 24 litros de água. 

E. 1 litro de cola para 30 litros de água. 

 

26 - Numa esquadria de madeira, são madeiras comuns do 

batente, EXCETO: 

 

A. Peroba rosa. 

B. Canafístula. 

C. Canela. 

D. Cedro. 

E. Angelim. 

 

27 - Em uma escola, as portas devem possuir uma largura 

mínima de: 

 

A. 0,72 metro. 

B. 0,80 metro. 

C. 0,82 metro. 

D. 0,90 metro. 

E. 1,20 metro. 
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28 -  São blocos vazados moldados com arestas vivas retilíneas, 

sendo os furos cilíndricos ou prismáticos. A sua conformação é 

obtida através da extrusão. Que tipo de bloco estamos falando? 

 

A. Bloco de concreto 

B. Bloco de vedação 

C. Bloco cerâmico 

D. Blocos portantes 

E. Argamassa mista 

 

29 - Sobre o Sistema de impermeabilização, qual a função da 

proteção mecânica? 

 

A. Tem a função de regularizar o substrato, 

proporcionando uma superfície uniforme de apoio 

adequado a camada impermeável. 

B. Tem a função de promover a barreira contra a 

passagem da água. 

C. Função de absorver e dissipar esforços atuantes por 

sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la 

contra a ação deletéria destes esforços.  

D. Função de evitar a aderência de outros materiais sobre 

a camada impermeável. 

E. Função de reduzir o gradiente térmico atuante sobre a 

camada impermeável. 

 

30 - São propriedades desejáveis da argamassa,EXCETO: 

 

A. Trabalhabilidade 

B. Consistência 

C. Retenção de água 

D. Resiliência 

E. Resistência à compressão  

 

31 -  Ao revestir uma parede normalmente usa-se 3 argamassas 

em 3 camadas, quais são essas argamassas e em que ordem 

devem ser utilizadas? 

 

A. Chapisco, emboço e reboco. 

B. Reboco, chapisco e emboço. 

C. Chapisco, reboco e emboço. 

D. Emboço, chapisco e reboco 

E. Reboco, emboço e chapisco. 

 

32 - São características essenciais do revestimento de piso, 

EXCETO: 

 

A. Ser resistente ao desgaste. 

B. Provocar o mínimo de ruído com o movimento de 

pessoas. 

C. Ser  de fácil limpeza, para ser mantida uma boa 

condição de higiene. 

D. Exigir manutenção periódica. 

E. Proporcionar aspecto agradável. 

 

33 - São qualidades essenciais para uma boa cobertura, 

EXCETO: 

 

A. Impermeabilidade e estanqueidade. 

B. Resistência a esforço mecânico. 

C. Alterabilidade de forma e dimensões. 

D. Leveza. 

E. Secagem rápida após as chuvas. 

 

34 - São recomendações que devem ser tomadas para evitar 

deslocamento de um revestimento de parede com azulejos, 

EXCETO: 

 

A. Usar areia limpa, cimento novo ou argamassa colante 

dentro do prazo de validade. 

B. Cobrir completamente a superfície do azulejo com 

argamassa no assentamento  e aplicar boa pressão 

sobre o azulejo na colocação. 

C. Garantir a umidade na parede por infiltrações, e 

eliminar vazamentos. 

D. Após a aplicação do azulejo, evitar qualquer tipo de 

esforço na parede durante o endurecimento da 

argamassa. 

E. Usar o emboço em estado semi-úmido antes da 

colagem das peças. 

 

35 - São obrigações do mestre de obra, EXCETO: 

 

A. Conferir e receber todos os materiais que cheguem a 

obra. 

B. Zelar pelo cumprimento das normas de segurança e 

utilização de EPIs. 

C. Cuidar da qualidade do serviço, sobretudo do 

acabamento. 

D. Evitar desperdícios de materiais, observar a segurança 

da obra evitando-se qualquer desvio de materiais. 

E. Escolher quais trabalhadores devem usar EPIs.                    

 

36 - Na construção civil, são estruturas planas e horizontais 

geralmente em concreto armado, apoiadas em vigas, cintas, 

pilares, que sustentam ou dividem os pavimentos da 

construção. De que estrutura estamos falando? 

 

A. Laje 

B. Alçapão 

C. Escada 

D. Rampa 

E. Sótão 

 

37 – Num esgoto doméstico, a distância de duas inspeções deve 

ser menor que: 

 

A. 5 metros.  

B. 10 metros.  

C. 15 metros.  

D. 20 metros.  

E. 25 metros.  

 

38 – Uma Alvenaria reforçada por uma armadura ativa (pré-

tensionada) que submete a alvenaria à tensões de compressão é 

denominada: 

 

A. Alvenaria não armada. 

B. Alvenaria Armada. 

C. Alvenaria parcialmente armada. 

D. Alvenaria Protendida. 

E. Alvenaria não Protendida. 
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39 – De modo geral, deve-se ter uma tomada por cômodo para 

área igual ou menor do que: 

 

A. 3 m
2
. 

B. 6 m
2
. 

C. 8 m
2
. 

D. 10 m
2
. 

E. 12 m
2
. 

 

40 – A figura apresenta um bloco do tipo: 

 

 
 

A. Elétrico. 

B. Hidráulico. 

C. Canaleta 

D. Canaleta compensada. 

E. De amarração. 

 

 


