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2 METRO-Conhecimentos Básicos5 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 

de números 1 a 8.   
 

O Brasil é, sem dúvida, a maior bacia fluvial do mundo. 

Os milhares de rios que ziguezagueiam pelo território nacional 

trazem em suas águas passagens fundamentais de nossa cul-

tura e ajudam a construir a identidade do país. 

Há uma máxima surgida em Pernambuco, que diz: “O 

rio Capibaribe se une ao rio Beberibe para formar o oceano 

Atlântico”. A frase contém uma boa dose de exagero, mas 

revela a importância que os rios têm para a cultura e o ima-

ginário coletivo dos lugares: Capibaribe no Recife, Negro em 

Manaus, Branco em Boa Vista, Tietê em São Paulo. 

O país concentra cerca de 12% de toda a água doce do 

planeta. Tem o rio com o maior volume d’água, o Amazonas, e 

divide com a Argentina o conjunto de quedas d’água com o se-

gundo maior fluxo médio anual, as Cataratas do Iguaçu. A bacia 

fluvial brasileira inspirou ainda lendas e artistas; produziu ba-

talhas e religiosidade; é palco para espetáculos naturais e es-

portes radicais. É parte da paisagem das cidades − mesmo que 

muitas, em busca de progresso, tenham coberto seus leitos com 

cimento. 

Descoberto em 4 de outubro de 1501, dia de São 

Francisco, o velho Chico passa por cinco estados brasileiros: 

Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Como nunca 

seca, tornou-se símbolo de prosperidade em lugares histori-

camente castigados pela estiagem. Por sua importância, inspi-

rou canções, romances e poesias de grandes nomes da cultura 

nacional. “Uma vez que se bebe a água do rio, o rio nunca mais 

sai da gente”, garantem os ribeirinhos. 

Não são só o Tietê e o Pinheiros. Muitos outros rios per-

correm a cidade de São Paulo. “É praticamente impossível 

andar 200 metros sem passar por um deles”, garante o 

geógrafo Luiz de Campos Júnior que, ao lado de companheiros, 

comanda o projeto Rios e Ruas, que leva paulistanos a ca-

minhar sobre águas canalizadas escondidas embaixo de ruas e 

avenidas. Atrás da Avenida Paulista, por exemplo, nasce o 

Saracura. No Anhangabaú corre o rio que batizou o vale. O cór-

rego da Água Preta brota sob carros e cimento no bairro da 

Pompeia, com água potável limpíssima. “Não se mata um rio. 

Acham que enterrar e colocar rua em cima faz o rio sumir. Mas 

ele continua vivo: erodindo, inundando, enchendo, esvaziando”, 

ensina Campos. 

(Adaptado de: HOFFMANN, Bruno e VARGAS, Rodrigo Terra. 
Brasil. Almanaque de cultura popular. São Paulo: Andreato, 
novembro de 2013, n. 175. p. 18-21) 

 

1. O texto assinala, predominantemente, 
 

(A) os fatos da história do Brasil e a descoberta de seus 
inúmeros rios, desde a chegada dos colonizadores. 

 
(B) a denominação de diversos rios brasileiros, relacio-

nada com o dia em que eles foram descobertos.  
 
(C) a grandiosidade da bacia fluvial brasileira e sua im-

portância na construção da identidade do país. 
 
(D) os desentendimentos com outros países, quanto ao 

uso da água que corre em cada um desses territó-
rios. 

 
(E) os problemas causados por inundações que afetam 

populações ribeirinhas em diversas cidades brasilei-
ras. 

2. Há, no 3
o
 parágrafo do texto,  

 
(A) constatação de que a presença de rios em algumas 

cidades nem sempre foi fator de progresso, por ocu-
parem os espaços de moradia da população. 

 
(B) observação de que algumas cidades brasileiras so-

frem atualmente com a falta de água, porque canali-
zaram muitos de seus rios em busca de progresso. 

 
(C) comprovação da necessidade de canalização de rios 

em algumas cidades brasileiras para transformá-los 
em palco de comemorações festivas. 

 
(D) destaque da situação privilegiada do Brasil quanto à 

quantidade de água doce em seu território e referência 
aos rios nas manifestações culturais brasileiras. 

 
(E) realce das dificuldades trazidas por inúmeros rios 

que cortam o território brasileiro devido, principal-
mente, a enchentes e erosão em suas margens.  

_________________________________________________________ 
 

3. “Uma vez que se bebe a água do rio, o rio nunca mais sai 
da gente”, garantem os ribeirinhos. (4

o
 parágrafo) 

 
 A fala dos habitantes das margens do rio São Francisco 

comprova, considerando-se o que diz o texto, 
 

(A) o apego da população a um rio bastante importante 
em toda a região banhada por ele. 

 
(B) os perigos de inundação sofridos pela população 

que vive na área percorrida pelo rio. 
 
(C) a constante escassez de água para os moradores de 

alguns estados cortados pelo rio. 
 
(D) a contaminação das águas de um rio que percorre 

boa parte do território brasileiro. 
 
(E) o temor da destruição que a força das águas pode 

provocar em tudo que existe em suas margens. 
_________________________________________________________ 
 

4. “Não se mata um rio. Acham que enterrar e colocar rua em 
cima faz o rio sumir. Mas ele continua vivo: erodindo, inundan-
do, enchendo, esvaziando”, ensina Campos. (5

o
 parágrafo) 

 
 O ensinamento do geógrafo deve ser entendido como 
 

(A) aceitação da atual tendência, em diversas cidades 
brasileiras, de cimentar os leitos dos rios para trans-
formá-los em áreas habitadas.  

 
(B) alerta contra as ações praticadas pelo homem em 

desrespeito à ordem imposta pela natureza, ao inter-
ferir nas condições ambientais. 

 
(C) constatação de que os leitos dos rios podem com-

prometer o desenvolvimento de cidades, ao ocupar 
espaços pouco aproveitáveis para moradia. 

 
(D) observação de que, apesar de alguns eventuais pro-

blemas, é preciso ampliar as áreas de moradia com 
a pavimentação dos leitos dos rios.  

 
(E) justificativa para as medidas de canalização de rios 

em algumas cidades, como controle de possíveis 
inundações e dos prejuízos delas resultantes. 

_________________________________________________________ 
 

5. ... mas revela a importância que os rios têm para a cultura 
e o imaginário coletivo dos lugares: Capibaribe no Recife, 
Negro em Manaus, Branco em Boa Vista, Tietê em São 
Paulo. (2

o
 parágrafo) 

 
 É correto entender que os dois-pontos mostram  
 

(A) opinião do autor a respeito da beleza de algumas 
cidades brasileiras cortadas por rios. 

 
(B) a presença de um grande número de rios que 

enfeitam a paisagem brasileira. 
 
(C) localidades que são geralmente vistas com interesse 

por moradores e, até mesmo, por turistas. 
 
(D) alguns exemplos de rios importantes para os mora-

dores das cidades por onde eles passam. 
 
(E) a admiração despertada em pessoas famosas pela 

vasta bacia fluvial brasileira.  
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6. Não são só o Tietê e o Pinheiros. Muitos outros rios per-
correm a cidade de São Paulo. (5

o
 parágrafo)  

 As duas frases acima formam uma só, escrita com cor-
reção, clareza e respeito ao sentido original, em:  
(A) Os muitos outros rios percorrem a cidade de São 

Paulo, apenas como o Tietê e o Pinheiros.   
(B) A cidade de São Paulo não são só o Tietê e o 

Pinheiros, mas muitos outros rios percorrendo a cidade.  
(C) Em São Paulo são apenas o Tietê e o Pinheiros, 

como muitos outros rios que percorrem a cidade.  
(D) Além dos muitos outros rios percorrem a cidade de 

São Paulo, são o Tietê e o Pinheiros.   
(E) Muitos outros rios percorrem a cidade de São Paulo, 

além do Tietê e do Pinheiros. 
_________________________________________________________ 
 

7. ... garante o geógrafo Luiz de Campos Júnior... (5
o
 parágrafo)  

 ... garantem os ribeirinhos. (final do 4
o
 parágrafo) 

 
 Os verbos que estão conjugados no mesmo tempo que os 

grifados acima são:  
(A) bebe e beberam. 
(B) percorre e percorriam. 
(C) contém e continham. 
(D) passa e passavam. 
(E) traz e trazem. 

_________________________________________________________ 
 

8. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
 De um povo heroico o brado retumbante ...  
 A referência ao riacho Ipiranga nos versos iniciais do Hino 

Nacional é um exemplo, com base no que diz o texto, da   
(A) importante presença de alguns rios na história do 

povo brasileiro.  
(B) enorme quantidade de água doce existente em todo o 

território brasileiro.   
(C) necessidade de preservação das condições naturais 

dos rios em todo o país.   
(D) prosperidade das regiões brasileiras banhadas por 

rios de grande importância.   
(E) variedade no tamanho e no volume de água dos rios 

que formam a bacia fluvial brasileira.  
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às ques-
tões de números 9 a 15.   

Duas das principais constatações da Pnad 2012 (Pes-

quisa Nacional por Amostra de Domicílios) são a contínua re-

dução do desemprego nacional e a elevação da escolaridade 

média da população − que se revelou na diminuição do anal-

fabetismo funcional (pessoas que passaram menos de quatro 

anos na escola). São duas tendências que vêm de longo prazo 

e têm profundos impactos na estrutura econômica do país. 

A escolaridade mais alta é fruto da universalização do 

ensino. Ao longo das últimas décadas, proporcionalmente mais 

crianças e jovens estão passando mais tempo de suas vidas na 

escola. São eles que elevam a média de anos de estudo da 

população, de modo geral. 

A mão de obra brasileira está mais bem preparada e o 

mercado está absorvendo pessoas com escolaridade mais alta. 

Um dos efeitos dessa combinação é o aumento da renda total 

que, por sua vez, aumenta o consumo e faz girar um círculo vir-

tuoso: mais consumo estimula maior produção, que requer mais 

emprego, que aumenta a renda, que alimenta o consumo − e 

assim por diante. 

A taxa de desemprego nacional é medida exclusivamen-

te pela Pnad e, por isso, só é divulgada uma vez por ano − e 

com 12 meses de atraso. É a única taxa que espelha o conjunto 

do mercado de trabalho, ao mostrar o que acontece em todo o 

país e destacar as diferenças estaduais. As taxas mensais 

refletem um pedaço restrito e pouco representativo do Brasil: as 

maiores regiões metropolitanas. 

A taxa nacional de desemprego, de 6,1%, é a menor 

desde 1995. Está em queda há uma década, com a breve in-

terrupção da crise financeira mundial, em 2009. A queda ocor-

reu ao mesmo tempo em que a maior geração de brasileiros 

entrava no mercado de trabalho. A coincidência potencializou o 

aumento da renda e o círculo econômico virtuoso.  

(Adaptado de: TOLEDO, José Roberto de. O Estado de S. 
Paulo, Metrópole A27, 28 de setembro de 2013)  

 
9. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é: 
 

(A) A renda mais alta da população permitiu o aumento 
da produção, comprometendo, porém, a contratação 
de um número maior de trabalhadores.  

(B) Pesquisas divulgadas apenas uma vez por ano são 
pouco expressivas com relação à força de trabalho 
brasileira, pois não refletem a real escolaridade dos 
trabalhadores.  

(C) A população brasileira está mais bem preparada 
com a elevação da escolaridade e o mercado está 
absorvendo trabalhadores, o que reduz as taxas de 
desemprego.  

(D) O desemprego tem tido queda ultimamente, embora 
não seja possível determinar com exatidão a esco-
laridade da nova geração de brasileiros disponível 
para o mercado de trabalho.  

(E) Um dos efeitos da elevação da escolaridade é o 
excesso de mão de obra disponível para o mercado, o 
que se reflete no aumento das taxas de desemprego.  

_________________________________________________________ 
 

10. A escolaridade mais alta é fruto da universalização do 
ensino. (2

o
 parágrafo) 

 
 A afirmativa acima significa, com outras palavras, que 
 

(A) o tempo maior na escola não está associado à 
possibilidade mais ampla de aprendizagem geral.  

(B) o aumento no número de escolas não significou me-
lhor qualidade de ensino.  

(C) um conhecimento mais amplo do mercado de tra-
balho é consequência do ensino para todos.  

(D) a possibilidade de maior acesso às escolas resultou 
em melhoria da escolaridade da população.  

(E) os estudos de conteúdo mais variado atraem núme-
ro maior de interessados em aprender. 

_________________________________________________________ 
 

11. As taxas mensais refletem um pedaço restrito e pouco re-
presentativo do Brasil: as maiores regiões metropolitanas. 
(4

o
 parágrafo) 

 
 A afirmativa acima está escrita de outra maneira, mas com 

o mesmo sentido, em:  
 

(A) O ocorrido nas regiões metropolitanas nem sempre 
demonstra resultados representativos, que são men-
sais e restritos, em relação ao Brasil.   

(B) No restante do país, exceto nas maiores regiões 
metropolitanas, os resultados mensais não demons-
tram aspectos significativos dessas regiões.  

(C) Somente nas regiões metropolitanas é que os dados 
mensais acabam sendo pouco representativos, em 
relação ao restante do país.  

(D) Com os resultados das regiões metropolitanas, pe-
daços do Brasil acabam sendo pouco representati-
vos, se forem mensalmente.  

(E) Os resultados obtidos mensalmente só destacam o que 
ocorre nas maiores regiões metropolitanas, e são 
pouco significativos em relação ao restante do país. 
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12. ... que se revelou na diminuição do analfabetismo fun-
cional (pessoas que passaram menos de quatro anos na 
escola)  

 
 O sentido do trecho entre parênteses no 1

o
 parágrafo 

é de 
 

(A) correção da ideia que vem sendo desenvolvida. 
 
(B) explicação do que foi afirmado antes dele. 
 
(C) reforço da afirmativa referente à queda no desem-

prego. 
 
(D) confirmação do despreparo de grande parte dos tra-

balhadores. 
 
(E) verificação da dificuldade em conseguir mão de obra 

capacitada.   
_________________________________________________________ 
 

13. A coincidência potencializou o aumento da renda e o cír-
culo econômico virtuoso. (5

o
 parágrafo) 

 
 O sentido do verbo grifado acima se mantém corre-

tamente, caso seja substituído por: 
 

(A) intensificou. 
 
(B) decorreu. 
 
(C) repartiu. 
 
(D) comparou. 
 
(E) comprometeu.    

_________________________________________________________ 
 

14. A queda ocorreu ao mesmo tempo ... (5
o
 parágrafo) 

 
 O verbo que aparece conjugado nos mesmos tempo e 

modo em que se encontra o grifado acima está em: 
 

(A) ... que alimenta o consumo... 
 
(B) ... que espelha o conjunto do mercado de trabalho... 
 
(C) ... que se revelou na diminuição do analfabetismo 

funcional ...  
 
(D) A mão de obra brasileira está mais bem preparada ...  
 
(E) ... em que a maior geração de brasileiros entrava no 

mercado de trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

15. A concordância verbal e nominal está inteiramente corre-
ta em: 

 
(A) Salários mais altos, tendências registradas na pes-

quisa, eleva o poder de consumo de grande parte 
dos brasileiros e estimulam a produção. 

 
(B) O setor de serviços, à medida que aumenta a renda 

e, portanto, o poder de consumo da população, 
abrem novos postos de trabalho. 

 
(C) De acordo com os dados da pesquisa, o crescimento 

da renda dos brasileiros permitiram maior consumo, 
que geraram mais empregos. 

 
(D) Os indicadores do desemprego no país atingiu o ní-

vel mais baixo, principalmente com a expansão do 
trabalho industrial. 

 
(E) O aquecimento do setor de serviços é visto por al-

guns analistas como consequência natural do avan-
ço econômico da classe média. 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 
de números 16 a 20. 

 

Às vezes, ele é alheio ou carinhoso; outras, sereno ou 

arisco; ou, ainda, encantador ou irritante. Apesar da natureza 

volúvel, o gato doméstico é o animal de estimação mais popular 

em todo o mundo. Um terço dos lares americanos tem felinos, e 

mais de 600 milhões de gatos vivem entre os homens em todo o 

mundo. Mesmo assim, por mais familiares que esses animais 

sejam, é difícil comprovar definitivamente suas origens. En-

quanto outros animais selvagens foram domesticados para 

obtenção de leite, carne, lã, ou para o trabalho, os gatos não 

contribuem praticamente em nada para o sustento dos huma-

nos. Como, então, se tornaram tão comuns em nossos lares? 

Pesquisadores sempre acreditaram que os egípcios 

tenham sido os primeiros a manter o gato como animal de esti-

mação, há 3.600 anos. As descobertas arqueológicas e genéti-

cas feitas mais recentemente chegaram a conceitos mais atuali-

zados tanto sobre os antepassados do gato doméstico quanto 

sobre a evolução de seu relacionamento com os seres huma-

nos. 

Permanece, no entanto, a velha questão: por que os ga-

tos e os seres humanos desenvolveram uma relação especial? 

Em geral, gatos não são candidatos prováveis à domesticação. 

Características dessa espécie animal sugerem que, enquanto 

outros animais foram resgatados da vida selvagem pelos ho-

mens, que os criaram para tarefas específicas, os gatos mais 

provavelmente encontraram oportunidades nos agrupamentos 

humanos, optando por viver entre eles.  

Arqueólogos encontraram, por exemplo, restos do ca-

mundongo doméstico nos povoamentos iniciais do Crescente 

Fértil entre 9 mil e 10 mil anos atrás. É quase certo que, no 

caso, os camundongos atraíram os gatos. Mas as montanhas 

de lixo nas cidades também devem ter sido um grande atrativo 

para os felinos que tivessem a esperteza de explorá-lo. Essas 

duas fontes de alimentos teriam incentivado os gatos a se 

adaptarem à vida junto aos homens. 

(Adaptado de: DRISCOLL, Carlos A., CLUTON-BROCK, Juliet, 
KITCHENER, Andrew C. e O’BRIEN, Stephen J. Scientific 
American Brasil, Edição Especial Vida Animal, p. 36-40)  

 

16. O texto informa claramente que 
 

(A) a história mostra que os homens primitivos preferiam 
a companhia de gatos e, assim, passaram a domes-
ticá-los desde cedo. 

 
(B) as pesquisas mais recentes mostram que os gatos, 

desde sua origem, sempre estiveram submetidos às 
alterações do comportamento humano. 

 
(C) os gatos, ao contrário de outros animais selvagens, 

foram domesticados facilmente nos primitivos agru-
pamentos humanos. 

 
(D) alguns animais selvagens foram domesticados pelos 

homens para garantir seu sustento e proteção, por 
exemplo, contra o frio. 

 
(E) algumas espécies selvagens se tornaram animais de 

estimação desde os mais antigos agrupamentos dos 
homens primitivos. 
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17. ... por que os gatos e os seres humanos desenvolveram 
uma relação especial? (3

o
 parágrafo) 

 
 De acordo com o texto, a resposta correta para essa 

questão está em: 
 
(A) os gatos nunca foram, desde sua origem, animais 

facilmente domesticáveis. 
 
(B) a facilidade de encontrar alimentos atraiu os gatos 

para os agrupamentos humanos. 
 
(C) os homens precisavam dos gatos como proteção 

nos agrupamentos primitivos. 
 
(D) os gatos, por serem selvagens, não podem ser do-

minados pelo homem. 
 
(E) a presença dos gatos facilitou a vida dos homens 

primitivos, nos primeiros agrupamentos. 
_________________________________________________________ 
 

18. Às vezes, ele é alheio ou carinhoso; outras, sereno ou 
arisco; ou, ainda, encantador ou irritante. 
 

 O início do texto  
 
(A) indica as razões que justificam a presença de gatos 

domesticados na vida humana. 
 
(B) comprova situações difíceis de serem percebidas no 

comportamento dos gatos. 
 
(C) salienta os problemas que dificultam, até hoje, a 

convivência entre homens e gatos.  
 
(D) mostra os diferentes aspectos que caracterizam o 

comportamento dos gatos. 
 
(E) relaciona as diferentes teorias para descobrir as ori-

gens mais antigas dos gatos. 
_________________________________________________________ 
 

19. ... o gato doméstico é o animal de estimação mais popular 
em todo o mundo. 
 

 A informação do texto em que se baseia corretamente o 
sentido da afirmativa acima é: 
 
(A) ... os gatos não contribuem praticamente em nada 

para o sustento dos humanos. 
 
(B) ... é difícil comprovar definitivamente suas origens.  
 
(C) ... mais de 600 milhões de gatos vivem entre os 

homens... 
 
(D) ... gatos não são candidatos prováveis à domesti-

cação.  
 
(E) ... que, no caso, os camundongos atraíram os gatos.  

_________________________________________________________ 
 

20. Os dois-pontos, no início do 3
o
 parágrafo,  

 
(A) introduzem a questão que vem em seguida. 
 
(B) finalizam a ideia apresentada antes deles. 
 
(C) assinalam a conversa entre o autor do texto e um 

leitor. 
 
(D) trazem um exemplo da domesticação de animais 

selvagens.  
 
(E) mostram como se fez a convivência entre homens e 

gatos.  

 
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 

 
21. O setor de almoxarifado do Metrô necessita numerar 

peças de 1 até 100 com adesivos. Cada adesivo utilizado 
no processo tem um único algarismo de 0 a 9. Por 
exemplo, para fazer a numeração da peça número 100 
são gastos três adesivos (um algarismo 1 e dois alga-
rismos 0). Sendo assim, o total de algarismos 9 que serão 
usados no processo completo de numeração das peças é 
igual a 

 

(A) 20. 
 

(B) 10. 
 

(C) 19. 
 

(D) 18. 
 

(E)   9. 
_________________________________________________________ 
 

22. Em média, cerca de 3,8 milhões de pessoas são transpor-
tadas diariamente no Metrô. No dia 14 de novembro de 
2012, o Metrô registrou recorde histórico com o transporte 
de 4,1 milhões, o que superou a média diária de passa-
geiros transportados em, aproximadamente, 

 

(A) 3,00%. 
 

(B) 7,89%. 
 

(C) 4,81%. 
 

(D) 7,31%. 
 

(E) 6,82%. 
_________________________________________________________ 
 

23. Jaime e Ari trabalham  na  realização  de  uma  mesma ta- 
 
 refa  em turnos alternados até sua execução completa. Ao 

 finalizar o primeiro turno de trabalho, Jaime executou 
9

4
 

da tarefa. Ari assumiu o segundo turno de trabalho e, ao 

término, havia executado 
8

3
 do que Jaime executou no 

turno  anterior.  No  terceiro  turno de trabalho, Jaime termi- 
 
 nou  a  tarefa, o  que implica dizer que, da tarefa completa, 
 
 nesse turno ele realizou   
 

(A) 
12

5
. 

 

(B) 
9

5
. 

 

(C) 
18

5
. 

 

(D) 
12

7

. 
 

(E) 
18

7
. 
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24. Na linha 1 de um sistema de Metrô, os trens partem de 2,4 
em 2,4 minutos. Na linha 2 desse mesmo sistema, os 
trens partem de 1,8 em 1,8 minutos. Se dois trens partem, 
simultaneamente das linhas 1 e 2 às 13 horas, o próximo 
horário desse dia em que partirão dois trens simultanea-
mente dessas duas linhas será às 13 horas,  

 

 

(A) 10 minutos e 48 segundos. 
 

 

(B)   7 minutos e 12 segundos. 
 

 

(C)   6 minutos e 30 segundos. 
 

 

(D)   7 minutos e 20 segundos. 
 

 

(E)   6 minutos e 48 segundos. 
_________________________________________________________ 
 

25. Do número total de vagões de uma linha do Metrô, 48 têm 
cinco anos ou mais de uso, 32 têm menos de cinco anos 
de uso, 36 já passaram pelo processo de remodelagem de 
sinalização interna, e os demais ainda não passaram por 
esse processo. Em tais circunstâncias, a porcentagem dos 
vagões dessa linha que ainda não passaram pelo pro-
cesso de remodelagem de sinalização interna é igual a 

 

 

(A) 52%. 
 

 

(B) 45%. 
 

 

(C) 48%. 
 

 

(D) 55%. 
 

 

(E) 58%. 
_________________________________________________________ 
 

26. Os 8 primeiros termos de uma sequência numérica são, 

nessa ordem, ...,
29

47
,

18

29
,

11

18
,

7

11
,

4

7
,

3

4
,3,

2

1
. Nessa se- 

 
 quência, a posição do termo cuja fração irredutível possui 

 
 soma de numerador com denominador igual a 843 é: 
 

 
(A) 13

o
 

 

 

(B) 17
o
 

 

 

(C) 16
o
 

 

 

(D) 12
o
 

 

 

(E) 10
o
 

27. A respeito das estatísticas de chuvas de 14 dias, sabe-se 
que em 

 
 I. nenhum deles choveu nos três períodos (manhã, 

tarde, noite) do dia. 
 
 II.  apenas 5 dias choveu em dois períodos do dia. 
 
 III.  todos os dias choveu, ao menos, um dos três perío-

dos do dia. 
 
 IV.  nenhum dia choveu apenas no período da noite. 
 
 V.  apenas 3 dias não choveu nem de manhã, nem de 

noite. 
 
 Dos dias analisados, o total de dias em que choveu 

APENAS no período da manhã foi de 
 

(A) 3. 
 
(B) 7. 
 
(C) 5. 
 
(D) 6. 
 
(E) 4. 

_________________________________________________________ 
 

28. Laerte comprou 18 litros de tinta látex que, de acordo com 

as instruções na lata, rende 200 m2 com uma demão de 
tinta. Se Laerte seguir corretamente as instruções da lata, 

e sem desperdício, depois de pintar 60 m2 de parede com 
duas demãos de tinta látex, sobrarão na lata de tinta 
comprada por ele 

 
(A)   6,8 L. 
 
(B)   6,6 L. 
 
(C) 10,8 L. 
 
(D)   7,8 L. 
 
(E)   7,2 L. 

_________________________________________________________ 
 

29. Meia polegada somada com três quartos de polegada re-
sultam em 

 
(A) uma polegada e meia. 
 
(B) quatro oitavos de polegada. 
 
(C) uma polegada e um quarto. 
 
(D) sete quartos de polegada. 
 
(E) dois terços de polegada. 

_________________________________________________________ 
 

30. Seis pessoas (A, B, C, D, E, F) estão de mãos dadas, for-
mando um círculo. Sabe-se que estão de mãos dadas B e 
C, D e A, E e C. Nas condições dadas, F NÃO pode estar 
de mãos dadas com 

 
(A) A. 
 
(B) B. 
 
(C) D e B simultaneamente. 
 
(D) A e D simultaneamente. 
 
(E) D. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Foi solicitado ao oficial de manutenção que determine o 
tempo necessário para a execução de serviço de manu-
tenção em um estação do sistema metroviário de São Paulo. 
Uma tarefa é a pintura de uma parede de alvenaria com 16 m 
de comprimento e 2,50 m de altura. Considere que será 
utilizada uma tinta com consumo de 0,10 litros / m

2
 para cada 

demão e a produtividade de um pintor é igual a 0,8 m
2
 / hora 

e que a jornada diária será de 5 horas durante a madrugada. 
Para a pintura das duas faces da parede, com duas demãos 
em cada face, uma equipe de 4 pintores necessitará, em 
horas, para completar a tarefa, um total de 
 
(A)   15. 
 
(B) 100. 
 
(C)   25. 
 
(D)   30. 
 
(E)   50. 

_________________________________________________________ 
 

32. Os Equipamentos de Proteção Individual − EPI são desti-
nados a proteger a saúde e a integridade física do traba-
lhador. Segundo a Norma Regulamentadora, são conside-
rados EPIs de proteção do tronco: 
 
(A) capacete, luva, avental e calçado. 
 
(B) óculos, luva e avental. 
 
(C) máscara, cinto de segurança e jaqueta. 
 
(D) avental, jaqueta e capa. 
 
(E) máscara, capacete, cinto de segurança e jaqueta. 

_________________________________________________________ 
 

33. Julio, da equipe de manutenção do Metrô, irá comprar dois 
instrumentos de medição: o primeiro destinado à medição 
de peças que assegure uma precisão de 0,01 mm, e o 
segundo para verificação de ângulos. Os instrumentos de 
medição que Julio irá comprar, respectivamente, são: 
 
(A) paquímetro e dinamômetro. 
 
(B) micrômetro e dinamômetro. 
 
(C) trena e goniômetro. 
 
(D) transferidor e micrômetro. 
 
(E) micrômetro e goniômetro. 

_________________________________________________________ 
 

34. Para prevenção de acidentes em locais de trabalho são 
fixadas cores que identifiquem os equipamentos de segu-
rança, delimitando áreas e advertindo contra riscos. A cor 
utilizada para assinalar o cuidado com as partes baixas de 
escada portátil é o 
 
(A) laranja. 
 
(B) vermelho. 
 
(C) amarelo. 
 
(D) verde. 
 
(E) azul. 

35. Durante trabalhos de manutenção devem sempre ser 
verificados os Equipamentos de Proteção Individual ade-
quados para cada tipo de atividade. Para a execução de 
trabalho em altura, devem ser utilizados equipamentos 
específicos que garantam a segurança do trabalhador. 
Considera-se trabalho em altura os serviços executados a 
uma altura superior, em relação ao nível inferior, em 
metros, a 
 
(A) 3,5. 
 

(B) 1,8. 
 

(C) 2,0. 
 

(D) 4,0. 
 

(E) 1,0. 
_________________________________________________________ 
 

36. Para a garantia da operação do reservatório de água para 
consumo interno da edificação, é necessária a instalação 
de um dispositivo para controle da entrada de água e 
manutenção do nível desejado no reservatório. Esse 
dispositivo é 
 
(A) o registro de fechamento. 
 

(B) a torneira de boia. 
 

(C) o barrilete. 
 

(D) a camisa. 
 

(E) o extravasor. 
_________________________________________________________ 
 

37. Durante o processo de instalação da tubulação da rede de 
abastecimento de água, a tubulação deverá ser submetida 
a um ensaio de estanqueidade, no qual a tubulação será 
submetida a uma pressão distinta daquela que será 
verificada em condições estática, ou sem escoamento. A 
relação entre a pressão aplicada no ensaio e a pressão 
estática deve ser, no mínimo, de 
 
(A) 1,5. 
 

(B) 2,0. 
 

(C) 0,75. 
 

(D) 1,25. 
 

(E) 0,8. 
_________________________________________________________ 
 

38. O dispositivo tipo canal que recolhe a água de coberturas, 
terraços e similares e a conduz a um ponto de destino 
denomina-se 
 
(A) calha. 
 

(B) sifão. 
 

(C) ralo. 
 

(D) valeta. 
 

(E) sarjeta.   
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39. As coberturas horizontais de laje devem ser projetadas 
para evitar empoçamento, exceto aquele tipo de acumula-
ção temporária de água, durante tempestades, que pode 
ser permitido onde a cobertura for especialmente proje-
tada para ser impermeável sob certas condições. As 
superfícies horizontais de laje devem ter declividade míni-
ma, de modo que garanta o escoamento das águas 
pluviais, até os pontos de drenagem previstos. Esta de-
clividade mínima deve ser, em %, igual a 
 

(A) 1. 
 

(B) 5,0. 
 

(C) 10. 
 

(D) 0,5. 
 

(E) 0,1. 
_________________________________________________________ 
 

40. Marcio trabalha em uma instalação hidráulica de combate 
à incêndios que o ponto de tomada de água, onde há uma 
saída contendo válvula de abertura rápida, adaptador (se 
necessário), mangueira semirrígida, esquicho regulável e 
demais acessórios, denomina-se 
 

(A) jato compacto. 
 

(B) hidrante. 
 

(C) mangotinho. 
 

(D) abrigo. 
 

(E) esguicho. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 41 e 42, 
considere as figuras abaixo. 

 

      I II III  
 

41. Os materiais de hidráulica ilustrados nas figuras I, II e 

III, referem-se, respectivamente, a 
 

(A) registro, curva de 90° e luva. 
 

(B) válvula, curva de 90° e luva. 
 

(C) registro, joelho de 90° e luva. 
 

(D) registro, curva de 90° e tê. 
 

(E) válvula, joelho de 90° e tê. 

42. A representação gráfica em um desenho técnico das 
conexões II e III, respectivamente, serão: 

(A)    e   

  

(B)    e   

  

(C)    e   

  

(D)    e    

  

(E)    e    

 _________________________________________________________ 
 

43. O integrante da equipe de manutenção realizará o teste 
que pode identificar vazamentos em algum ramal, e utiliza-
se de um copo de vidro transparente na torneira mais alta 
da casa com água da rua. Este é conhecido por teste 
 
(A) de sucção. 
(B) do reservatório inferior. 
(C) da boia em reservatório. 
(D) do reservatório superior. 
(E) de movimentação do ponteiro. 

_________________________________________________________ 
 

44. Em relação à operação de equipamentos para desentupi-
mento considere: 
 

 I. Equipamentos de Proteção Individual, tais como 
luvas e óculos protetores, devem ser utilizados pelo 
pessoal que realiza serviços de manutenção, princi-
palmente, quando do uso de substâncias químicas.  

 II. Quando do desentupimento de tubulações utili-
zando-se martelo pneumático, deve-se precaver 
contra os possíveis contragolpes que possam ocor-
rer e machucar o operador.  

 III. Quando houver, a montante da região de entupi-
mento, uma peça de inspeção aberta, poderá ocor-
rer a expulsão de esgoto, quando do impacto cau-
sado pelo martelo pneumático, atingindo as pare-
des, teto e outras partes da edificação. Neste caso 
deve-se proteger esta saída de forma a garantir a 
saída do esgoto sem danificar as partes interiores 
da edificação.  

 IV. Limpeza química consiste no derramamento para o 
interior das tubulações de substâncias químicas 
que reajam com a matéria acumulada na obstrução. 
Este método deve ser utilizado criteriosamente pois 
pode causar danos tanto no operador como nas tu-
bulações. Usualmente são utilizadas substâncias à 
base de soda cáustica que, em contato com a 
água, liberam calor que ajuda no processo de de-
sentupimento. 

 
 Está correto o que consta em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III e IV, apenas.   
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45. Em relação à execução da solda branca considere: 
 
 I. A soldagem branca ocorre à temperatura inferiores 

a 450 °C. 
 
 II. Quando a área que está sendo soldada não está 

aquecida durante a fusão do material, podem surgir 
bolhas. 

 
 III. A solda branca é utilizada para a garantia da 

estanqueidade em tubulações. 
 
 IV. Para se obter uma solda de alta qualidade deve-se 

promover o contato entre o metal de adição líquido 
e as superfícies por, no mínimo, 10 segundos. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) III e IV. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) I e II. 
 
(D) IV. 
 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

46. O revestimento de argamassa é utilizado para recobrir 
uma superfície com uma ou mais camadas superpostas 
de argamassa. Considere a figura abaixo. 

 

I II III

 
 
 As camadas I, II e III da figura, respectivamente, 

representam: 
 
(A) o reboco, chapisco e emboço. 
 
(B) o chapisco, gesso e emboço. 
 
(C) o gesso, emboço e reboco. 
 
(D) a manta asfáltica, chapisco e reboco. 
 
(E) o chapisco, emboço e reboco. 

_________________________________________________________ 
 

47. Para a execução do emboço deve-se, inicialmente, colo-
car guias que consistem em placas de argamassa com 
espaçamento nunca superior a 2 cm, encabeçadas por 
dispositivo onde serão fixados o prumo e o alinhamento. 
Este dispositivo denomina-se 
 
(A) linha. 
 
(B) reboco. 
 
(C) piquete. 
 
(D) régua. 
 
(E) talisca. 

48. Em relação à execução do contrapiso considere: 
 
 I. Tubulações hidráulicas podem ser embutidas no 

contrapiso. 
 
 II. A execução do contrapiso não pode ter a função de 

corrigir desníveis da laje. 
 
 III. O contrapiso deve oferecer os caimentos neces-

sários para ambientes molhados. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 

 

(A) II e III. 

 

(B) I. 

 

(C) II. 
 

(D) III. 
 

(E) I e III. 
_________________________________________________________ 
 

49. Concreto armado é um material muito utilizado na constru-
ção civil. Diferencia-se do concreto comum devido à 
presença de aço. O aço no concreto armado tem a função 
principal de combater os esforços de  
 

(A) tração. 
 

(B) compressão. 
 

(C) torção. 
 

(D) cisalhamento. 
 

(E) flambagem. 
_________________________________________________________ 
 

50. Em relação ao graute considere: 
 

 I. Em sua composição estão presentes somente agre-
gados graúdo, miúdo, água e cimento Portland. 

 
 II. Possui alta fluidez com slump entre 2 e 8 cm, e por 

isso baixa relação entre água/cimento. 
 
 III. Pode ser utilizado para fixar trilhos, tirantes e chum-

badores, enchimento de colunas e espaços vazios 
em locais de difícil acesso, reforços estruturais e 
reparos. 

 
 IV. Não possui retração. 

 

 Está correto o que consta em 
 

(A) III e IV, apenas. 

 

(B) I e II, apenas. 
 

(C) I e IV, apenas. 
 

(D) II e III, apenas. 

 

(E) I, II, III e IV. 
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