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          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

PINTOR 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

 

 

 
21) Conjunto de todas as camadas que 

compõem a pintura final. Com relação à 

proteção do substrato. Analise as afirmações 

abaixo: 

 

I. Revestimentos de argamassa: protege 

contra esfarelamento, umidade e bolores; 

II. Madeira: reduz absorção de umidade; 

III. Metais ferrosos: retarda a corrosão; 

IV. Alvenaria aparente: melhora a 

estanqueidade; 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

22) Todas as afirmações abaixo sobre a pintura 

de sinalização estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A tinta a ser utilizada para a pintura de 

sinalização horizontal deve ser tal que a 

liberação do tráfego ocorra em um tempo 

máximo de 30 minutos  

(B) O tipo de tinta que deve ser utilizado na 

sinalização horizontal de uma via é resina 

acrílica 

(C) Escovas e ventiladores são dois utensílios 

que, no serviço de pintura da sinalização 

horizontal de uma via, têm a função de 

misturar os componentes na preparação da 

tinta.  

(D) Antes da aplicação da pintura de uma via, a 

homogeneização da tinta deve ser feita com 

o uso de agitadores mecânicos. 

 

23) Todas as funções abaixo são específicas do 

Fundo ou `Primer´, EXCETO. 

 

(A) Preparam a base para receber a tinta além 

de diminuir e uniformizar a absorção 

(B) Isolam a tinta do substrato (quimicamente) 

otimizam a aderência 

(C) Aumentam consumo de tinta de acabamento 

(D) Protegem quimicamente contra corrosão dos 

metais 

 

24) Há vários métodos para se realizar uma pintura. 

Duas técnicas que requerem uso de compressor 

e filtro de ar são as de pintura por:  

 

(A) Rolo e imersão  

(B) Pistola e eletrostática  

(C) Eletrostática e rolo  

(D) Rolo e pistola 

 

25) Os constituintes da tinta no sistema de 

pintura são: 

 

I. Solventes: veículos voláteis dissolvem 

resinas e conferem sua adequada 

viscosidade 

II. Resinas ou polímeros: veículos não voláteis 

III. Pigmentos: responsáveis pela cor, carga e 

proteção da base. 

IV. Aditivos: conferem ou modificam 

características das tintas, podendo ser 

secante, plastificante, antimofo, etc. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

26) Todos os procedimentos sobre pintura estão 

corretos, EXCETO. 

 

(A) Sobre a remoção de pinturas o correto é, se 

a tinta estiver em bom estado, apenas lixá-

la, para uma boa aderência, é uma opção 

adequada. 

(B) É adequado aplicar pintura de acabamento 

em três demãos de látex acrílico, diluído com 

água. 

(C) Se a parede estiver coberta por tinta rachada 

e descascando, a melhor forma de removê-

la é raspá-la. 

(D) Na pintura de pisos cimentados, deve-se, 

antes, lavar com água e detergente neutro 

e, após a secagem, aplicar apenas uma 

demão de tinta para piso. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

27) Todas as afirmações abaixo sobre os conceitos 

em pintura estão corretos, EXCETO. 

 

(A) O líquido de cor clara aplicado sobre uma 

parede de alvenaria antes da aplicação da 

massa corrida, com o intuito de uniformizar 

a absorção pelo reboco, é chamado de 

primer. 

(B) Componente das tintas que é constituído por 

resinas, e que é responsável pela formação 

da película protetora que surge depois que a 

tinta seca é chamada de: corante.  

(C) O material utilizado como primeira demão 

em reboco novo, para proporcionar 

uniformidade na absorção da tinta e diminuir 

a porosidade em superfícies externas, 

proporcionando maior rendimento das tintas 

de acabamento, denomina-se selador 

acrílico. 

(D) Na aplicação de tintas alquídicas, esmalte 

sintético, por exemplo, o solvente indicado é 

água ráz. 

 

28) Todas as afirmações abaixo relacionadas à 

pintura estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Ao utilizar removedor de tinta químico, não 

é necessário se preocupar com a ventilação 

do local. 

(B) Ao aplicar tinta látex PVA, aplicar duas 

demãos, sendo a segunda menos diluída que 

a primeira. E, em caso de áreas úmidas, 

aplicar mais demãos, se necessário. 

(C) Ao aplicar esmalte sintético em aço 

galvanizado, aplicar duas demãos, 

devidamente, diluído. 

(D) Antes da aplicação da qualquer tinta, a 

superfície deve ser preparada. Assim a 

preparação de uma superfície de placa ou 

pasta de gesso, deve-se diluir o fundo 

preparador em solvente aguarráz na 

proporção de 1:1. 

 

29) Que pistola é mais apropriada para fazer pintura 

com esmaltes, vernizes e tintas a óleo? 

 

(A) Pistola de pressão. 

(B) Rolo de lã sintética. 

(C) Pistola espuma rígida. 

(D) Pistola de espuma macia. 

 

 

30) Tipos de tintas em função do substrato para 

alvenaria, concreto, argamassas e gesso: 

 

I. Pinturas permeáveis ao vapor d’água; 

II. Emulsões à base de PVA ou acrílicas; 

III. À base de cimento (argamassas 

decorativas) ou decal; 

IV. Pinturas impermeáveis ao vapor d´água. 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II e IV estão corretas 

 

 

31)  Todos os conceitos abaixo existem no universo 

da pintura em construção civil. Todos estão 

corretos, EXCETO. 
 

(A) Envernizar: passar uma fina camada de 

tinta para modificar a cor ou a 

permeabilidade de uma tinta. 

(B) Fundo selador: elimina ou reduz a 

penetração da camada superior no 

substrato. 

(C) Lixamento: acabamento usado em paredes 

ou superfícies texturizadas. 

(D) Recortar: pintar toda uma superfície de 

forma igual. 

 

32) Lixas de diferentes graus de granulação são 

essenciais, já que todas as superfícies, antes de 

receberem demãos de tinta, precisam ser 

lixadas. No caso da superfície se gesso em 

pintura nova com a finalidade de nivelar e 

uniformizar a superfície, a granulação da lixa é: 
 

(A) 60 a 80 

(B) 80 a 150 

(C) 150 a 220 

(D) 180 a 220 

 

33) A pintura de peças de madeira requer alguns 

cuidados prévios. Que procedimento correto 

deve ser feito nesse caso? 
 

(A) Umedecer totalmente a superfície a ser 

pintada para melhor absorção da tinta; 

(B) Eliminar materiais como ceras e óleos da 

superfície a ser pintada; 

(C) Aplicar uma camada de zarcão para selar a 

superfície a ser pintada; 

(D) Manter o pó resultante do lixamento da 

madeira para um melhor acabamento; 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: PINTOR 

34) O que exigir de uma tinta: 

 

I. Rendimento (m² por galão) 

II. Poder de cobertura 

III. Pintabilidade – f(ferramenta) 

IV. Estabilidade e tempo de secagem 

(coerente) 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretos 

(B) Apenas II, III e IV estão corretos 

(C) Apenas III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos.  

 

35) Como são chamadas as manchas 

esbranquiçadas que surgem na superfície 

pintada quando a tinta é aplicada sobre o reboco 

não curado ou em superfícies com presença de 

umidade? 

 

(A) Eflorescência 

(B) Escorregamento. 

(C) Exsudação 

(D) Enrugamento. 

 

36) Todos abaixo são requisitos básicos do sistema 

de pintura, EXCETO.  

 

(A) Inadequação da tinta a solicitação da base; 

(B) Correto preparo da base; 

(C) Qualidade das tintas, fundos e massas e 

equipamentos; 

(D)  Adequação dos procedimentos de 

aplicação. 

 

37) Todas abaixo dentre outras são tipos de tintas 

em função do substrato para madeira, EXCETO. 

 

(A) Tintas alquídicas (esmaltes sintéticos) 

(B) Epóxi, borracha clorada (uso industrial). 

(C) A óleo, esmaltes sintéticos e vernizes. 

(D) Alquídicos, poliuretânicos, filtro. 

38) Tendo em vista que o pintor irá manusear 

componentes tóxicos e inflamáveis e estará em 

ambiente saturado de pó, fibras e partículas, é 

indispensável à proteção da pele, olhos e 

pulmões, além de cuidados especiais no uso de 

solventes. Todos abaixo são EPIs que devem ser 

utilizados pelo pintor, EXCETO. 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 



39) A descrição a seguir é de qual pistola de pintura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Todos abaixo são ferramentas para preparo da superfície, EXCETO. 

 

 

Pistola de Pintura Tipo Aerógrafo Alfa indicado para trabalhos artesanais e retoques que 

exijam precisão e qualidade, bico de 0,3mm. Consumo de ar: 0,7 PCM = 20 Lbs/pol2. 

Capacidade do reservatório: 50 cc. 

A) B) 

C) D) 

A) 

C) D) 

B) 


