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PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 035/DDPP/2012 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA – INDUSTRIAL  
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 

 
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 

 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

 

 
 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 

CARGO/ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01) De acordo com os dados apresentados no primeiro parágrafo do Texto 1, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Manter crianças e jovens em um mesmo patamar de ensino deixou de ser um desafio 

nacional. 
B(   ) Apenas 3,8 milhões de crianças e jovens têm acesso à educação.  
C(   ) Uma minoria dos jovens entre 14 e 17 anos estão na escola.  
D(   ) Dos milhões de jovens que estão fora dos bancos escolares, 2,9 milhões deveriam cursar o 

ensino fundamental.  
E(   ) O ensino fundamental atende a grande maioria das crianças, já a pré-escola e o ensino 

médio não correspondem ao esperado. 

Texto 1 
 

Universalizar pré-escola e ensino médio ainda é desafio 
 
Por Nathalia Goulart  
 

O Brasil possui um número elevado de crianças e jovens dentro das salas de aula, mas 
a universalização do ensino ainda é um desafio nacional. De acordo com dados divulgados 
nesta terça-feira pelo movimento independente Todos Pela Educação relativos a 2010, 91,5% 
dos jovens entre 4 e 17 anos estão na escola. Isso significa que 3,8 milhões ainda não têm 
acesso à educação, sendo que 2,9 milhões deles deveriam cursar pré-escola ou ensino médio. 
Enquanto o ensino fundamental atende 96,7% das crianças, as taxas da pré-escola e do 
ensino médio ainda deixam muito a desejar: 80,1% e 83,3%, respectivamente. 

A região com menor oferta de educação é a Norte, onde apenas 69% das crianças entre 
4 e 5 anos estão na escola. Também no ensino médio, a região aparece com o pior indicador: 
só 81,3% dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola. O Nordeste, com atendimento de 
86,3%, figura como a área com maior abrangência da pré-escola. O Sudeste apresenta o maior 
índice de inclusão no ensino médio: 85%. 

"O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso 
escolar deverão figurar nas agendas políticas", afirma o relatório De Olho Nas Metas 2011, do 
Todos Pela Educação. De acordo com um estudo coordenado por Marcelo Neri, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem 
que a falta de interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares. 
"Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 
apontados por somente 10,9% da amostra", ressalta o Todos Pela Educação. 

Outro ponto de destaque do relatório divulgado nesta terça-feira aponta para o fracasso 
da alfabetização durante os primeiros anos escolares. Os dados mostram que, em média, 
43,9% dos estudantes deixam o ciclo de alfabetização sem aprender o que deveriam em 
leitura. Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%. Em 
matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado, sendo que nas unidades públicas 
nordestinas apenas uma em cada quatro crianças domina a competência. Em matemática, os 
números são ainda piores: 57,2% dos estudantes do país não conseguem fazer contas 
elementares de soma e subtração. Nas escolas públicas da região Norte, três em cada quatro 
crianças falham na tarefa. 

Parte da explicação para esse cenário está no baixo atendimento da pré-escola, já que 
a educação infantil favorece a permanência do aluno no sistema escolar e tem impactos 
comprovados no seu desempenho acadêmico futuro.  
 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível em 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-de-educacao 
[adaptado] 
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02) Assinale a alternativa que MELHOR EXPLICA o título do Texto 1. 
 
A(   ) Tornar universal o ensino médio é um desafio para a pré-escola. 
B(   ) Atualmente não é uma tarefa fácil fazer com que todas as crianças e adolescentes 

frequentem a pré-escola e o ensino médio.  
C(   ) A pré-escola e o ensino médio já estão universalizados. 
D(   ) A pré-escola é mais abrangente do que o ensino médio. 
E(   ) É simples universalizar a pré-escola e o ensino médio. 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1.  
 
(   ) No geral, o ensino fundamental abrange maior percentual de alunos do que o ensino médio e 

a pré-escola. 
(   ) Os três níveis de ensino – pré-escola, fundamental e médio – estão em um mesmo patamar 

quanto ao atendimento de alunos. 
(   ) O ensino médio e a pré-escola carecem de um processo de universalização. 
(   ) Entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, a região Norte destaca-se pelo grande número 

de crianças na escola. 
(   ) De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, não basta apenas aumentar o número 

de vagas, também a evasão e o atraso escolar são temas que merecem atenção. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 
A. (   ) V – F – F – V – V 
B. (   ) F – V – F – F – V 
C. (   ) V – F – V – V – F 
D. (   ) V – F – V – F – V 
E. (   ) F – V – V – F – F 
 
04) De acordo com o Texto 1, é possível afirmar que: 
 
1. os níveis de leitura e escrita das crianças das unidades públicas do Nordeste estão abaixo do 

esperado. 
2. em relação à alfabetização, a região Nordeste apresenta aspectos positivos que a destacam 

das demais regiões. 
3. a falta de vagas e o transporte escolar são fatores predominantes quando o assunto é acesso 

à educação. 
4. a região Norte é a menos favorecida em relação à oferta de educação, tanto na pré-escola 

quanto no ensino médio. 
5. a falta de interesse e a necessidade de trabalhar são fatores apontados pelos jovens que não 

frequentam a escola. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 estão corretas. 
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05) A respeito do gênero do Texto 1, é CORRETO afirmar que se trata de:  
 
A. (   ) um conto. 
B. (   ) uma reportagem. 
C. (   ) uma resenha. 
D. (   ) um artigo científico. 
E. (   ) uma crônica. 
 
06) Assinale a alternativa que EXPLICA CORRETAMENTE o uso das aspas no início do terceiro 

parágrafo do Texto 1.  
 
A. (   ) Indica que a frase é uma citação que foi retirada do relatório consultado.  
B. (   ) Indica que a frase é uma citação de um político entrevistado. 
C. (   ) Indica que a frase é uma explicação relevante para o texto. 
D. (   ) Indica que a frase é destaque no texto.  
E. (   ) Indica que a frase é uma citação retirada do estudo coordenado por Marcelo Neri. 
 
07) Assinale a alternativa CORRETA, na qual o vocábulo à direita É ANTÔNIMO do termo 

sublinhado no Texto 1.  
 
A. (   ) evasão – desistência 
B. (   ) competência – capacidade 
C. (   ) elementares – rudimentares 
D. (   ) fracasso – êxito 
E. (   ) ampliação – aumento 
 
08) Observe as frases destacadas do Texto 1. 
 
1. "O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso escolar 

deverão figurar nas agendas políticas." 
2. "Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 

apontados por somente 10,9% da amostra." 
3. “[...] 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem que a falta de 

interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares.” 
4. “Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%.” 
5. “Em matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado [...]” 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Em 3, o pronome os cumpre a função sintática de objeto direto do verbo afastar. 
B. (   ) Em 2, o sujeito da sequência foram apontados é falta de vagas e transporte escolar. 
C. (   ) Em 1, é possível substituir a sequência verbal deverão figurar por figurarão sem alterar o 

sentido da frase. 
D. (   ) Em 4, a frase tem um sujeito indeterminado. 
E. (   ) Em 5, o uso da vírgula na frase separa o sujeito do predicado. 
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Texto 2 

 
Municípios não atingem nem metas modestas de educação 

 
Relatório da ONG Todos Pela Educação revela que maior parte das cidades está longe 

de ensinar o que deve a alunos em língua portuguesa e matemática 
 
Por Nathalia Goulart 

 
A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no 

fim do primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). 
Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática 
que se torna um obstáculo. É isso que conclui o movimento independente Todos Pela 
Educação, que estabelece metas de aprendizado para alunos de todos os 5.557 
municípios brasileiros. 

De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, divulgado em fevereiro 
deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país não atingiram, em 2009, os 
objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho de 
estudantes do 5o ano em língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade e 
levam em conta a situação prévia de cada uma delas. É uma péssima notícia, levando-
se em conta que, em muitos casos, a meta já era modesta. 

Já em matemática, 75,2% dos municípios brasileiros cumpriram as metas 
estabelecidas. Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Macapá (AP), 
por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 13,2% dos 
estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. Em Belo 
Horizonte, que também apresentou evolução satisfatória, pouco mais da metade do 
número de estudantes (51%) ainda não sabe calcular adequadamente.  

No fim do 9o ano, segundo ciclo do ensino fundamental, a situação é inversa: 
matemática é o bicho-papão dos estudantes. Mais da metade dos municípios, exatos 
56,1%, incluindo 21 capitais e o Distrito Federal, não atingiu as metas previstas. 
Exemplos assustadores são Salvador (BA), onde apenas 5,4% dos estudantes do 9o 
ano dominam conhecimentos básicos na disciplina. Em Florianópolis (SC), que 
também não registrou avanço, só 16,7% dos alunos aprenderam o que deveriam. 

Em língua portuguesa, 81,9% das cidades brasileiras ultrapassaram a meta 
estabelecida pelo Todos Pela Educação, incluindo todas as capitais e o Distrito 
Federal. Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela 
modéstia. Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um 
aprendizado adequado à sua série. 

Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao 
longo da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. A julgar pela prévia divulgada neste 
ano, é difícil acreditar que isso vá acontecer. 

 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível 
em http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-
de-educacao [adaptado] 
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09) Em relação aos Textos 1 e 2, considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero textual porque têm o mesmo tema – a 

educação no Brasil. 
II. Os textos são de gêneros diferentes, já que o Texto 1 não costuma ser veiculado no mesmo 

suporte textual (espaço físico e material) que o Texto 2.  
III. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero, pois têm por função básica informar o leitor a 

respeito de um tema relevante. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
C. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D. (   ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
10) De acordo com o Texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o desempenho em língua portuguesa dos alunos do 5o ano é pior do que o desempenho de 

alunos desse nível em matemática, no que se refere às metas de aprendizado. 
B(   ) os dados relativos ao aproveitamento dos alunos brasileiros do 5o e do 9o ano foram 

divulgados por meio de relatório elaborado pelo Ministério da Educação (MEC). 
C(   ) as metas estabelecidas pelo movimento Todos pela Educação são as mesmas para todos 

os municípios avaliados. 
D(   ) os alunos do 5o ano de Macapá, em sua maioria, apresentaram bom desempenho em 

matemática. 
E(   ) nem todas as capitais brasileiras atingiram as metas estabelecidas para o aprendizado da 

matemática, ao final do 5o ano. 
 
11) Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Os alunos do 5o ano de todas as capitais brasileiras atingiram as metas previstas 

relativamente ao seu desempenho em língua portuguesa, enquanto os alunos do 9o ano, 
somente em algumas capitais o fizeram. 

II. Os alunos do 9o ano de Florianópolis, em sua maioria, não atingiram as metas previstas 
relativamente ao seu desempenho em matemática. 

III. A maioria das cidades brasileiras avaliadas está longe de ensinar aos alunos o que deveria, 
tanto em matemática quanto em língua portuguesa. 

 
De acordo com o Texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente a afirmativa III é correta. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C. (   ) Todas as afirmativas são corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
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12) Em relação à autora do Texto 2, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Deixa claro seu posicionamento a respeito dos dados relatados e mostra-se pessimista em 

relação a uma melhora na educação brasileira. 
B. (   ) Não se posiciona ao longo do texto e restringe-se a divulgar as principais informações 

contidas no relatório De Olho Nas Metas 2011. 
C. (   ) Não faz uma análise crítica dos dados apresentados em seu texto e declara-se pessimista 

em relação ao futuro da Educação Básica. 
D. (   ) Demonstra desconfiar dos dados apresentados pelo relatório De Olho Nas Metas 2011, 

pois acredita que a Educação Básica no Brasil está melhor do que em outras épocas. 
E. (   ) Acredita que, em 2022, 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 

adequado ao seu estágio escolar. 
 
 
13) Com base nas regras de pontuação do português escrito e no Texto 2, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A. (   ) as vírgulas em “divulgado em fevereiro deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país 

não atingiram” (linha 07 e 08) são obrigatórias, pois introduzem um aposto. 
B. (   ) o uso do travessão em “língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade” (linha 

10) serve para introduzir um discurso direto. 
C. (   ) os parênteses utilizados em “5o ano (antiga 4a série)” (linha 2) e “9o ano (antiga 8a série)” 

(linha 3) não poderiam ser substituídos por travessões. 
D. (   ) a frase “Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um aprendizado 

adequado à sua série.” (linhas 28 e 29) poderia ser reescrita da seguinte forma: Em Recife, 
15,5% dos concluintes do ensino fundamental, têm um aprendizado adequado à sua série. 

E. (   ) o uso das vírgulas em “Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a 
série), é a matemática que se torna um obstáculo.” (linhas 03 e 04) é obrigatório. 

 
 
14) Com base no Texto 2, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) Em “É isso que conclui o movimento independente Todos Pela Educação” (linhas 04 e 05), o 

pronome “isso” refere-se às duas frases que o antecedem no texto. 
(   ) Em “os objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho” (linhas 

08 e 09), a palavra “relativos” refere-se a “os objetivos”. 
(   ) Em “Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia.” (linhas 

27 e 28), o verbo “chamam” concorda com “os resultados”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – F – V 
B. (   ) V – V – V 
C. (   ) V – V – F 
D. (   ) F – V – V 
E. (   ) F – F – F 
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15) Assinale a alternativa na qual a troca das palavras ou expressões sublinhadas, uma pela 
outra, MANTÉM o mesmo sentido do texto. 

 
A. (   ) Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Contudo, mais uma vez é preciso 

considerar os dados com cautela. 
Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Porém, mais uma vez é preciso 
considerar os dados com cautela. 

B. (   ) A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Já ao fim 
do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se torna 
um obstáculo. 

A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Portanto 
ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se 
torna um obstáculo. 

C. (   ) Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 
13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, por isso ele era modestíssimo: ali, 
só 13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

D. (   ) Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 
Outra vez, os resultados, uma vez alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 

E. (   ) Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao longo da 
década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 
adequado ao seu estágio escolar. 
Mesmo que todos os municípios atinjam os objetivos propostos pelo movimento ao longo 
da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Um cilindro hidráulico, de um só sentido de atuação, é acionado pela pressão do óleo na base 
do êmbolo interno. Sabendo que a área dessa base é de 500 mm2 e que o sistema trabalha 
sob uma pressão máxima nominal de 700 bar, pergunta-se: 
qual a força máxima nominal que esse cilindro poderá atingir? 

 
A. (   ) 34,34 kN 
B. (   ) 700 bar 
C. (   ) 50.000 N 
D. (   ) 7,8 ton 
E. (   ) 300.000 N 
 
 
17) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Considere um teste de resistência mecânica em uma placa quadrada de 2 m de lado. Estando 
incluído o seu peso próprio, ela será submetida a um carregamento uniformemente distribuído 
de 3 N/mm2, em toda a sua superfície. 
Qual a força a ser resistida por cada um dos apoios localizados nos 4 cantos dessa placa? 

 
A. (   ) 3.000 kN 
B. (   ) 12.000 kN 
C. (   ) 50.000 N 
D. (   ) 10 ton 
E. (   ) 500.000 N 
 
 
18) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Uma viga metálica precisa ser içada pela talha de uma ponte rolante. Essa viga, de 4 m de 
comprimento, tem pendurado verticalmente na extremidade A um perfil metálico de 1 m de 
comprimento e, na extremidade B, um perfil metálico de 3 m de comprimento. Considere que 
tanto a viga como os perfis metálicos possuem 3.000 N de peso por metro linear de 
comprimento. Pergunta-se: 
qual o ponto da viga onde o cabo de aço da talha deve ser fixado para que o conjunto fique 
em equilíbrio estático, deixando a viga na posição horizontal durante o seu transporte pela 
ponte rolante? 

 
A. (   ) A 1 m da extremidade A. 
B. (   ) A 2 m da extremidade A. 
C. (   ) A 3 m da extremidade A.  
D. (   ) A 2,5 m da extremidade A. 
E. (   ) A 2,8 m da extremidade A. 
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19) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
Para uma chapa metálica de 1 polegada de espessura foi solicitado realizar um furo até a 
profundidade de meia espessura da chapa, com uma broca de diâmetro de 10 mm. Ao receber 
a chapa com o furo, o solicitante quer verificar se o serviço foi executado corretamente. 
Qual equipamento de precisão deve ser usado para conferir o diâmetro e a profundidade do  
furo e também a espessura da chapa? 

 
A. (   ) Metro feito em bambu. 
B. (   ) Paquímetro com precisão de centésimo de milímetro. 
C. (   ) Micrômetro. 
D. (   ) Trena. 
E. (   ) Escalímetro. 
 
20) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Em uma oficina de mecânica de automóveis, o proprietário precisa instalar uma talha em uma 
viga metálica posicionada horizontalmente para suspender o motor dos carros. Essa viga 
metálica ficará com um vão livre de 2.500 mm e terá seção retangular oca com dimensões 
externas de 150 mm x 250 mm e paredes de mesma espessura. Pergunta-se: 
para ele obter melhor aproveitamento de carga com essa viga, em que posição ela deve ser 
instalada? 

 
A. (   ) Posicionar a dimensão 150 mm na vertical. 
B. (   ) Posicionar a dimensão 2.500 mm na vertical. 
C. (   ) Diminuir as dimensões da seção transversal. 
D. (   ) Aumentar o vão livre da viga metálica. 
E. (   ) Posicionar a dimensão 250 mm na vertical. 
 
21) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.    

Para obter o módulo de elasticidade do material de um corpo de prova submetido ao esforço 
de compressão axial, traça-se o gráfico tensão (σ) x deformação específica (ε). 
Para o caso do ensaio de uma viga submetida à flexão, torna-se prático obter o módulo de 
elasticidade com o auxílio de um gráfico que apresente: 

 
A. (   ) tensão em função da deformação específica. 
B. (   ) tensão em função da carga. 
C. (   ) pressão em função da carga. 
D. (   ) flecha em função da carga. 
E. (   ) pressão em função da deformação específica. 
 
22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo.    

Segundo a norma DIN ISO1219-1, de 03/96, o símbolo da figura abaixo representa: 
 

A. (   ) válvula direcional de 2/2 vias, posição normal aberta. 
B. (   ) válvula direcional de 2/2 vias, posição normal fechada. 
C. (   ) válvula direcional de 3/3 vias, posição neutra fechada. 
D. (   ) válvula direcional de 4/2 vias. 
E. (   ) válvula direcional de 3/2 vias, posição normal fechada. 
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23) O cilindro de duplo sentido de atuação, com êmbolo de haste simples, ilustrado na figura 
abaixo, é alimentado por um sistema hidráulico cuja pressão do óleo atinge 10 kgf/cm². A área 
da base do êmbolo é de 100 cm² e a área da seção transversal da haste é de 10 cm².  

 
 
 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) As forças máximas no avanço e no recuo do pistão são de 1.000 kgf. 
B. (   ) A força máxima no avanço do pistão é de 1.000 kgf e a força máxima no recuo é de 900 

kgf. 
C. (   ) A força máxima no avanço do pistão é de 900 kgf e a força máxima no recuo é de 1.000 

kgf. 
D. (   ) As forças máximas no avanço e no recuo do pistão são de 900 kgf. 
E. (   ) A força máxima no avanço do pistão é de 900 kgf e a força máxima no recuo é de 1.100 

kgf. 
 
24) No esquema de partida estrela-triângulo de um motor trifásico, é CORRETO afirmar que:  
 
A. (   ) o torque de partida aumenta se comparado com a partida direta. 
B. (   ) para usar este esquema, o motor deve ter 4 terminais acessíveis: 3 fases e um terminal 

comum. 
C. (   ) neste esquema é obrigatório o uso de um tacômetro para comandar a transição. 
D. (   ) a corrente de partida do motor será reduzida se comparada com a partida direta. 
E. (   ) utilizando este esquema, o esforço mecânico no eixo é reduzido na transição. 
 
 
25) Para disjuntores termomagnéticos, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) protege os circuitos somente contra sobrecargas. 
B. (   ) protege os circuitos contra curto-circuito e sobrecargas. 
C. (   ) protege os circuitos somente contra curto-circuito. 
D. (   ) protege as pessoas contra descargas acidentais de tensão. 
E. (   ) protege os circuitos contra surtos de tensão e curto-circuito. 
 
 
26) Uma carga é alimentada com tensão de valor eficaz igual a 220 V e absorve uma potência de 

11 kW com fator de potência 0,8 em atraso.  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) O valor eficaz da corrente da carga é de 50 A. 
B. (   ) A carga é capacitiva e gera potência reativa. 
C. (   ) O fator de potência não pode ser aumentado para 0,9 com a utilização de um banco de 

capacitores. 
D. (   ) A potência aparente da carga é de 13,75 kVA. 
E. (   ) O valor máximo instantâneo da tensão aplicada é de 220 V. 
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27) Considerando o que preconiza a NBR 10067 – Princípios gerais de representação em 
desenho técnico – analise as vistas da figura a seguir.  

 
Perspectiva isométrica 

 
     

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 

 
Assinale a afirmativa CORRETA. 

 
A. (   ) As figuras 1 e 3 representam respectivamente as vistas lateral esquerda e frontal do 

objeto. 
B. (   ) As figuras 4 e 5 representam respectivamente as vistas lateral direita e frontal do objeto. 
C. (   ) As figuras 1 e 2 representam respectivamente as vistas lateral esquerda e frontal do 

objeto. 
D. (   ) As figuras 2 e 4 representam respectivamente as vistas frontal e lateral direita do objeto. 
E. (   ) Nenhuma das figuras representa as vistas frontal e lateral do objeto. 
 
28) Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI), é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a empresa é obrigada a fornecer os equipamentos de proteção individual aos empregados, 

porém pode descontar mensalmente, em folha de pagamento, o valor dos mesmos. 

B. (   ) os empregados devem adquirir os próprios equipamentos de segurança individual. 

C. (   ) o uso ou não dos equipamentos de proteção individual fornecidos pelo empregador fica a 
critério do empregado. 

D. (   ) quando a temperatura do ambiente for superior a 40°C, o empregado fica desobrigado de 
usar equipamentos de proteção individual (EPI). 

E. (   ) o EPI deve ser utilizado em lugares onde exista risco no serviço que não possa ser 
removido por outros meios, ou em situações emergenciais. 

 
29) Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) a CIPA pode ser formada integralmente por representantes dos empregados. 

B. (   ) a CIPA tem como objetivos conhecer os riscos à segurança e à saúde relacionados ao 
trabalho; sugerir medidas de controle desses riscos; obter a implementação dessas 
medidas; prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

C. (   ) a indicação dos representantes dos empregados na CIPA é feita pelo empregador, 
considerando a antiguidade do empregado. 

D. (   ) a CIPA deve ser formada somente por representantes de órgãos externos à empresa. 

E. (   ) a CIPA não é necessária dentro de uma empresa, independentemente das atividades 
apresentarem riscos ou não. 
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30) Em máquinas onde existam riscos de impactos de estilhaços e de cavacos nas operações de 
apara de rebarbas e de usinagem, é CORRETO afirmar que: 

 

A. (   ) os operadores devem usar aventais e óculos de segurança contra partículas. 

B. (   ) os operadores não precisam usar óculos de segurança contra partículas se tiverem mais 
de 2 anos de experiência na função. 

C. (   ) os operadores somente deverão usar equipamentos de proteção se os cavacos de 
usinagem forem resfriados por óleo mineral. 

D. (   ) os operadores não precisam usar equipamentos de proteção individual se a máquina 
estiver trabalhando a menos de 10.000 rpm. 

E. (   ) os operadores devem usar somente capacete, pois os óculos de segurança dificultam a 
visão do operador. 

 
31) Examine a figura a seguir e verifique se são verdadeiras(V) ou falsas(F) as afirmativas sobre 

o comportamento do material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representação gráfica da tensão × deformação (sem escala) 
 
(   ) Trata-se de um material dútil, cuja tensão de escoamento é definida pela tensão do patamar 

AB e o limite de resistência definido pelo ponto C. 
(   )  Trata-se de um material frágil, cuja tensão de ruptura é definida pelo ponto D. 
(   ) Trata-se de um material elastoplástico perfeito, cuja tensão de escoamento é dada pelo ponto 

D. 
(   ) O material apresenta comportamento linear no trecho OA e a inclinação deste trecho OA 

fornece o módulo de elasticidade do material. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) F – F – F – V 
B. (   ) V – V – V – F 
C. (   ) V – F – V – V 
D. (   ) V – F – F – V 
E. (   ) F – V – V – F 
 

σ 
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32) Para o circuito indicado na figura a seguir, o valor CORRETO da resistência R é:  
 
 
A. (   ) 2.000 Ω 
B. (   ) 500 Ω 
C. (   ) 8 kΩ 
D. (   ) 50 Ω 
E. (   ) 5 kΩ 
 
 
33) Sobre o equipamento conhecido como 

multímetro, verifique as afirmativas abaixo. 
 
I. É capaz de medir corrente elétrica contínua e alternada. 
II. Não é capaz de medir potência. 
III. Não é capaz de funcionar como um amperímetro. 
IV. É capaz de medir capacitância. 
V. Não é capaz de funcionar como um ohmímetro. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente II, III e V estão corretas. 
B. (   ) Somente I, III e V estão corretas. 
C. (   ) Somente I, II e IV estão corretas. 
D. (   ) Somente II, IV e V estão corretas. 
E. (   ) Somente I, III e IV estão corretas. 
 
34) Relacione as grandezas físicas da Coluna 1 às suas unidades da Coluna 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE a cada grandeza física com sua 
unidade. 

 
A. (   ) I-d II-a III-c IV-b V-e 
B. (   ) I-b II-c III-e IV-d V-a 
C. (   ) I-d II-a III-b IV-c V-e 
D. (   ) I-e II-c III-b IV-d V-a 
E. (   ) I-d II-a III-e IV-c V-b 
 
  

 

             Coluna 1        Coluna 2 
I. Força a. Ampere 
II. Corrente elétrica b. Kelvin 
III. Potência c. Ohm 
IV. Resistência d. Newton 
V. Temperatura e. Watt 

10V 

i = 5 mA 

R 

R 

R 

R 
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35) Analise os tipos de ensaios listados abaixo.  
 
I. Ensaio mecânico de compressão axial em um corpo de prova de concreto. 
II. Ensaio mecânico de tração axial de uma peça metálica. 
III. Ensaio de ultrassom em corpo de prova de concreto. 
IV. Ensaio de líquido penetrante em uma peça metálica. 
V. Ensaio para medir ductilidade de uma peça metálica. 
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os ensaios considerados como não 
destrutivos. 

 
A. (   ) Apenas os ensaios I e III. 
B. (   ) Apenas os ensaios III e IV. 
C. (   ) Apenas os ensaios I e II. 
D. (   ) Apenas os ensaios II, IV e V. 
E. (   ) Apenas o ensaio V. 
 
36) Considere as afirmativas a seguir, a respeito de computadores e seus periféricos. 
 

I. Um hub USB pode ser usado quando a quantidade de periféricos a serem ligados a portas 
USB é maior que a quantidade disponível de portas USB em um computador. 

II. Não é possível conectar um mouse externo a um notebook que contenha touchpad (mouse 
deslizante) em seu corpo. 

III. Para ter acesso à internet, pode-se conectar um cabo de rede vindo de um modem ao 
conector RJ45 do painel de conectores do computador. Uma alternativa é usar uma conexão 
Wi-Fi, que não necessita de cabo, se o computador possuir tal capacidade. 

IV. Um computador com capacidade de conexão Wi-Fi pode transmitir dados a qualquer 
impressora laser, sem a necessidade de cabo conectando o computador à impressora. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
C. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
37) Assinale a alternativa CORRETA a respeito da manipulação de arquivos no sistema 

operacional Windows 7®. Considere que todas as operações descritas serão executadas sem 
erros.  

 

A. (   ) Se arrastarmos um arquivo da pasta C:\Alfa e o soltarmos na pasta D:\Beta, o arquivo será 
copiado para esta última. 

B. (   ) Se arrastarmos um arquivo da pasta C:\Alfa e o soltarmos na pasta D:\Beta, o arquivo será 
movido para esta última. 

C. (   ) Se arrastarmos um arquivo da pasta C:\Alfa e o soltarmos na pasta D:\Beta, será criado 
nesta última um atalho para o arquivo, que permanecerá em seu local original. 

D. (   ) Se arrastarmos um arquivo da pasta C:\Alfa e o soltarmos na pasta C:\Gama, o arquivo 
será copiado para esta última. 

E. (   ) Se arrastarmos um arquivo da pasta C:\Alfa e o soltarmos na pasta C:\Gama, será criado 
nesta última um atalho para o arquivo, que permanecerá em seu local original. 
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� 

38) Considere as seguintes afirmativas a respeito do uso de estilos em documentos do Microsoft 
Word®. 

 

I. O sumário do documento pode ser gerado automaticamente com base nos parágrafos 
formatados com estilos de título. 

II. Mala direta pode ser gerada substituindo os textos aos quais foi aplicado um estilo com o 
conteúdo armazenado em uma fonte de dados. 

III. As características de formatação de um estilo podem ser modificadas de forma que estas 
sejam efetuadas automaticamente em todos os parágrafos que utilizam o referido estilo em um 
documento. 

IV. A estrutura de tópicos de um documento é exibida com base nos parágrafos formatados com 
estilos de título. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
39) Considere a planilha do Microsoft Excel® mostrada abaixo. 
 

 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o resultado produzido pela fórmula: 

 

     =MENOR(A1:C3;2) 
 

A. (   ) 3 
B. (   ) 5 
C. (   ) 4 
D. (   ) 2 
E. (   ) 9 
 
40) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo. 

Em um site que utiliza conexão segura (HTTPS), os dados trafegados entre o cliente e o 
servidor serão _________________. 

 

A. (   ) sigilosos 
B. (   ) íntegros 
C. (   ) redundantes 
D. (   ) criptografados 
E. (   ) compactados 
 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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