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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
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Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/07/2019, às 09h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Assim como as tecnologias móveis anteriores, as redes 5G dependem de sinais transportados por ondas de rádio - 1 

parte do espectro eletromagnético - transmitidas entre uma antena e o seu telefone celular. 2 

Estamos cercados o tempo todo de radiação eletromagnética - provenientes de sinais de rádio e televisão, assim 3 

como de uma série de tecnologias, incluindo smartphones, e de fontes naturais, como a luz solar. 4 

O 5G usa ondas de frequência mais altas do que as redes móveis anteriores, permitindo que mais dispositivos tenham 5 

acesso à internet ao mesmo tempo e numa velocidade mais rápida. 6 

Essas ondas percorrem distâncias mais curtas pelos espaços urbanos, de modo que as redes 5G exigem mais antenas 7 

transmissoras do que as tecnologias anteriores, posicionadas mais perto do nível do solo. 8 

A radiação eletromagnética usada por todas as tecnologias de telefonia móvel levou algumas pessoas a se 9 

preocuparem com o eventual aumento dos riscos à saúde, incluindo certos tipos de câncer. 10 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que "não foi constatado nenhum efeito adverso à saúde 11 

causado pelo uso de telefones celulares". 12 

No entanto, a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês) 13 

classificaram toda radiação de radiofrequência (da qual os sinais de celular fazem parte) como "possivelmente cancerígena". 14 

Ela foi inserida nesta categoria porque "há evidências que não chegam a ser conclusivas de que a exposição pode 15 

causar câncer em seres humanos". 16 

Comer legumes em conserva e usar talco em pó, por exemplo, é classificado com o mesmo nível de risco. Já a 17 

ingestão de bebidas alcoólicas e o consumo de carnes processadas é colocado numa categoria de risco maior. 18 

Um relatório de toxicologia divulgado em 2018 pelo Departamento de Saúde dos EUA, citado por aqueles que têm 19 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos machos expostos a altas doses de radiação de radiofrequência 20 

desenvolveram um tipo de tumor cancerígeno no coração. 21 

Para este estudo, o corpo dos ratos foi exposto à radiação de telefones celulares durante nove horas por dia todos os 22 

dias durante dois anos, mesmo antes de nascerem. 23 

Não foi identificada nenhuma associação com o câncer no caso das fêmeas ou camundongos analisados. E foi 24 

constatado, inclusive, que os ratos expostos à radiação viveram mais tempo que os do grupo controle. 25 

Um cientista que participou da pesquisa afirmou que "a exposição usada nos estudos não pode ser comparada 26 

diretamente à exposição que os seres humanos são submetidos quando usam telefone celular", mesmo em relação a quem 27 

usa muito. 28 

Frank De Vocht, que oferece consultoria ao governo sobre segurança de telefonia celular, diz que "embora algumas 29 

pesquisas sugiram uma possibilidade estatística de aumentar os riscos de câncer para quem usa muito (celular), até agora a 30 

evidência de uma relação causal não é suficientemente convincente para sugerir a necessidade de uma ação preventiva". 31 

Há, no entanto, um grupo de médicos e cientistas que escreveram para a União Europeia pedindo a suspensão do 32 

lançamento da rede 5G. 33 
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A banda de onda de rádio - usada em redes de telefonia celular - não é ionizante, "o que significa que não tem energia 34 

suficiente para separar o DNA e causar danos celulares", afirma o pesquisador David Robert Grimes, especializado em 35 

câncer. 36 

Nos níveis mais altos do espectro eletromagnético - ou seja, muito acima das frequências usadas pelos telefones 37 

celulares - há riscos claros de exposição prolongada à saúde. 38 

Os raios ultravioletas do Sol se enquadram nessa categoria prejudicial à saúde e podem levar, por exemplo, ao câncer 39 

de pele. 40 

Há limites rigorosos para exposição a níveis de radiação de energia ainda mais altos - como os exames de raios-X e 41 

raios gama -, que podem provocar efeitos nocivos no corpo humano. 42 

"As pessoas estão compreensivelmente preocupadas com a possibilidade de elevar o risco de câncer, mas é crucial 43 

observar que as ondas de rádio são muito menos fortes do que a luz a que estamos expostos todos os dias", diz Grimes. 44 

"Não há evidência confiável", diz ele, "de que os telefones celulares ou redes sem fio causem problemas de saúde." 45 

A tecnologia 5G exige uma série de estações-base novas - ou seja, de antenas que transmitem e recebem sinais de 46 

telefones celulares. 47 

Mas, uma vez que sejam instalados mais transmissores, essencialmente, cada um pode operar com níveis de energia 48 

mais baixos do que a tecnologia 4G, o que significa que o nível de exposição à radiação das antenas de 5G será menor. 49 

As diretrizes do governo do Reino Unido sobre as estações-base de telefonia móvel preveem que os campos de 50 

radiofrequência em locais normalmente acessíveis ao público são bem inferiores aos níveis recomendados. 51 

Parte do espectro 5G permitido pelas diretrizes internacionais está dentro da faixa de micro-ondas. 52 

As micro-ondas geram calor nos objetos pelos quais passam. 53 

No entanto, nos níveis utilizados pelo 5G (e tecnologias móveis anteriores), os efeitos do aquecimento não são 54 

prejudiciais, explica o professor Rodney Croft, consultor da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não 55 

Ionizante (ICNIRP, na sigla em inglês). 56 

"O nível máximo de radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G (ou qualquer outro sinal em áreas 57 

comunitárias em geral) é tão pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até agora." 58 

FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729 59 

 

 
 

01) Segundo o texto, 

 

(A) A tecnologia 5G representa perigo à saúde das pessoas 

em de que suas ondas percorrerem maiores distâncias 

em menor espaço de tempo. 

(B) Os telefones 5G empregam frequências muito mais 

altas, e essas ondas de rádio têm menos sucesso em 

provocar efeitos corpos de humanos dado o baixo nível 

de energia em que opera. 

(C) Um estudo recente, feito com ratos, concluiu com 

segurança, a existência de  relação entre câncer  e 

radiação do celular. 

(D) O risco de desenvolver câncer devido ao uso de celular 

é elevado porque este aparelho utiliza um tipo de 

radiação com energia muito fraca, conhecida como 

radiação não-ionizante. 

02)  

 

1. “A radiação eletromagnética (...) levou algumas 

pessoas” (L.9). 

2. “a OMS junto à Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (...)classificaram toda radiação de 

radiofrequência” (L.13/14). 

3. “Comer legumes” (L.17). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser 

substituídos, respectivamente, por 

(A) as / na / los. 

(B) lhes / a / os. 

(C) as / lhe / los. 

(D) lhes / a / los. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-48987729
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03) A progressão semântica da tese que está sendo 

defendida no texto ocorre por meio dos elementos 

coesivos sobre os quais está correto apenas o que se 

afirma em 

 

(A) A expressão “Já” (L.17) introduz, no contexto, uma 

informação que contradiz a anterior, com a finalidade 

de mostrar  que somente a ingestão de bebidas 

alcoólicas é potencialmente cancerígena. 

(B) A preposição “Para” (L.32) indica finalidade, tendo 

em vista objetivar que a União Europeia cancelasse o 

lançamento da rede 5G. 

(C) O conectivo “No entanto” (L.32) liga a declaração que 

introduz à oração anterior com a qual estabelece uma 

relação de restrição. 

(D) A expressão “do que” (L.5) possui valor de locução 

conjuntiva e dá prosseguimento ao assunto tratado por 

meio da comparação estabelecida com a oração 

anterior introdução uma oração com a elipse do verbo 

“usar”. 

 

04) A análise das afirmações em relação aos termos em 

destaque permite afirmar que a única informação sem 

justificativa plausível é a que se faz na alternativa 

 

(A) O termo “de radiação eletromagnética” (L.3) exerce a 

mesma função sintática que “de bebidas alcoólicas” 

(L.18). 

(B) O pronome “nenhuma” (L.24) equivale a qualquer e, 

se colocado posposto ao substantivo com o qual se 

relaciona, altera o sentido da frase. 

(C) A palavra “limites” (L.41), se houver a substituição do 

verbo haver pelo verbo existir muda de função 

sintática. 

(D) A palavra relacional "ou" (L.57) indica  exclusão, 

nesse caso. 

 

05) A oração “que nenhum aumento de temperatura foi 

observado até agora” (L.58), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) consequência. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

 

 

 

 

 

 

06) Há predicado verbal em 

 

(A) “a evidência de uma relação causal não é 

suficientemente convincente” (L.30/31). 

(B)  “os efeitos do aquecimento não são prejudiciais” 

(L.54/55). 

(C) “alguém pode ser exposto pelo 5G” (L.57). 

(D) “O nível máximo de radiofrequência  (...) é tão 

pequeno” (L.57/58). 

 

07) Exerce a mesma função sintática que o termo “de 

telefonia” (L.9) a expressão 

 

(A) “de sinais” (L.3). 

(B) “de câncer” (L.10). 

(C) “de carnes” (L.18). 

(D) “do lançamento” (L.32/33). 

 

08) Os termos “de modo que” (L.7) e “mas” (L.43) 

expressam, respectivamente, ideias de  

 

(A) consequência e oposição. 

(B) explicação e concessão.  

(C) causa e adversidade. 

(D) conclusão e ressalva. 

 

09) O termo coesivo que apresenta uma ideia de concessão 

é o  transcrito na alternativa 
 

(A)  “No entanto” (L.13). 

(B)  “porque” (L.15). 

(C) “embora” (L.29). 

(D) “do que” (L.44). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “participou” (L.26) e a composta em 

 

(A) tivesse participado. 

(B) tem participado. 

(C) tinha participado. 

(D) terá participado. 

 

11) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda que está corretamente indicada é 
 

(A) “tenham” (L.5) - hipotética no presente. 

(B) “levou” (L.9) - habitual no passado. 

(C) “viveram” (L.25) – não concluída no passado. 

(D) “podem levar” (L.39) – certa no futuro. 
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12) Tendo como referencial a norma-padrão da língua 

portuguesa, é correto afirmar: 

 

(A) O uso dos parênteses,  em “(e tecnologias móveis 

anteriores)” (L.54), é facultativo, embora a sua 

ausência modifique o sentido da oração. 

(B) A expressão “ou seja” (L.37) introduz uma retificação 

em relação à afirmação anterior. 

(C) Os vocábulos “distâncias” (L.7) e “móveis” (L.54) são 

acentuados por diferentes razões. 

(D) As aspas, presentes em ‘"O nível máximo de 

radiofrequência que alguém pode ser exposto pelo 5G 

(ou qualquer outro sinal em áreas comunitárias em 

geral) é tão pequeno que nenhum aumento de 

temperatura foi observado até agora.”’ (L.57/58)), tem 

como objetivo explicitar uma enunciação que não 

pertence à voz do articulista. 

 

13) A oração “mesmo antes de nascerem.” (L.23), sem 

prejudicar o seu sentido original, pode ser assim 

reescrita 

 

(A) Apesar de que antes nasceram. 

(B) Embora antes de que nasçam. 

(C) Ainda antes de que nascessem. 

(D) posto que antes nasciam. 

 

14) Transpondo a oração “Ela foi inserida nesta 

categoria” para a voz passiva, obtém-se a seguinte 

forma verbal 

 

(A) Inseriu 

(B) Inseriram. 

(C) Inserisse. 

(D) Inseria 

 

15) No texto,  

 

(A) Os vocábulos “que” e “que”, em “aqueles que têm 

receio em relação à nova tecnologia, mostrou que ratos 

machos” (L.19/20), pertencem à mesma classe 

morfológica. 

(B) Na palavra “humanos” (L.16), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O termo “efeito” (L.11) funciona sintaticamente como 

objeto direto. 

(D) O vocábulo “associação” (L.24) tem valor sintático de 

sujeito. 
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16) Rodrigo foi no shopping e comprou 5 camisetas e pagou R$ 150,00. Quanto Rodrigo gastaria se comprasse 8 camisetas do 

mesmo modelo e valor? 

 

(A) R$ 175,00 

(B) R$ 190,00 

(C) R$ 220,00 

(D) R$ 240,00 

 

17) Em um baile de formatura, temos 5 (Homens) e 6 (Mulheres), quantos números de casais diferentes podem ser formados? 

 

(A) 11 Casais 

(B) 25 Casais 

(C) 30 Casais 

(D) 36 Casais 

 

18) Se 1.000 pratos de plásticos custam R$ 4.700,00. Quanto custa 1.350 pratos de plástico?   

 

(A) R$ 6.345,00 

(B) R$ 6.050,00 

(C) R$ 7.050,00 

(D) R$ 13.500,00 

 

19) Renata foi a feira com R$ 50,00. Comprou 1 dúzia de bananas por R$ 8,00, 1,5 kg de tomate por R$ 15,00 e 1 unidade de 

melancia por R$ 9,00. Quanto reais sobrou da feira de Renata? 

 

(A) R$ 36,00 

(B) R$ 35,00 

(C) R$ 18,00 

(D) R$ 09,00 

 

20) Em uma festa foram 150 convidados para 3.450 docinhos. Quantos docinhos eram por convidados? 

 

(A) 15  

(B) 20  

(C) 23 

(D) 25 

 

 

 

 

 
  

 

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os tubos e conexões de cobre são tradicionalmente 

utilizados nas instalações de água quente, mas também 

podem ser utilizados nas de água fria. Os tubos de 

cobre em relação às tubulações de PVC proporcionam: 
 

(A) Menor custo. 

(B) Maior leveza e facilidade de transporte. 

(C) Maior resistência à corrosão. 

(D) Menores diâmetros no dimensionamento. 

 

22) Em uma instalação predial de água fria, em qualquer 

ponto, a pressão estática máxima não deve ultrapassar: 
 

(A) 30 m.c.a.  

(B) 40 m.c.a.  

(C) 50 m.c.a. 

(D) 60 m.c.a. 

 

23) Em um sistema predial de água de distribuição 

indireta, a alimentação dos aparelhos, das torneiras e 

peças da instalação é feita por meio de reservatórios. 

Esse sistema apresenta, entre outras, a seguinte 

vantagem: 

 

(A) Golpe de aríete desprezível. 

(B) Grandes variações de pressão nos aparelhos ao longo 

do dia. 

(C) Água de melhor qualidade. 

(D) Menor custo da instalação. 

 

24) Um sistema hidropneumático para distribuição de 

água fria é e automatizado por meio do uso de: 

 

(A) Uma válvula redutora de pressão. 

(B) Um Tubo de Venturi. 

(C) Um pressostato. 

(D) Bomba centrífuga. 

 

25) Dentre as diversas partes constituintes de uma 

instalação de água fria, assinale a alternativa que se 

refere às partes descritas abaixo: 
 

I. Tubulação compreendida entre o orifício de saída da 

bomba e o ponto de descarga no reservatório de 

distribuição. 

II. Dispositivo destinado a evitar o refluxo por sucção da 

água nas tubulações. 

 

(A) I. Tubulação de sucção; II. Regulador de Vazão. 

(B) I. Tubulação de recalque; II. Válvula Redutora de 

Pressão. 

(C) I. Tubulação de sucção; II. Extravasor. 

(D) I. Tubulação de recalque; II. Quebrador de Vácuo. 

 

26) O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento 

contínuo da água presente nos oceanos, continentes e 

na atmosfera. Esse movimento é alimentado: 

 

(A) Pelas massas de ar frio e quente, e pela energia do sol. 

(B) Pela pressão atmosférica e pela densidade do ar. 

(C) Pela umidade relativa do ar e pela força da gravidade. 

(D) Pela força da gravidade e pela energia do Sol. 

 

27) O regime hidrológico de uma região é determinado por 

suas características físicas, geológicas e topográficas, 

e por seu clima. Um dos fatores mais importantes é a 

precipitação, que pode ocorrer por meio de: 

 

(A) Radiações. 

(B) Geadas. 

(C) Condensações. 

(D) Erupções. 

 

28) Quando se constrói nas ruas as redes coletoras de 

esgoto, é deixa na calçada um ramal chamado de: 

 

(A) Caixa de Ligação. 

(B) Caixa de Inspeção. 

(C) Poço de Visita. 

(D) Caixa de Gordura. 

 

29) Em instalações Prediais de Água Pluvial, nos 

condutores horizontais, podem ser empregados tubos 

e conexões dos seguintes materiais, exceto: 

 

(A) Ferro fundido. 

(B) Aço galvanizado. 

(C) Cobre. 

(D) Concreto.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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30) Julgue se as afirmações abaixo a respeito de 

Instalações Prediais de Água Pluvial são verdadeiras, 

e em seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. A ligação entre os condutores verticais e horizontais é 

sempre feita por curva de raio curto, com inspeção ou 

caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente 

ou enterrado. 

II. Nas tubulações aparentes, devem ser previstas caixas 

de areia sempre que houver conexões com outra 

tubulação, mudança de declividade, mudança de 

direção e ainda a cada trecho de 20 m nos percursos 

retilíneos. 

III. Os condutores verticais podem ser colocados externa 

e internamente ao edifício, dependendo de 

considerações de projeto, do uso e da ocupação do 

edifício e do material dos condutores. Os condutores 

verticais podem ser ligados na sua extremidade 

superior a uma calha (casa com telhado) ou receber um 

ralo quando se trata de terraços ou calhas largas. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

31) Em uma Instalação Predial de Água Pluvial, que 

conexão impede o retorno das águas pluviais em 

situações como, inundações, enchentes, refluxo de 

mares, entupimentos, vazões elevadas em períodos de 

chuva? 

 

(A) Caixa de Areia. 

(B) Calha de Piso. 

(C) Dispositivo antiretrossifonagem. 

(D) Válvula de Retenção. 

  

32) A Hidrometria é a parte da Hidráulica que estuda os 

métodos e instrumentos para medição de vazão e 

velocidade em canais e canalizações. Dentre esses 

métodos descritos nas alternativas abaixo, assinale 

àquele que se refere a um método que utiliza a relação 

velocidade/área: 

 

(A) Hidrômetro. 

(B) Molinete. 

(C) Fluxímetro. 

(D) Diafragma. 

 

33) Após encontrar a superfície terrestre a água 

proveniente da chuva, um dos caminhos que ela 

percorrerá é a infiltração, constatada: 

 

(A) Na alimentação dos aquíferos. 

(B) Pela evapotranspiração. 

(C) Por meio do escoamento superficial. 

(D) Na evaporação das superfícies livres. 

 

34) A Hidrodinâmica tem por objetivo geral o estudo do 

movimento dos fluidos. O movimento dos fluidos 

pode ser classificado como: 
 

(A) Variado Uniforme. 

(B) Permanente Não Uniforme Acelerado. 

(C) Variado Não Uniforme. 

(D) Permanente Uniforme Contínuo. 
 

35) Ao abrirmos a torneira do tanque ou da pia, por 

exemplo, vemos a água escoar. Isso acontece pelo fato 

de a água da caixa d’água pressionar a água que está 

próxima à torneira, fazendo com que ela saia. O tipo 

de escoamento em que o fluido sempre mantém a sua 

mesma densidade, é denominado de: 
 

(A) Estacionário. 

(B) Não Viscoso. 

(C) Incompressível. 

(D) Estático. 
 

36) Em uma Instalação Predial de Esgoto Sanitário, que 

caixa dotada de grelha ou tampa cega, é destinada a 

receber água de lavagem de pisos e afluentes de 

tubulação secundária de uma mesma unidade 

autônoma? 
 

(A) Caixa de Passagem. 

(B) Caixa de Inspeção. 

(C) Caixa Coletora. 

(D) Caixa Desconectora. 

 

37) Com relação ao Tubo de Queda de uma Instalação 

Predial de Esgoto Sanitário, não é correto afirmar que: 
 

(A) O tubo de queda de gordura de pias deve ser ventilado. 

(B) Nenhum tubo de queda pode ter diâmetro inferior ao 

da maior tubulação a ele ligada. 

(C) Não pode haver um mesmo tubo de queda para prédios 

distintos 

(D) O diâmetro mínimo para tubos que recebem despejos 

de vasos sanitários é DN 75mm. 
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38) As bacias ou vasos sanitários, que recebem os dejetos 

humanos, são dotados de fecho hídrico próprio. Em 

qual tipo de fecho hídrico, a ação da água de lavagem 

é responsável por provocar o arrastamento dos 

despejos, podendo ser de sifão externo ou sifão 

interno? 

 

(A) Autoaspirante. 

(B) Direcional. 

(C) Autossinfonado. 

(D) Não aspirante. 

 

39) Nas afirmações abaixo a respeito das tubulações de 

esgoto, assinale àquela que não é verdadeira: 

 

(A) Com a função de interligar as tubulações, as conexões 

viabilizam as mudanças de direção e diâmetro das 

tubulações. Como exemplos, podem-se citar o 

cotovelo, a junção simples, as curvas, dentre outros. 

(B) Desvios na horizontal com ângulos de 90º devem ser 

executados mediante o emprego de dispositivos de 

inspeção (caixas de inspeção ou poços de visita). 

(C) As tubulações de esgoto podem sofrer desvios, na 

horizontal, somente por meio de peças com ângulo 

central igual ou superior a 45º. 

(D) Quanto às mudanças de direção da horizontal para a 

vertical e vice-versa, estas podem ser feitas com peças 

com ângulo central igual ou inferior a 90º. 

 

40) Dentre os materiais, ferramentas e peças necessárias 

para consertar um tubo de PVC que está vazando em 

uma parede, são necessários: 

 

(A) Alicate universal, luvas de correr e arame. 

(B) Chave estrela, junta universal e retentor. 

(C) Chave grifo, soquetes e cola. 

(D) Luvas de correr, lima e arco de serra. 
 


