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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

MÉDIO 15 QUESTÕES 

  
(DHOTEL, Gérard. A Revolução Francesa passo a passo. Trad. Julia Simões. 

São Paulo: Claro Enigma, 2015) 

 

A tirinha acima retrata um momento da Revolução Francesa. 

 

01- A mulher que aparece na tirinha: 

 

A. Prontifica-se a servir aos presentes desde que apareça. 

B. Questiona sobre seu espaço na Declaração dos Direitos. 

C. É escorraçada da sala, pois os homens querem decidir 

sem que ela atrapalhe. 

D. Irrita-se porque os homens não dizem logo o que 

querem dela antes de discutirem sobre a Declaração. 

E. Percebe que os homens estão ironizando, já que ela 

participará ativamente da concepção da Declaração. 

 

02- O autor utiliza-se de qual recurso para externar seu 

pensamento sobre o momento retratado: 

 

A. Ironia 

B. Paródia 

C. Opressão 

D. Revolta 

E. Cópia 

 

03- Pode-se afirmar corretamente que os homens: 

 

A. Têm profundo esclarecimento da causa que defendem, 

tanto que não necessitam de mais ninguém no recinto. 

B. Acertam em decidir que a mulher ocupe seu papel 

tradicional na sociedade. 

C. Demonstram sintonia com a reivindicação da mulher. 

D. Prescindem da participação da mulher num momento 

em que precisam ficar sozinhos. 

E. Concordam que a mulher será mais útil executando 

atividades domésticas tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

Macacos da América do Sul tiveram origem na África, 

dizem cientistas 

 

      Depois de analisar três fósseis de dentes de macacos 

extintos, encontrados na Amazônia peruana, cientistas 

encontraram fortes indícios de que os macacos sul-americanos 

vieram da África. 

      Os novos fósseis demonstram que os macacos chegaram 

pela primeira vez no continente sul-americano há pelo menos 

36 milhões de anos. 

 De acordo com os autores, as características dos dentes fósseis 

mostram que o macaco - batizado pelos pesquisadores 

de Perupithecus ucayaliensis - tinha muito pouca semelhança 

com qualquer primata extinto ou vivo na América do Sul, mas 

era surpreendentemente parecido com macacos africanos que 

viveram na África. 

         A história evolutiva dos macacos no continente é 

considerada um mistério para a ciência. Como resultado dos 

movimentos de placas tectônicas, a América do Sul ficou 

isolada da África há cerca de 65 milhões de anos. Ainda assim, 

muitos cientistas suspeitavam que os macacos da América do 

Sul teriam vindo da África, depois de uma longa jornada pelo 

Oceano Atlântico.  

(CASTRO, F.  Macacos da América do Sul tiveram origem 

na África, dizem cientistas O Estado de S. Paulo. Disponível 

em: https://ciencia .estada o.com.br/noticias/geral,macacos-da-

america-do-sul-tiveram-origem-na-africa-dizem-

cientistas,1629578. Acesso em: 01 ago. 2019 

 

04- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Considera que animais habitantes na Amazônia peruana 

migraram da África. 

B. Discute a origem evolutiva dos macacos sul-

americanos. 

C. Aborda como são analisados os fósseis de macacos 

extintos. 

D. Revela os detalhes dos movimentos das placas 

tectônicas. 

E. Comprova que o Oceano Atlântico foi rota para as 

migrações de animais por 36 milhões de anos. 

 

05- Há uma contradição aparente quanto à teoria desenvolvida 

no texto. Assinale-a abaixo: 

 

A. O fato da América do Sul ter ficado isolada da África 

há cerca de 65 milhões de anos, mas os macacos terem 

chegado nela há 36. 

B. A análise de apenas 3 fósseis de dentes de macacos 

extintos, porém afirmar-se que eles vieram da África. 

C. A história evolutiva dos macacos é considerada um 

mistério, embora o texto alegue fatos de 65 milhões de 

anos antes. 

D. A ocorrência dos movimentos das placas tectônicas, 

mas afirmar-se que os macacos desenvolveram uma 

jornada pelo Oceano Atlântico. 

E. A percepção de que os dentes fósseis que o macaco 

tinha apresentavam pouca semelhança com qualquer 

primata extinto, porém sem nenhuma também com os 

vivos na América do Sul. 
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06- Formam o plural assim como ‘fósseis’: 

 

A. Barril e funil 

B. Anzol e projétil 

C. Réptil e inábil  

D. Mal e fuzil 

E. Ardil – infantil 

 

07- Assinale a alternativa correta de acordo com as normas de 

acentuação vigentes. 

 

A. Amazônia, África e Atlântico são acentuadas como 

todas as proparoxítonas devem ser. 

B. “fósseis”, no singular não é acentuada. 

C. “mistério” e “ciência” são acentuados pela mesma 

regra. 

D. “Tectônicas” é paroxítona. 

E.  “Amazônia” tem acento opcional. 

 

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos 

Numa bela manhã radiante: 

Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, 

Uma carniça repugnante. 

Ardia o sol naquela pútrida torpeza, 

Como a cozê-la em rubra pira 

E para o cêntuplo volver à Natureza 

Tudo o que ali ela reunira. 

– Pois há de ser como essa coisa apodrecida, 

Essa medonha corrupção, 

Estrela de meus olhos, sol da minha vida, 

Tu, meu anjo e minha paixão! 

Sim! Tal serás um dia, ó deusa da beleza, 

Após a bênção derradeira, 

Quando, sob a erva e as florações da natureza, 

Tornares afinal à poeira. 

Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto! 
(Charles Baudelaire. As flores do mal. Trad.: Ivan Junqueira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. As expressões usadas pelo poeta compõem o léxico 

geralmente ligados à beleza. 

B. Apesar do vocabulário indicar outra postura, nos versos 

não há imagens desagradáveis compondo o poema. 

C. No momento em que se dirige à pessoa amada, o poeta 

emprega termos incomuns a poemas de amor. 

D. O eu lírico afirma que a pessoa amada ficará 

semelhante ao ‘objeto’ que encontraram quando ela 

morrer. 

E. O poema não é uma declaração de amor, pois o eu 

lírico deseja a todo momento que a pessoa amada se 

assemelhe à “carcaça entreaberta” 

 

 

 

 

09- Qual a relação de sentido entre a forma como o eu lírico 

descreve a carniça e a pessoa amada? 

 

A. Contraste 

B. Comparação 

C. Exclusão  

D. Explicação 

E. Alternância  

 

10- Assinale a alternativa que contém a definição correta do 

processo de formação da palavra retirada do texto: 

 

A. “radiante” é formada por derivação sufixal, pois 

‘diante’ significa ‘à frente’. 

B. “apodrecida” é fruto de derivação sufixal indicativa de 

particípio. 

C. “decomposto” é formada por derivação parassintética,  

D. “entreabrir” é formada por derivação prefixal, já que 

‘entre’ é prefixo e indica ‘posição intermediária. 

E. “cêntuplo” é fruto de derivação imprópria. 

 

11- “Como a cozê-la em rubra pira”, o termo sublinhado refere-

se a: 

 

A. ‘carniça repugnante’ 

B. ‘o sol’ 

C. ‘pútrida torpeza’ 

D. ‘rubra pira’ 

E. ‘curva’ 

 

12- “Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto!” 

Assinale a alternativa que contém a análise correta das relações 

entre as orações do período. 

 

A. “que se arruína” restringe o termo “carne”. 

B. “que te beija o rosto” não restringe o termo 

antecedente, pois há ausência de pontuação. 

C. “dize” é o verbo de apenas duas das orações 

subordinadas. 

D. “que te beija o rosto” tem a função de complemento 

verbal da oração principal. 

E. “que eu preservarei” funciona como um acessório da 

oração principal. 

 

“No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns 

poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam 

por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da 

população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura 

altiva, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição 

de Camões: ‘Essa lhe bastava’. A ideia era fazer valer o dito 

popular: ‘Os reis não são expulsos, mas partem’. Mas a história 

não seria bem essa: na chegada a Portugal formalizou-se o 

banimento. Além da expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 

1889 destinava uma ajuda de 5 mil contos para o 

estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. D. Pedro 

rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o Governo 

Provisório, o qual em resposta redigida pelo ministro Rui 
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Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e 

deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa 

página e iniciar um novo tempo. O tempo da República”. 
(SCHWARCZ, L. M. e STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015, p. 318.) 
 

13- Assinale a alternativa correta quanto à análise dos aspectos 

linguísticos do texto: 

 

A. O termo ‘acompanhada’ poderia ter sido grafado no 

masculino, caso as autoras fizessem a concordância 

com o termo ‘autoexilados’. 

B. Em: “e impedir qualquer reação da população”, o termo 

‘qualquer’ sendo substituído por ‘alguma’, alteraria o 

sentido inicial do período. 

C. Sendo reescrito o dito popular “os reis não são 

expulsos, mas partem”, a supressão da conjunção 

adversativa não alteraria a ideia expressa na declaração. 

D. Em “D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia”, a supressão 

do termo ‘porém’ alteraria o sentido original do trecho. 

E. Em “essa lhe bastava”, o pronome refere-se ao termo 

‘postura altiva’. 

 

14- Em qual das alternativas a mudança no termo regido de 

preposição mantém a correção das normas de regência? 

 

A. “impedir qualquer reação contra a população” 

B.  “a família real partiu acompanhada de alguns poucos 

autoexilados” 

C. “na chegada de Portugal” 

D. “Era chegada hora de fechar essa página” 

E. “dotações e deu o assunto encerrado.” 

 

15- “No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu...” 

Em qual dos trechos abaixo ocorreu crase e deveria ter sido 

empregado o acento grave? 

 

A. “Após as duas horas de manifestação, os profissionais 

voltaram aos atendimentos” 

B. “A retirada dos insetos teve início as 16h e foi 

concluída após as 21h [horário de Mato Grosso].” 

C. “Os interessados devem fazer inscrições até as 11h59 

do dia 23 de agosto, na Cidade Administrativa.” 

D. “O Primeiro Bazar Infantil de Campo Grande acontece 

hoje, entre as 09 e as 14 horas, com mais de 3 mil 

peças de meninos e meninas.” 

E. “A parte noturna da natação (início marcado para 

as 22h30) é a mais interessante, pois nela é que as 

medalhas estarão em jogo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Com relação à topografia, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Refere-se a uma descrição minuciosa do solo 

B. A topografia estuda os relevos do solo 

C. É um estudo necessário na construção de diversas 

obras, seja viárias ou urbanas 

D. Analisa a área, o perímetro, relevos e outras 

características importantes para a construção de um 

mapa topográficos 

E. Topografia é o nome dado ao estudo e descrição dos 

relevos solo, seja em áreas menores, como cidades, 

seja em escala continental  

 

17- Sabendo que os desenhos nas representações gráficas de 

arquitetura devem ser executados em papel transparente ou 

opacos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Sulfite grosso é um dos papeis opacos permitidos pela 

nbr-6492 

B. Cronaflex é um dos papeis opacos permitidos pela 

nbr-6492 

C. Schoeller é um dos papeis opacos permitidos pela nbr-

6492 

D. Vegetal é um dos papeis transparentes permitidos pela 

nbr-6492 

E. Manteiga é um dos papeis transparentes permitidos 

pela nbr-6492 

 

18- Diante de um projeto gráfico, sabendo que determinado 

elemento tem um dimensão de 5cm, e que tal projeto foi 

desenhado em escala de 1:200, tal elemento medirá:  

 

A. 200m 

B. 100cm 

C. 1.000cm 

D. 100m 

E. 100.000 mm 

 

19- Não são documentos típicos facultativos do anteprojeto de 

arquitetura, EXCETO: 

 

A. Situação  

B. Plantas, cortes e fachadas  

C. Memorial justificativo, abrangendo aspectos 

construtivos 

D. Discriminação técnica 

E. Quadro geral de acabamento  

 

20- Com relação às escalas, analise os itens a seguir: 

 

I. É possível fazer uma representação gráfica em tamanho 

natural, para isso se utiliza a escala 1:1 

II. Para escala de ampliação X deve ser <1  

III. Para representação aumentada a escala deve ser X:1 

IV. Para escala reduzida X deve ser >1 

V. Para representação reduzida a escala é e 1: X 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. I, II e III estão corretos 

B. I, II e V estão corretos 

C. II, III, IV e V estão corretos 

D. I, II, III e V estão corretos 

E. I, III, IV e V estão corretos 

 

21- Com relação à topografia e seus estudos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Altimetria é uma análise vertical, por este motivo é 

responsável por apresentar as diferenças de nível e 

altitude 

B. Levantamento topográfico é a mesma coisa de 

topometria 

C. A taqueometria é a responsável por tratar e interpretar 

os dados fornecidos pela topometria 

D. Planimetria é uma análise em plano horizontal, ou 

seja, vista do alto 

E. A topologia é a responsável por tratar e interpretar os 

dados que foram fornecidos pelo levantamento 

topográfico  

 

22- São peças gráficas de um projeto de arquitetura, EXCETO: 

 

A. Escala 

B. Memorial justificativo 

C. Corte 

D. Elevação 

E. Detalhes ou ampliações  

 

23 Sobre escala, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Relação entre a representação gráfica e as dimensões 

no terreno 

B. A informação se dá por meio da fração: E = d/D  

C. Escalas podem ser gráficas ou numéricas 

D. 1:100 é um exemplo de escala gráfica para plantas de 

grandes propriedades rurais 

E. Escalas gráficas são representadas por uma régua na 

proporção da escala 

 

24- As instalações elétricas podem ser denominadas de acordo 

com a sua tensão. Com relação a isso, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. São consideradas de baixa tensão com UN ≤ 1000V em 

corrente alternada  

B. São consideradas de alta tensão instalações com UN < 

1500V em corrente contínua 

C. São consideradas de extra baixa tensão as com UN ≤ 

50V em corrente alternada e UN ≤ 120V em corrente 

contínua 

D. É considerada alta tensão em corrente alternada quando 

tiver UN > 1000V 

E. É consideradas baixa tensão instalação com UN  ≤ 

1500V em corrente contínua 

 

 

25- Considerando que um projeto gráfico foi feito em uma 

escala de 1:33 e que o tamanho real do elemento é de 13m, 

sendo assim, assinale a alternativa que contém o seu tamanho 

aproximado no projeto: 

 

A. 0,40m 

B. 0,35m 

C. 4cm 

D. 35mm 

E. 0,40cm 

 

26- De acordo com as normas para instalação hidráulica, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Água fria se refere a água cuja temperatura é dada pelo 

ambiente 

B. Alimentador predial é a tubulação que liga a fonte de 

abastecimento a um reservatório de uso doméstico 

C. Colunas de distribuição são tubulações que se originam 

nos reservatórios e alimentam os ramais  

D. Aparelhos sanitários são componentes destinados ao 

recebimento de dejetos líquidos e sólidos, ou ao uso de 

água 

E. Barrilete é a tubulação que se origina nos reservatórios 

e dá origem às colunas de distribuição no 

abastecimento indireto 

 

27- Com relação aos instrumentos topográficos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O teodolito é utilizado para ler com precisão os ângulos 

horizontais e verticais  

B. A mira é um bastão utilizado para realizar o 

alinhamento 

C. O nível topográfico é utilizado para medir a diferença 

altimétrica entre dois pontos de uma área a ser nivelada 

D. A baliza topográfica é um bastão utilizado em conjunto 

com uma bolha de nivelamento para realizar o 

alinhamento  

E. A mira é uma régua utilizada para o nivelamento 

geométrico 

 

28- São escalas de ampliação e redução, EXCETO: 

 

A. 1:2 

B. 10:1 

C. 1:5 

D. 1:1 

E. 5:1 

 

29- Com relação à representação de projetos de arquitetura, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A planta de edificação é a vista do plano secante 

horizontal, cuja distância pode ser variável de acordo 

com cada projeto, de modo a representar todos os 

elementos necessários 

B. O corte se refere a plano secante vertical que divide a 

edificação em sentido longitudinal ou transversal 

C. Elevações são representações gráficas de planos 

externos 
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D. Escala é a relação dimensional entre a representação do 

objeto no desenho e seu tamanho real 

E. Planta de locação compreende o projeto como o todo 

abrangendo outros projetos como hidráulico, elétrico e 

de drenagem, por exemplo 

 

30- Querendo o sujeito desenhar determinada área ou objeto em 

escala de 1:50, sabendo que tal área tem 30m de tamanho, qual 

será o tamanho no desenho: 

 

A. 0,60m 

B. 6,0mm 

C. 0,065m 

D. 0,60cm 

E. 6,5mm 

 

31- Plantas, cortes e fachadas devem conter, EXCETO: 

 

A. Simbologias de representação gráfica conforme as 

prescritas em norma específica 

B. Lista de materiais 

C. Cotas de níveis principais 

D. Notas gerais, desenhos de referência e carimbo 

E. Indicação dos nomes dos compartimentos 

 

32- Com relação à alimentação das instalações elétricas, são 

considerados diversos esquemas de condutores vivos. Quantos 

aos esquemas em corrente alternada, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Monofásico a dois condutores, podendo ser fase-fase 

ou fase-neutro 

B. Monofásico a três condutores, sendo 2 fases-neutro 

C. Bifásico a três condutores, 2 fases-neutro 

D. Trifásico a 4 condutores, 3 fases-neutro 

E. Trifásico a 3 condutores, 2 fases-neutro 

 

33- Um determinado elemento mede 20cm em seu projeto 

gráfico, sabendo que sua dimensão real é 5m, em qual a escala 

esse projeto foi desenhado 

 

A. 1:50 

B. 1:20 

C. 1:25 

D. 1:75 

E. 1:33 

 

34- A topografia é aplicada em, EXCETO: 

 

A. Mapeamento em escala global 

B. Urbanismo 

C. Construção civil 

D. Oceanografia 

E. Geologia 

 

35- Com relação a choques elétricos e a proteção contra eles, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os choques elétricos podem acontecer por contato 

direto 

B. Na proteção contra choques elétricos deve ser 

considerada a parte viva, ou seja, aqueles condutores 

que serão energizados em condições de uso normal 

C. Deve-se considerar a massa, ou seja, uma parte 

condutiva que pode ser tocada e normalmente não está 

viva 

D. O choque por contato direto ocorre por meio de contato 

de pessoa ou animal com uma massa que ficou sob 

tensão 

E. Os choque elétricos podem ocorrer por contato indireto 

 

36- Com relação aos conceitos referentes à instalação 

hidráulica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Tubulação de extravasão, é a tubulação destinada a dar 

vasão ao excesso de água em reservatório onde o nível 

de transbordamento não foi superado 

B. Rede de distribuição predial é o conjunto de tubulações, 

composto por diversos elementos, destinado a levar 

água aos pontos de utilização 

C. Sub-ramal é a tubulação que liga o ramal ao ponto de 

utilização 

D. Ramal é a tubulação que se deriva das colunas de 

distribuição e são destinadas a alimentar os sub-ramais  

E. Registro de fechamento é um componente instalado na 

tubulação com função de interromper a passagem de 

água 

 

37- Com relação às escalas, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. A escala 1:75 permite algum grau de detalhamento 

B. A escala de 1:125 não permite elevado grau de 

detalhamento 

C. A escala 1:25 possui elevado número de detalhes, tendo 

sua representação grande no papel 

D. A escala 1:20 permite alto grau de detalhamento em 

tamanho pequeno do projeto, o que a viabiliza 

E. A escala 1:100 é largamente utilizada e cada metro da 

construção é representado em 1cm 

 

38- Com relação aos circuitos terminais, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Circuito de iluminação 

B. Circuitos de tomadas de corrente, de uso geral e/ou de 

uso específico 

C. Circuitos para equipamentos de aparelhos domésticos, 

ar condicionado e/ou de aquecimento ambiental 

D. Circuitos auxiliares de comando e sinalização 

E. Circuitos de tomadas de corrente, de uso geral e/ou de 

uso específico 

 

39- Com relação à escala e escalímetro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O escalímetro é uma régua triangular com seis escalas 

B. Ao utilizar o escalímetro para leitura de um projeito, se 

faz necessário saber qual a escala utilizada  

C. Escala é representada pela fração E= d/D onde “d” é 

dimensão gráfica e “D” é a dimensão real 
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D. O escalímetro é uma régua triangular com três faces e 

escalas 

E. Ao utilizar o escalímetro para desenhar um projeto, se 

faz necessário decidir qual a escala será utilizada  

 

40-  Com relação aos conceitos envolvidos nas instalações 

hidráulicas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Conexão cruzada é qualquer tipo de ligação física que 

conecte duas tubulações, das quais uma conduz água 

potável e a outra água de qualidade desconhecida ou 

não potável 

B. O componente é qualquer elemento  que compõe a 

instalação predial de água fria e cumpre 

individualmente função restrita 

C. Instalação elevatória é o sistema destinado a elevar a 

pressão da água em uma instalação predial de água fria, 

quando a pressão disponível na fonte de abastecimento 

for insuficiente 

D. A fonte de abastecimento nada mais é do que o sistema 

destinado a fornecer água para a instalação predial de 

água fria 

E. Conexão cruzada é qualquer tipo de ligação física que 

conecte duas tubulações que conduzem água potável  

 

 

 


