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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

Voluntários buscam ajuda para levar ações para o Sertão 

 

O projeto Ciranda Sertaneja, que leva atividades de 

educação e saúde aos moradores de Inajá, no Sertão de 

Pernambuco, pede ajuda para desenvolver as ações. Sem fins 

lucrativos, o grupo criado em 2015 atende aproximadamente 350 

moradores da cidade, que se destaca por uma baixa nota no 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Quem 

quiser ajudar os voluntários pode realizar doações acessando 

uma vaquinha virtual aberta para arrecadar fundos. 

              Todos os recursos arrecadados serão usados para auxiliar 

no apoio logístico e na compra de materiais para as ações. Mais 

informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 81 

9.9695-2409  ou nas redes sociais do  Ciranda Sertaneja. 

      A rede de 

solidariedade oferece atividades lúdicas e contação de histórias. 

Doação de livros, material escolar, reforma de escolas, oficinas e 

capacitação de professores, também estão na lista. Na área da 

saúde, o projeto oferece atendimento de pediatria e odontologia. 
 

(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,11715
5,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-

LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx Acesso em 15/10/2019) 

 

01- O objetivo central do texto é: 

 

A. Arrecadar fundos para a realização concreta de ativida-

des educacionais e de saúde num município do Sertão 

pernambucano a fim de proporcionar melhorias. 

B. Divulgar as ações de voluntários no Sertão de Pernam-

buco com atividades específicas para a melhoria apenas 

na área de saúde da região. 

C. Informar à sociedade as lutas realizadas pelos sertanejos 

para  uma melhor saúde e educação do interior do Estado 

pernambucano. 

D. Convencer as autoridades governamentais e a sociedade 

brasileira da importância da saúde e da educação para a 

transformação social dos sertanejos. 

E. Denunciar as ações de voluntários que agem de maneira 

enganosa ao arrecadar fundos para o projeto desconhe-

cido pela população do sertão de Pernambuco.  

 

02-  A expressão destacada em “... pode realizar doações 

acessando uma vaquinha virtual aberta para arrecadar fundos.”, 

possui, de acordo com o contexto apresentado no texto, uma 

relação que indica: 

 

A. Dúvida 

B. Consequência  

C. Explicação 

D. Finalidade 

E. Ordem 

  

 

 

 

 

 

 

03- No fragmento: “... que leva atividades de educação e saúde aos 

moradores de Inajá...”, tem-se em destaque um substantivo. 

Assinale a alternativa em que o termo destacado também se 

denomina como substantivo. 

 

A. “... pede ajuda para desenvolver as ações.” 

B. “Sem fins lucrativos...” 

C. “... se destaca por uma baixa nota...” 

D. “Quem quiser ajudar os voluntários...” 

E. “... pode realizar doações acessando uma vaquinha vir-

tual...” 

 

04- Em: “Todos os recursos arrecadados serão usados para 

auxiliar no apoio logístico...”, a palavra destacada pertence à 

seguinte categoria gramatical: 

 

A. Pronome indefinido 

B. Pronome demonstrativo 

C. Advérbio de intensidade 

D. Advérbio de afirmação 

E. Artigo indefinido 

 

05- Em: “... e contação de histórias.” , o termo destacado é 

acentuado pela mesma regra da palavra: 

 

A. ‘lúdicas’ 

B. ‘Inajá’ 

C. ‘voluntários’ 

D. ‘logístico’ 

E. ‘também’ 

 

06- Assinale a alternativa em que a ortografia foi empregada 

incorretamente:  

 

A. A palavra “contação” escreve-se com ‘Ç’,  da mesma 

forma que ‘sedução’. 

B. O termo “quiser”, é grafado com ‘S’, como também a pa-

lavra ‘mesada’. 

C. O  termo “baixa” é escrito com ‘X’, como também a pa-

lavra ‘deixa’. 

D. A palavra “projeto” escreve-se com ‘J’, da mesma forma 

que ‘jeitoso’ 

E. O vocábulo “realizar” é grafado com ‘Z’ da mesma 

forma que ‘azilo’. 

 

07- No trecho: “A rede de solidariedade oferece atividades 

lúdicas...”, o termo sublinhado exerce função de adjunto 

adnominal por caracterizar ou determinar o substantivo. Assinale 

a alternativa em que o termo em destaque também possui essa 

função: 

 

A. “... os recursos arrecadados serão usados...” 

B. “...  criado em 2015 atende aproximadamente...” 

C. “Doação de livros, material escolar...” 

D. “...para arrecadar fundos.” 

E. “...aproximadamente 350 moradores da cidade...” 

 

 

 

 

 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
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08- Assinale a alternativa cujo verbo sublinhado está empregado 

no modo subjuntivo, indicando uma ação duvidosa. 

 

A. “... também estão na lista.” 

B. “... Quem quiser ajudar os voluntários...” 

C. “... o projeto oferece atendimento...” 

D. “...serão usados para auxiliar no apoio logístico ...” 

E. “...pede ajuda para desenvolver as ações.” 

 

09- No período: “Doação de livros, material escolar, reforma de 

escolas, oficinas e capacitação de professores, também estão na 

lista.”, a pontuação está de acordo com a norma culta. Assinale a 

alternativa em que a pontuação também foi respeitada. 

 

A. O importante é, a solidariedade demonstrada, pelos vo-

luntários. 

B. São movimentos, discussões, disposição e ações admirá-

veis desses voluntários. 

C. Toda essa ação, engrandece, o projeto solidário.  

D. Uma rede de, solidariedade cresce, na região.  

E. O projeto atende à área da saúde, e da educação. 

 

10- No fragmento: “ Todos os recursos arrecadados serão usados 

para auxiliar no apoio logístico...” , a substituição do termo 

‘recursos’ por ‘verbas’, terá a seguinte concordância nominal: 

 

A. Todas as verbas arrecadada serão usados para auxiliar no 

apoio logístico... 

B. Toda  as verbas arrecadadas serão usadas para auxiliar no 

apoio logístico... 

C. Todas as verbas arrecadadas serão usada para auxiliar no 

apoio logístico... 

D. Todas as verbas arrecadadas serão usadas para auxiliar 

no apoio logístico... 

E. Todas a verbas arrecadadas serão usada para auxiliar no 

apoio logístico... 

 

11- No trecho: “... leva atividades de educação e saúde aos 

moradores de Inajá, no Sertão de Pernambuco...”, a expressão 

adverbial destacada indica uma circunstância: 

 

A. de tempo 

B. de lugar 

C. de intensidade 

D. de meio 

E. de modo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Disponível em: https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-

consciencia-negra/ Acesso em 17/10/2019 

 

12- A campanha publicitária tem por objetivo: 

 

A. Propagar a História do povo negro ausente do Brasil. 

B. Divulgar a História verdadeira do povo negro no Brasil. 

C. Intensificar a luta da resistência negra contra o racismo 

no Brasil. 

D. Destacar  principalmente a luta da mulher negra brasi-

leira. 

E. Criticar os movimentos da Consciência Negra realizados  

no Brasil. 

 

13- No trecho: “... mas não existe uma História do Brasil sem o 

povo negro.”, o verbo grifado está no singular, obedecendo às 

regras da concordância verbal. Assinale a alternativa em que o 

verbo em destaque também cumpre as exigências da 

concordância. 

 

A. Os negros buscam, em todo território brasileiro, o res-

peito à sua raça. 

B. Muitos  jovens negros, no Brasil, sofre diariamente o pre-

conceito racial. 

C. A luta por direitos iguais mostram a consciência do povo 

negro. 

D. A cor da pele não devem coibir a transformação social. 

E. A importância do povo negro para a História do  Brasil 

são inegável.  

 

14- Ao reescrever o fragmento: “Existe uma História do povo 

negro sem o Brasil...” no pretérito imperfeito do modo indicativo, 

a alternativa com a flexão verbal correta será:  

 

A. Existiu uma História do povo negro sem o Brasil... 

B. Existira uma História do povo negro sem o Brasil... 

C. Existisse uma História do povo negro sem o Brasil... 

D. Existirá uma História do povo negro sem o Brasil... 

E. Existia uma História do povo negro sem o Brasil... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-consciencia-negra/
https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-consciencia-negra/
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15- Nas alternativas a seguir, indique aquela que não apresenta a 

classe gramatical corretamente classificada.  

 

A. “... não existe uma História do Brasil sem o povo negro.” 

(adjetivo) 

B. “... não existe uma História do Brasil sem o povo negro.” 

(artigo) 

C. “Voluntários buscam ajuda para levar...” (substantivo) 

D. “... o grupo criado em 2015 atende aproximadamente 350 

moradores (advérbio) 

E. “Existe uma História do povo negro sem o Brasil...”. 

(pronome) 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Com relação aos circuitos elétricos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Entre as funções que um circuito elétrico pode desempe-

nhar não está eliminar picos de corrente elétrica, inde-

pendente dos componentes desse circuito. 

B. É a ligação de diversos elementos elétricos que forma um 

caminho fechado que produz corrente elétrica. 

C. Serve para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de 

acordo com suas especificações. 

D. Dependendo dos componentes utilizados no circuito elé-

trico ele pode desempenhar função de transformar uma 

corrente alternada em corrente contínua, por exemplo. 

E. Servem para realizar a distribuição de energia em resi-

dências, áreas comerciais e indústrias. 

 

17- Em relação às fontes geradoras de eletricidades, assinale a 

alternativa que NÃO representa uma dessas fontes: 

 

A. Hidráulica. 

B. Eólica. 

C. Petróleo. 

D. Nuclear. 

E. Esferográfica. 

 

18- Com relação aos condutores, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O retorno é utilizado em instalações de iluminação e liga 

o ponto de luz à tomada. 

B. A fase é o condutor com carga. 

C. O neutro é o condutor que não está carregado, por isso 

possui tensão. 

D. O terra é um condutor de proteção. 

E. A fase é o condutor onde existe tensão. 

 

19- Com relação ao amperímetro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Geralmente não devem ser ligados em paralelo. 

B. Tem elevada resistência elétrica. 

C. É formado por dispositivos capazes de medir baixas in-

tensidades de corrente elétrica. 

D. Mede a corrente elétrica. 

E. Sua resistência elétrica é baixa. 

20- Com relação aos dispositivos de proteção e à proteção contra 

sobrecorrentes, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os dispositivos de seccionamento automático oferecem 

aos condutores vivos proteção contra sobrecorrentes e 

curto-circuitos. 

B. A necessidade de dispositivo de seccionamento automá-

tico apresenta exceções, por exemplo quando as sobrecor-

rentes forem limitadas. 

C.  Condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais 

dispositivos de seccionamento automático. 

D. A proteção contra sobrecargas e curto-circuitos deve se-

guir padronização especificada na NBR 5410. 

E. Os dispositivos de seccionamento automático são destina-

dos a estabilizar a corrente. 

 

21- Com relação ao voltímetro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Apresentam resistência elétrica alta. 

B. Mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos 

de um circuito. 

C. Deve ser colocado em paralelo ao ramo do circuito cuja 

tensão deve ser determinada. 

D. Assim como o amperímetro, tem baixa resistência elé-

trica. 

E. São formados por galvanômetros. 

 

22- Com relação aos dispositivos de proteção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O disjuntor termomagnético é um aparelho de proteção 

contra sobrecarga e sobrecorrente que na presença de ca-

lor atípico auto desarma. 

B. O diferencial residual é desligado manualmente após o in-

divíduo observar escape de corrente. 

C. O diferencial residual é uma proteção para pessoas contra 

choques elétricos. 

D. O disjuntor termomagnético é dimensionado pelo tipo e 

número de polos e de acordo com a corrente de curto-cir-

cuito. 

E. O diferencial residual tem uso obrigatório em circuitos de 

áreas molháveis, como banheiros, por exemplo, e naque-

les que alimentem tomadas em áreas externas da edifica-

ção. 

 

23- Com relação à proteção contra incêndios, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. As orientações do fabricante não precisam ser observadas, 

sendo necessário apenas observar as normas estabelecidas 

na NBR 5410. 

B. Os componentes fixos que sejam suscetíveis a causa in-

cêndios aos materiais adjacentes devem ser separados dos 

elementos construtivos da edificação por materiais que su-

portem as temperaturas.  

C. Os componentes das instalações não podem oferecer risco 

de incêndio aos materiais próximos ou ligados a eles. 

D. Os componentes que sofram aumento de temperatura e 

possam causar incêndio nos materiais a eles ligados de-

vem ser instalados sobre ou ser envolto em material que 

suporte essa temperatura elevada. 
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E. Quando um componente em seu funcionamento normal 

produzir arcos ou centelhamentos ele deve ser envolto em 

material resistente aos arcos. 

 

24- São elementos de um circuito elétrico, EXCETO: 

 

A. Capacitores. 

B. Geradores. 

C. Sifão. 

D. Resistores. 

E. Chaves. 

 

25- Com relação à corrente alternada, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. É muito utilizada por ter sua tensão estável e não apresen-

tar facilidade de alteração pelo uso de transformadores. 

B. É utilizada na transmissão de energia elétrica das compa-

nhias para os centros residenciais e comerciais.  

C. Nela a intensidade e direção variam de forma cíclica. 

D. Tem facilidade de alteração da tensão por meio dos trans-

formadores. 

E. É a forma mais eficiente de transmissão de energia elétrica 

em longas distâncias. 

 

26- Com relação aos resistores, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Se opõem fortemente à passagem de corrente. 

B. Quando percorridos por corrente elétrica, geram uma 

queda no potencial elétrico do circuito. 

C. É comumente encontrado em chuveiros elétricos, ferros 

de passar e outros. 

D. Consome a energia que por ele passa por meio do efeito 

Joule, resultando em aquecimento do circuito. 

E. São dispositivos com baixa resistência elétrica. 

 

27- Com relação aos fios e cabos elétricos e suas cores, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Não há determinação de cores obrigatórias para a fase, ha-

vendo apenas normas de restrição quanto a algumas cores. 

B. Para o neutro deve ser utilizado cabo azul claro. 

C. O terra deve ser na cor verde ou o condutor verde-ama-

relo. 

D. A fase deve utilizar condutores que não sejam azul claro, 

verde ou verde-amarelo. 

E. Não existem normas técnicas para regulamentar as cores 

dos condutores. 

 

28- Sabendo que multímetros digitais são aparelhos que medem 

grandezas elétricas, assinale a alternativa que NÃO corresponde a 

uma dessas grandezas: 

 

A. Tensão elétrica. 

B. Decibel. 

C. Temperatura. 

D. Resistência elétrica. 

E. Frequência. 

 

 

 

29- Com relação ao aterramento, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Toda edificação deve ter uma infraestrutura de aterra-

mento. 

B. No aterramento é preferível o uso das próprias armaduras 

do concreto da fundação.  

C. No aterramento é admitido o uso de fitas, barras ou cabos 

metálicos imersos no concreto da fundação. 

D. O Aterramento é opcional, não havendo necessidade na 

maioria das edificações. 

E. É admitido o uso de malhas metálicas enterradas cobrindo 

as áreas da edificação. 

 

30- Com relação aos procedimentos de primeiros socorros a uma 

vítima de choque elétrico, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A primeira conduta deve ser cortar a corrente elétrica. 

B. Após desligar a corrente elétrica, ou afastar o indivíduo 

dessa fonte de descarga elétrica, deve-se acionar atendi-

mento especializado. 

C. Para afastar a vítima da fonte do choque, pode-se puxar 

ou empurrar a pessoa de forma rápida, deste modo evitará 

o risco de choque quando não for possível cortar a cor-

rente elétrica. 

D. É necessário verificar que a vítima do choque está consci-

ente e se está respirando e com o coração batendo. 

E. Em caso de vítima inconsciente, sem respiração e/ou sem 

batimentos cardíacos, deve-se realizar a reanimação car-

diopulmonar, mas é necessário conhecer a técnica correta 

para essa manobra. 

 

31- Com relação às fontes geradoras de eletricidades, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A energia eólica é gerada pelo movimento de turbinas que 

giram por causa do fluxo das águas. 

B. A energia solar é obtida da luz do sol por meio de painéis 

específicos. 

C. O gás natural é um exemplo de combustível utilizado na 

geração termelétrica de energia. 

D. Na energia de origem hidráulica o fluxo das águas é o res-

ponsável pela geração de energia. 

E. É possível gerar energia a partir do mar, por meio do apro-

veitamento das marés, correntes marítimas, ondas e ou-

tros. 

 

32- Com relação a aterramentos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. A infraestrutura de aterramento deve ser confiável e satis-

fazer os requisitos de segurança das pessoas. 

B. Canalizações metálicas são uma opção a ser utilizada 

como eletrodo de aterramento. 

C. A infraestrutura de aterramento deve poder conduzir as 

correntes sem riscos térmicos, termomecânicos, eletrome-

cânicos ou de choques elétricos. 

D. As opções de eletrodos de aterramento indicadas na NBR 

5410 podem e devem ser utilizadas conjuntamente pelo 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas da edi-

ficação. 
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E. Não se admite utilização de canalização metálica, seja 

para água ou outros fins, como eletrodo de aterramento. 

 

33- Com relação à proteção contra incêndios em locais de alta e 

baixa densidade e com percursos de fuga longo e breve, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. É possível a instalação de linhas elétricas em rotas de 

fuga, sendo necessário cumprimento de alguns requisitos 

como a garantia que a linha não atingirá temperatura sufi-

ciente para inflamar materiais a ela ligados. 

B. O ideal é que linhas elétricas não sejam dispostas em rotas 

de fuga. 

C. Se houver linha elétrica na rota de fuga e esta for aparente, 

deve estar fora da zona de alcance ou ter proteção contra 

possíveis danos mecânicos na hora da fuga. 

D. Não há critérios estabelecidos para linhas elétricas em ro-

tas de fuga, devendo elas serem instaladas seguindo o 

mesmo padrão do resto da edificação. 

E. Caso fique garantido que a linha elétrica não venha a pro-

pagar o incêndio, é possível a sua existência em rotas de 

fuga. 

 

34- Com relação aos capacitores, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Armazenam pequenas quantidade de energia, liberando-a 

constantemente. 

B. Também podem ser conhecidos como condensadores. 

C. Sua função principal é diminuir a variação das correntes 

elétricas. 

D. Tem função de armazenar cargas elétricas em um circuito. 

E. São muito utilizados em circuitos que necessitam de gran-

des quantidades de energia para funcionar. 

 

35- Em caso de choque elétrico, ao realizar os procedimentos de 

primeiros socorros, sabendo que após deslizar a corrente elétrica 

da fonte que provocou o choque deve-se afastar a vítima de tal 

fonte. Para isso alguns materiais podem ser utilizados, EXCETO: 

 

A. Pano grosso seco. 

B. Borracha. 

C. Madeira. 

D. Plástico. 

E. Barra de metal. 

 

36- Para selecionar a escala correta a ser utilizada para a medição 

de correntes é necessário identificá-la corretamente no 

multímetro. Com relação a isso assinale a alternativa que está 

INCORRETA quanto aos nomes utilizados para determinar as 

escalas: 

 

A. A corrente alternada pode ser representada por ACA ou 

Ã. 

B. A resistência pode ser representada por Ohms. 

C. Tensão alternada entre várias representações pode ser re-

presentada por Ṽ. 

D. A resistência é representada pela letra R com o ~ sobre 

ela. 

E. A corrente contínua, entre várias possibilidades de repre-

sentação pode ser representada pela letra A com duas li-

nhas sobre ela, sendo uma contínua e outra tracejada. 

37- Entendendo que alguns dos elementos dos circuitos elétricos 

são os ramos, as malhas e os nós, assinale a alternativa 

INCORRETA em relação a esses elementos: 

 

A. É possível a existência de malhas internas e externas. 

B. Nós são pontos do circuito onde dois ou mais ramos se 

ligam. 

C. A corrente ao longo de cada ramo é constante. 

D. As malhas são referente aos caminhos fechados formados 

pelos ramos. 

E. Nos nós as correntes alternam antes e depois de passar por 

eles. 

 

38- Com relação aos condutores, assinale a alternativa que NÃO 

apresenta seção nominal (bitola) comercial e normatizada: 

 

A. 1,0mm2 

B. 1,5mm2 

C. 2,5mm2 

D. 4,0mm2 

E. 6,0mm2 

 

39- Com relação aos amperímetros, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Amperímetros ideais não têm resistência elétrica. 

B. Amperímetros reais não possuem resistência elétrica. 

C. Amperímetros reais possuem uma pequena capacidade de 

se oporem à corrente elétrica. 

D. Amperímetros ideais devem ser conectados em série no 

circuito.  

E. Amperímetros ideias não possuem a capacidade de se 

oporem à corrente elétrica. 

 

40- Com relação aos pontos de iluminação e às tomadas, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. O número de lâmpadas, interruptores e tomadas é deter-

minado a partir do perímetro e da área. 

B. A NBR 5410 sugere a distribuição dos circuitos em ilumi-

nação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. 

C. Em ambientes com até 6m2 é indicado abaixo de 100VA. 

D. Os circuitos podem ser separados de acordo com o perí-

metro, área e quantidade de lâmpadas, interruptores e to-

madas. 

E. Em áreas com mais de 6m2 é indicado 100VA para os pri-

meiros 6m2 e soma de 60VA a cada 4m2 acrescido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


