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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Choram as rosas 

Seu perfume agora 

Se transforma em lágrimas 

E eu me sinto tão perdido 

 

Choram as rosas 

Chora minh'alma 

Como um pássaro 

De asas machucadas 

Nos meus sonhos 

Te procuro 

 

Chora minh'alma 

Lágrimas que invadem meu coração 

Lágrimas, palavras da alma 

Lágrimas, a pura linguagem do amor 

 
(Compositor: Alfredo Matheus. Choram as Rosas © Universal Music 

Publishing Group. Artista: Bruno & Marrone. Meu Presente É Você: 

2005 

 

01- Marque a alternativa que melhor expressa a ideia do verso 

destacado no texto: 

 

A. Sugere que as rosas têm atitudes como os humanos. 

B. Indica que as rosas provocam o choro nas pessoas. 

C. Indica que a natureza age contra o homem. 

D. Denuncia o desmatamento. 

E. Traz humor a um momento triste do homem. 

02- Em qual trecho pode-se afirmar que o autor fez uma 

comparação? 

 

A. “Seu perfume agora 

Se transforma em lágrimas” 

B. “E eu me sinto tão perdido 

 Choram as rosas” 

C. “Chora minh'alma 

  Como um pássaro” 

D. “Nos meus sonhos 

Te procuro” 

E. “Lágrimas que invadem meu coração” 

03- Que palavra abaixo deveria ser acentuada pela mesma regra 

que “LÁGRIMAS”: 

 

A. AMELIA  

B. SECULO 

C. LITORAL 

D. LADRAO 

E. GUARANA 

04- Em qual das alternativas há uma palavra que caracteriza, ou 

seja, dá uma qualidade a outra, no verso:  

“LÁGRIMAS, A PURA LINGUAGEM DO AMOR” 

 

A. ‘lágrimas’ 

B. ‘a’ 

C. ‘pura’ 

D. ‘linguagem’ 

E. ‘amor’ 

 

           A saga "Neymar cai-cai" ganhou o mundo em 2018, 

quando a imprensa internacional começou a atacar o brasileiro 

e reprisou à exaustão trechos dos jogos no Mundial. Mas a 

relação de Neymar com as entradas dos zagueiros é um tema 

antigo na carreira.  

          Desde os primeiros passos como profissional, seu pai 

defende o ato de se atirar no ar para evitar lesões das faltas que 

recebe. "Quem viu a estreia do Neymar poderia entender que o 

Neymar era muito franzino pra estar numa equipe profissional. 

Assiste ele entrando em campo, a camisa enorme, ele muito 

magrinho. O Luxemburgo falou uma coisa e foi até condenado 

por isso. 'O Neymar é um filé de borboleta'. Ele sabia".  

           O tempo passou, e Neymar adquiriu a potência 

muscular.  

           “Um conselho que eu dou pro meu filho é que ele não 

perca a alegria de jogar futebol. Que ele continue jogando da 

forma que achar que é certo, independentemente do resultado. 

Claro que ele joga pra ganhar, mas tem que jogar com alegria”, 

diz Neymar pai. 

 https://esporte.uol.com.br/reportagens-especiais/neymar-se-

joga-pai-do-craque-diz-que-cai-cai-e-para-

protecao/index.htm#file-de-borboleta?cmpid=copiaecola 

 

05- O texto relata: 

 

A. Que o pai do jogador Neymar está insatisfeito com 

suas quedas nos jogos. 

B. O tempo em que o jogador adquiriu potência 

muscular. 

C. Que só quando se tornou profissional, Neymar parou 

de cair. 

D. As razões e uma defesa do pai do jogador Neymar 

sobre sua fama de ‘cai-cai’. 

E. A relação conturbada de Neymar com a imprensa 

internacional e sua maneira de jogar com alegria. 

06- Quando Neymar pai afirma que: “QUEM VIU A ESTREIA 

DO NEYMAR PODERIA ENTENDER QUE O NEYMAR 

ERA MUITO FRANZINO PRA ESTAR NUMA EQUIPE 

PROFISSIONAL”, ele quer dizer que: 

 

A. Neymar começou no futebol sem experiência. 

B. Neymar não tinha preparo emocional para estar numa 

equipe profissional. 

C. A estreia de Neymar prejudicou seu preparo físico 

como atleta profissional. 

D. Uma equipe profissional jamais deveria contratar um 

jogador tão jovem quanto Neymar. 

E. A aparência física de Neymar não era a de um atleta 

de equipe profissional. 

07- De acordo com o texto, a afirmação “ 'O Neymar é um filé 

de borboleta'”, significa que o jogador era: 

 

A. Despreparado   

https://www.google.com/search?q=bruno+%26+marrone+choram+as+rosas+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq7SUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxKqeVFSal6-gppCbWFSUn5eqkJyRX5SYq5BYrFCUXwwkIQoTAVir21teAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQ6BMoADADegQIChAN
https://www.google.com/search?q=choram+as+rosas+bruno+%26+marrone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq5S4tLP1TcwzEsrM43XUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxCqfnJFflJirkFisUJRfDCSTikrz8hXUFHITi4ry81IB3W05_WIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQmxMoATADegQIChAO
https://www.google.com/search?q=choram+as+rosas+meu+presente+%C3%A9+voc%C3%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLSlMNq5S4tLP1TcwzEsrKS_UUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzV3EqpqckV-UmKuQWKxQlF8MJHNTSxUKilKLU_NKUhUOr1Qoy08-vAoA72pWbG0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-y5m_mZ7hAhXIIbkGHZiCC4EQmxMoATAEegQIChAS
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B. Belo  

C. Magro  

D. Pequeno 

E. Doente 

08- “CLARO QUE ELE JOGA PRA GANHAR, MAS TEM 

QUE JOGAR COM ALEGRIA” 

 

A palavra destacada pode ser substituída corretamente por: 

 

A. Porém 

B. Ou 

C. Só 

D. Portanto 

E. E  

09- Em qual das palavras abaixo, o X tem o mesmo som que 

em ‘EXAUSTÃO’? 

 

A. Enxame 

B. Auxílio 

C. Exagero  

D. Tóxico  

E. Nenhuma das Alternativas 

 

10- Qual das alternativas tem uma palavra com o mesmo 

significado da retirada do texto? 

 

A. Reprisou – repetiu 

B. Lesões – bobos  

C. Franzino – obeso 

D. Evitar – provocar 

E. Potência – magreza  

Acordei cedo hoje. Pulei da cama às 6h, dei uma bela 

caminhada até a janela e voltei para a cama às 6h05. Depois, 

fiquei durante dez minutos debaixo do chuveiro frio. Amanhã, 

pretendo abrir a torneira. (Henry Young in: 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/5799) 

 

11- Quem está executando as ações no texto? 

 

A. O sujeito oculto “EU”. 

B. Henry Young. 

C. Não existe sujeito nas frases. 

D. “Acordei” 

E. “Fiquei” 

12- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. Na frase “Depois, fiquei durante dez minutos debaixo 

do chuveiro frio’, a palavra sublinhada indica tempo. 

B. Em  “Amanhã pretendo abrir a torneira”, não há 

indicação do tempo em que o sujeito vai executar a 

ação. 

C. “Pulei da cama às 6h, dei uma bela caminhada até a 

janela”, a vírgula serve para separar uma expressão 

indicativa de lugar. 

D. Todos os verbos do texto estão no tempo passado. 

E. “Amanhã, pretendo abrir a torneira”. A vírgula foi 

empregada para apresentar uma explicação ao leitor. 

13- Complete e assinale a alternativa correta que completa o 

texto a seguir: 

 

“Entre as buzinas e a fumaça dos veículos que ______ no 

engarrafamento, os motoristas ______ correndo entre os 

retrovisores um pontinho colorido. Quando se aproxima, os 

motoristas dão de cara com o vendedor de pipoca Gilmar 

Oliveira, vestido de palhaço. Com o rosto ______ e peruca, ele 

escolheu a fantasia para ______ a atenção dos clientes. 

 

A. fica – veem –  maquiado – chamar  

B. fica – vem – maqueado - chamá 

C. ficão – vê – maqueado – chama  

D. ficam – vê – maqueiado - chamar 

E. ficam – veem –  maquiado – chamar  

14- Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

I- Feriado _____ praia. (lugar) 

II- Celular _____ crédito. (falta) 

III- Dia _____ comerciário. (característica) 

IV- Lojas _____ promoção. (conteúdo) 

 

A. Sem – com – sem – na  

B. Na – sem – do – com  

C. Na – pouco – no – na  

D. De – de – com – de  

E. De – no – do – sem  

 

 
 

15- A frase do quadrinho passada para o futuro do presente, 

está correta em: 

A. “eu serei um desses artistas que ficarão mais famosos 

depois da morte.” 

B. “eu serei um desses artistas que ficaram mais famosos 

depois da morte.” 

C. “eu seria um desses artistas que ficarão mais famosos 

depois da morte.” 

D. “eu serei um desses artistas que fica mais famosos 

depois da morte.” 

E. “eu sou um desses artistas que ficaram mais famosos 

depois da morte.” 

 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/5799
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – É uma tubulação vertical, que pode abranger um ou mais 

andares com a extremidade superior aberta ou conectada a um 

barrilete de ventilação. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Ramal de descarga 

B. Ramal de esgoto 

C. Coluna de ventilação 

D. Tubo de queda 

E. Tubo de ventilação 

 

17 – 17 – Este símbolo indica: 

 

 
A. Válvula de retenção 

B. Bujão 

C. Ralo sifonado 

D. Tubo operculado 

E. Sifão 

 

 

18 – Sobre os esgotos sanitários, na desobstrução das 

tubulações, a NBR 8160 estabelece, EXCETO: 

 

A. Todo trecho de tubulação deve ser acessível. 

B. Os sifões devem ser inspecionáveis. 

C. Entre duas inspeções só pode haver uma deflexão, 

obrigatoriamente menor que 90º e executada com 

curva longa. 

D. A distância entre duas inspeções deve ser menor que 

15 m. 

E. A distância entre o coletor público e a primeira 

inspeção deve ser menor que 15m. 

 

19 – Junta realizada através da pressão de um anel de borracha, 

alojado em uma ranhura, sobre uma superfície lisa, a vedação 

se dá pela compressão radial do anel sobre a superfície. 

 

A. Junta soldável 

B. Junta de ariele 

C. Junta elástica 

D. Junta térmica 

E. Braçadeira 

 

20 – A definição de Pressão de serviço admissível (PSA) é: 

 

A. Número adimensional referido a dimensão diametral 

interna de um tubo e que corresponde aos diâmetros 

nominais definidos nas normas específicas de cada 

produto. 

B. Variação de pressão interna por consequência abrupta 

da vazão, em função, por exemplo, da parada 

repentina do fluido. 

C. Pressão existente no interior da tubulação quando a 

água encontra-se parada, ou seja, em condição de 

vazão zero. 

D. Pressão hidrostática máxima interna que um 

componente é capaz de resistir continuamente em 

serviço (excluindo o golpe de aríete) 

E. Pressão hidrostática máxima admissível internamente, 

incluindo o golpe de aríete (que acontece 

eventualmente), que um componente é capaz de 

resistir em serviço. 

 

21 – Na execução de tubulação enterrada, a largura da vala para 

receber a tubulação deverá ser, no mínimo, quanto maior que o 

diâmetro do tubo? 

 

A. 10cm 

B. 30cm 

C. 50 cm 

D. 1,0 m 

E. 1,20 m 

 

 22 – Em instalação de tubulações aparentes, ao instalar os 

tubos na posição vertical, deve-se utilizar braçadeiras, sempre 

perto das mudanças de direção (conexões), a cada: 

 

A. 0,5 metro 

B. 1,0 metro 

C. 1,5 metro 

D. 2,0 metros 

E. 2,5 metros 

 

23 – No programa de manutenção preventiva, a periodicidade 

de verificação de caixas de esgoto é: 

 

A. A cada semana 

B. A cada mês 

C. A cada três meses 

D. A cada seis meses 

E. A cada ano 

 

24 – São ferramentas necessárias para instalação de uma 

máquina de lavar, EXCETO: 

 

A. Chave de parafusos 

B. Chaves de bocas 

C. Berbequim 

D. Broca de betão 

E. Limatão para madeira  

 

25 – A figura abaixo mostra uma falha numa soldagem por 

termofusão, a provável causa desta solda ruim é: 

 
A. Desalinhamento dos tubos 

B. Excesso de temperatura ou tempo 

C. Materiais com temperaturas diferentes 

D. Pouca pressão de solda 
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E. Baixa temperatura 

 

26 – A imagem refere-se a: 

 

  
A. Luva de Junta Gibault 

B. Luva de Junta Mecânica F°F° 

C. Junta de Desmontagem Travada Axialmente 

D. Luva de Vedação Bipartida 

E. Anel de Vedação Ajustável 

 

27 – A escala mais usadas na representação gráfica de um 

projeto hidráulico é: 

 

A. 1/50 nas plantas e cortes em geral e 1/120 ou 1/125, 

nos detalhes técnicos e perspectivas. 

B. 1/50 nas plantas e cortes em geral e 1/20 ou 1/25, nos 

detalhes técnicos e perspectivas. 

C. 1/50 nas plantas e cortes em geral e 1/120 ou 1/25, nos 

detalhes técnicos e perspectivas. 

D. 1/25 nas plantas e cortes em geral e 1/120 ou 1/50, nos 

detalhes técnicos e perspectivas. 

E. 1/25 nas plantas e cortes em geral e 1/20 ou 1/25, nos 

detalhes técnicos e perspectivas. 

 

28 – A altura recomendável para instalação dos pontos de água, 

no caso de lavatório é de: 

 

A. 0,60m do piso 

B. 0,80m do piso 

C. 1,00m do piso 

D. 1,10m do piso 

E. 1,20m do piso 

 

29 – Em segurança do trabalho, os riscos ambientais são os 

riscos presentes nos locais de trabalho capazes de afetar a saúde 

do trabalhador, devido a presença de agentes físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos ou ergonômicos. Logo, são considerados 

agentes ergonômicos, EXCETO: 

 

A. Posições viciosas de trabalho 

B. Movimentos repetitivos 

C. Ritmos inadequados de trabalho  

D. Monotonia 

E. Temperaturas extremas 

 

 

 

 

 

30 – São cuidados que devem ser tomados para uma instalação 

hidráulica, EXCETO: 

 

A. Evitar a passagem da tubulação pelo piso, porque, no 

caso de eventual vazamento em junta, torna-se difícil 

sua localização e se faz necessária a quebra do piso. 

B. Nunca utilizar fogo para curvar ou abrir a bolsa na 

tubulação, porque isso pode danificar o PVC. Utilizar 

sempre conexões, tais como curvas, joelhos e luvas. 

C. Não cruzar e nem encostar a tubulação de água fria 

com a tubulação de água quente. 

D. Deve-se evitar a colocação de registros de gavetas em 

cada ambiente (banheiro, cozinha, área de serviço 

etc.), para evitar perda de água no caso de vazamentos 

em qualquer aparelho. 

E. É aconselhado usar tubos e conexões do mesmo 

fabricante. 

 

31 – Quando o imóvel possuir válvulas de descarga, a 

tubulação para alimentação de água deve ter diâmetro nominal: 

 

A. DN 40 (3/2’’) 

B. DN 30 (1.1/4’’) 

C. DN 40 (1.1/2’’) 

D. DN 50 (2’’) 

E. DN 60 (2.1/2’’) 

 

32 – Serve para fazer roscas em tubulações de ferro 

galvanizado e em PVC rígido branco: 

 

A. Tarraxa 

B. Lima bastarda 

C. Flange 

D. T (Tê) 

E. Tubo roscado 

 

33 – Em juntas soldáveis, ao realizar uma colagem do cano, 

deve-se deixar passar água pela tubulação somente depois de 

decorrido quanto tempo após a execução da instalação? 

 

A. Imediatamente, para ativar o adesivo da cola 

B. 2 horas 

C. 6 horas 

D. 12 horas 

E. 24 horas 

 

34 – Disposição construtiva na parede ou piso de um edifício, 

destinada a proteger e/ou permitir livre movimentação à 

tubulação que passa no seu interior. 

 

Esta á a descrição de: 

 

A. Camisa 

B. Retrossifonagem 

C. Tubulação aparente 

D. Tubulação de aviso 

E. Tubulação de extravasão 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

FUNDAMENTAL I – 43 – ENCANADOR  
Página 5 

35 – Na instalação da caixa d’água, o ladrão fica localizado: 

 

A. Na parte inferior da caixa d'água, próximo ao fundo. 

B. Na parte superior da caixa d'água, próximo à borda. 

C. Na parte do meio da caixa d'água. 

D. Na tampa da caixa d'água. 

E. Depende da capacidade da caixa d’água. 

 

36 – Os tubos metálicos, de modo geral, apresentam diversas 

vantagens. É uma vantagem destes tubos:  

 

A. Baixa condutividade térmica. 

B. Maior facilidade de manuseio. 

C. Menor dificuldade de execução das juntas rosqueadas 

ou soldadas. 

D. Reduzida dilatação térmica característica. 

E. Baixa transmissão acústica (ruído). 

 

37 – As instalações prediais de água fria devem ser projetadas 

de modo que, durante a vida útil do edifício que as contém, 

atendam aos requisitos listados, dos quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Preservar a potabilidade da água. 

B. Garantir o fornecimento de água de forma não 

contínua, em quantidade adequada e com pressões e 

velocidades compatíveis com o perfeito 

funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de 

utilização e demais componentes. 

C. Promover economia de água e de energia. 

D. Possibilitar manutenção fácil e econômica. 

E. Evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do 

ambiente. 

 

38 – A Torno morsa serve para: 

 

A. Dar firmeza nos tubos no ato dos cortes.  

B. Rosquear as conexões e tubulações. 

C. Fazer as roscas em tubulações de ferro galvanizado e 

PVC rígido branco. 

D. Colocação de torneiras evitando arranhões.  

E. Corte em parede.  

 

39 – Nos banheiros, a coluna d’água deve ser de: 

 

A. 20mm na alimentação do chuveiro e 25mm na 

alimentação do lavatório. 

B. 25mm na alimentação do chuveiro e 20mm na 

alimentação do lavatório. 

C. 40mm na alimentação do chuveiro e 20mm na 

alimentação do lavatório. 

D. 30mm na alimentação do chuveiro e 25mm na 

alimentação do lavatório. 

E. 20mm na alimentação do chuveiro e 15mm na 

alimentação do lavatório. 

 

 

 

 

 

40 – A capacidade de autobloqueamento de torneiras de bóia ou 

de torneiras de fechamento automático deve ser verificada a 

intervalos regulares e, quando necessário, os reparos devem ser 

feitos. No caso de torneiras de uso pouco frequente, a 

verificação deve ser feita a intervalos de, no máximo: 

 

A. 6 meses 

B. 1 ano 

C. 1 ano e 6 meses 

D. 2 anos 

E. 3 anos 

 


