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LEIA COM ATENÇÃO 
 

Verifique se o seu caderno de questão está completo; 
Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova; 
Verifique os seus dados no Cartão de Respostas; 
O Cartão de Repostas não poderá ser substituído. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 
 
 

Brasil negro 
 

A população negra, incluindo pardos, igualou-se, nos últimos 30 anos, ao contingente de brancos 
no Brasil, e continua em avanço. Ainda este ano, o Brasil será um país de maioria negra. É o que mostra 
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base nos dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2006. 
 Infelizmente, a presença negra continua órfã em qualidade de vida, oportunidade igual de 
empregos, acesso ao conjunto de ofertas que aciona a ascensão social. Sob certos aspectos, os afro-
brasileiros foram deixados ao desamparo, apenas com a carta de alforria. Passaram da senzala à favela. 
Hoje, respondem por 60,3% de mão-de-obra agrícola, 57% dos postos na construção civil e 59,1% dos 
serviços domésticos. 
 As diferenças persistem, menos traumáticas do que na época da abolição da escravatura, no 
entanto indicativas de preconceito implícito. As políticas públicas avançaram a passo lento, mas a 
igualdade racial desejável numa democracia plena é meta distanciada, a depender da vontade política de 
governantes. 
 Para enfrentar o quadro de distorções, o Brasil terá de passar da retórica à ação, das meras 
declarações de intenções a práticas substantivas, neste e em outros futuros governos, se quiser de fato 
vencer de vez as barreiras da desigualdade, mormente em relação aos negros, que representam agora 
49,5% da população, contra 49,7% de brancos. 
 Esta proporção deverá influir no direcionamento de programas sociais. O Bolsa Família, as cotas 
reservadas a negros, pardos e índios em universidades já esgotaram a sua capacidade de absorção. São 
significativos, é certo, mas avultam paralelamente outros programas de adaptação do negro a uma 
sociedade livre, com possibilidades de crescimento pessoal e comunitário nos campos social, econômico, 
cultural e outros. 
 Há um saldo negativo a ser coberto. Estudo pedido pela Secretaria Especial de Igualdade Racial, 
da Presidência da República, demonstrou que a distribuição da população negra no Brasil reflete ainda 
hoje o perfil da ocupação do país, com uma grande parcela negra concentrada na região dos portos, que 
atuaram como receptores de escravos: São Luís, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Salvador tem 54,8% 
de pardos. São dados imprescindíveis à imediata elaboração de políticas redutoras de desigualdades. 
 
 (A Tarde, 15/05/2008) 
1. Assinale a opção incorreta em relação às idéias do texto. 

 
a) Embora a população negra tenha aumentado no país, as oportunidades e possibilidades de 

trabalho, qualidade de vida e crescimento social continuam  tímidas. 
b) O contingente de brancos aumentou no Brasil, graças à inclusão dos pardos. 
c) O título do texto ‘Brasil negro’ se justifica pela temática e se apóia em dados de pesquisas do 

IPEA e do IBGE, ano 2006. 
d) As profissões menos privilegiadas na sociedade são exercidas pela maioria negra, o que 

caracteriza, mesmo que de maneira implícita, a discriminação. 
e) Uma possibilidade de direcionamento para que se corrijam essas distorções, segundo o texto, 

seria o abandono da retórica e, em lugar disso, a adoção de medidas efetivas. 
 
2. Assinale a alternativa que não apresenta desvios em relação à ortografia. 

 
a) O canssaço de Henrrique sempre faz dele uma pessoa ansiosa. 
b) A anciedade faz mal à saúde, por que provoca insônia. 
c) Ele, pretencioso que é, pesquisa maneiras diferentes de obter sucesso.   
d) Ela se mostrou pretensiosa, porém consciente de sua missão. 
e) O cansaço impede, às vezes, boas pesquizas em várias diciplinas de estudo. 
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3. Observe a charge.                                                                     

 

 
Considerando-se o contexto político-econômico por que passa o país, pode-se afirmar que a 
charge acima, ao exibir o presidente Lula numa ação de desmatamento, sugere: 
 
a) uma ação devida e responsável, em relação ao meio ambiente, por isso executada até pelo 

presidente. 
b) uma crítica aos países desenvolvidos que exploram indevidamente nossa fauna e flora e 

contam com o apoio de Lula. 
c) uma ação prescindível e comemorada até pelos animais que compõem a Biodiversidade, para 

que o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, finalmente saia do papel. 
d) uma crítica à agressão sofrida pelo meio ambiente e praticada com freqüência por ocupantes 

de altos cargos. 
e) uma possível comemoração pelo presidente Lula, que ao se sentir a sós com o meio ambiente, 

poderá agir com mais liberdade, sem ter que dar explicações a quem quer que seja. 
 
4. Aponte a alternativa gramaticalmente correta. 

 
a) Ele caiu ensanguentado enquanto ela fazia sacrifício para não chorar. 
b) Ele caio ensanguentado enquanto ela fazia sacrificio para não chorar. 
c) Ele caiu ensangüentado enquanto ela fazia sacrifício para não chorar. 
d) Ela caio emsangüentada enquanto ele fazia sacrificio para não chorar. 
e) Ela caio ensangüentada enquanto ela fazia sacrificio para não chorar.  

 
5. Dentre as alternativas abaixo, uma está em desacordo com as relações de concordância que 

prescreve a gramática normativa. Aponte-a 
 

a) Estão proibido os cosméticos. 
b) Estão proibidas as jóias. 
c) Vocês não deverão usar roupas atraentes. 
d) As meninas estão proibidas de freqüentar a escola. 
e) Entrada nessa religião é proibido. 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 6, 7, 8 e 9 
 
“Todo o Brasil foi ocupado pelos indígenas até os portugueses aqui aportarem. Se exacerbarmos a 
ocupação pretérita, nós vamos ter de entregar aos indígenas a minha cidade maravilhosa do Rio de 
janeiro.” 
 (Veja essa, 14-05-08) 
 
6. Os termos destacados no texto “até” e “Se” estabelecem, respectivamente, a relação de: 
 

a) lugar / indeterminação. 
b) limite / condição. 
c) limite / concessão. 
d) concessão / condição. 
e) finalidade / condição. 

 
7. Aponte e classifique o sujeito da forma verbal ‘ aportarem’, no texto. 
 

a) Brasil – sujeito simples e claro. 
b) indígenas – sujeito composto. 
c) ocupação pretérita – sujeito desinencial. 
d) os portugueses – sujeito simples e claro. 
e) nós – sujeito oculto. 

 
8. No mesmo texto há outro termo sublinhado ‘pelos indígenas’.  
 

Indique a alternativa em que esse termo aparece analisado sintaticamente correto. 
 
a) agente da passiva. 
b) objeto direto. 
c) adjunto adnominal.                                 
d) complemento nominal. 
e) Aposto. 

 
9. Observe. 
 
      I. Não ganha-se uma batalha apenas na guerra. 
      II. Dar-me-ia bons conselhos, se precisasse. 
      III. Trata-se de pessoas de bem. Jamais incomodaram-nos.  
 

A colocação pronominal está correta em: 
 

a) apenas I 
b) apenas II 
c) apenas III 
d) na II e na III 
e) na I e na III. 
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10. “Infelizmente, a presença negra continua órfã em qualidade de vida, oportunidade igual de empregos, 

acesso ao conjunto de ofertas que aciona a ascensão social. Sob certos aspectos, os afro-brasileiros 
foram deixados ao desamparo, apenas com a carta de alforria. Passaram da senzala à favela. Hoje, 
respondem por 60,3% de mão-de-obra agrícola, 57% dos postos na construção civil e 59,1% dos 
serviços domésticos”. 
 
Sem mudar o sentido, estaria gramaticalmente correta a substituição:  

 
a) de “Infelizmente” por Indubitavelmente. 
b) de “em qualidade” por com qualidade. 
c) de “à favela” por para a favela. 
d) de “que aciona” por das quais aciona. 
e) de “Sob certos aspectos” por Sobre certos aspectos. 

 
11. Aponte a opção inteiramente correta, quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, da acentuação 

gráfica e da grafia correta das palavras, para completar, respectivamente, as três lacunas, no texto 
abaixo. 
 
“Há fervorosos seguidores e ferozes opositores da informática na educação (...). Há aqueles que 
atribuem _______________ de processamento o papel “mágico” de salvadoras da educação e há os 
que acreditam que a ______________  delas nas salas de aula _______________ os alunos (...). 
 
a) as máquinas / incerssão / mecanisará 
b) às máquinas / inserção / mecanizará 
c) às máquinas / insersão / mecanisará 
d) às maquinas / inserção / mecanisará 
e) as maquinas / incersão / mecanizará 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 12, 13 E 14 

 
 “A mulher que for apanhada sozinha na rua será espancada e mandada de volta para casa”. 
 
12. Indique, respectivamente, o número de orações desse período e aponte a oração principal. 

 
a) cinco orações / A mulher será apanhada sozinha. 
b) cinco orações / Ela será apanhada e mandada de volta para casa. 
c) duas orações / Ela sozinha será espancada. 
d) três orações / A mulher será mandada de volta para casa. 
e) três orações /  A mulher será espancada. 

 
13. Aponte a alternativa que contém a análise correta da oração ‘que for apanhada sozinha na rua’, no 

texto.  
 

a) oração absoluta. 
b) oração coordenada sindética explicativa. 
c) oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) oração subordinada substantiva objetiva direta. 
e) oração coordenada assindética. 

 
14. A classificação correta da oração “e mandada de volta para casa” e do período, no qual ela está 

inserida, respectivamente, é:  
 
a) oração subordinada adjetiva restritiva / período composto por subordinação 
b) oração coordenada sindética explicativa / período misto 
c) oração subordinada adverbial final / período composto por subordinação 
d) oração coordenada assindética / período composto por coordenação 
e) oração coordenada sindética aditiva / período composto por coordenação e subordinação 
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15. Nos versos de Manuel Bandeira 
 
                                                          “Fui sempre um homem alegre. 
                                                           Mas depois que tu partiste, 
                                                           Perdi de todo a alegria: 
                                                           Fiquei triste.” 
 

Os termos em destaque exercem, respectivamente, a função sintática de:  
 

a) adjunto adnominal / predicativo do sujeito / predicativo do sujeito. 
b) palavra denotativa  / objeto indireto / adjunto adnominal. 
c) adjunto adverbial / objeto direto / predicativo do sujeito. 
d) adjunto adnominal / sujeito / complemento nominal. 
e) palavra denotativa / adjunto adverbial /  adjunto adnominal. 

 
16. A alternativa que obedece aos princípios da gramática normativa, em relação à regência nominal e 

verbal, nessa ordem, é: 
 

a) Alheio a tudo, ele aspirou ao cargo de ministro. 
b) Alheio de tudo, ele aspirou o cargo de ministro. 
c) Propenso de ser preso, preferiu a casa do sogro do que a sua casa. 
d) Aflita com o problema, a mãe disse:  

_ Eu a quero muito bem, minha querida.  
e) Propenso a ser preso, preferiu mais o hotel do que a casa do pai. 

 
17. A concordância verbal não está estabelecida, conforme prescrição gramatical em: 
 

a) Deve haver rasuras no texto dele. 
b) Devem existir ainda muitos preconceitos. 
c) Derrubou-se o preconceito contra o negro. 
d) Derrubaram-se muitas árvores na floresta Amazônica. 
e) Necessitam-se de operários na construção. 

 
18. “(Marina) (...) encaminhou ao presidente, através do secretário particular de Lula, o seu pedido  

de demissão do cargo”. 
 
Os quatro termos subilinhados exercem, respectivamente, a função sintática de: 
 
a) objeto direto/ complemento nominal/ objeto indireto/ adjunto adverbial 
b)  sujeito/ sujeito/ adjunto adnominal/ complemento nominal 
c) adjunto adverbial/ sujeito/ complemento nominal/ adjunto adnominal 
d) objeto indireto/ objeto direto/ complemento nominal/ adjunto adnominal 
e) objeto indireto/ objeto indireto/ complemento nominal/ adjunto adnominal 

 
19. Assinale a opção em que o trecho apresenta desvio da norma culta padrão.  
 

a) Ela, com seu jeito triste de ser, ao que parece, ficou mais decepcionada com o governo. 
b) Certamente, esperava que ela, que tem uma excelente imagem no exterior, dissesse que a 

Amazônia estava preservada (...). 
c) Lula deveria sabatiná-lo antes de ungi-lo, perguntando-o se sabe o que é um bagre, ou pintado. 
d) Lula teria nas – mas não devia – ficado surpreso. De imediato, tentou substituí-la. 
e) Na semana passada, criticando os ambientalistas estrangeiros, Lula perguntou por que eles não 

impediram que seus países “ficassem carecas”, e rechaçou a intromissão em assuntos verde-
amarelos. 

 (Trechos retirados de A Tarde, 15/05/2008) 
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20. Identifique o período em que a oração sublinhada exerce a função de sujeito. 
 

a) Todos têm necessidade de cuidar do meio ambiente. 
b) É importante que todos cuidem do meio ambiente. 
c) O interessante é que todos cuidem do meio ambiente. 
d) Muitos se comprometeram a cuidar do meio ambiente. 
e) Uma coisa é certa: que devemos cuidar do mio ambiente. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Noções de Direito - Legislação 

 
 
21. Gilberto Freire é servidor estável da FUNASA, no cargo de Assistente em Laboratório. Querendo 

melhorar sua situação profissional e pessoal, presta novo concurso, desta vez para Químico, em outra 
Autarquia, sendo que seu novo cargo é inacumulável com o anterior. Assim, para tomar posse no 
novo cargo, é obrigado a pedir a vacância do cargo da FUNASA. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Mesmo já sendo estável em outro cargo público, não estará dispensado de cumprir novo estágio 

probatório. 
b) Caso não seja aprovado no novo estágio probatório, poderá retornar ao cargo anterior. 
c) Poderá retornar a seu antigo cargo, dentro do período do estágio probatório, caso assim o deseje, 

independentemente do cargo estar ocupado por novo servidor. 
d) Será efetivado no novo cargo, após 3 anos de efetivo exercício, podendo retornar ao antigo cargo, 

mesmo após 10 anos de serviço no novo cargo. 
e) Poderá, no novo cargo e ainda durante o estágio, gozar de licença-paternidade. 

 
22. A Universidade Federal do Ceará realizou concurso público para preenchimento de 3 (três) vagas de 

docente, no Regime de 40 horas. Após a realização das etapas correspondentes, verificou-se que o 
segundo colocado, Sr. Adam Smith, era cidadão norte-americano. Desta forma, é correto afirmar que: 

 
a) O candidato não poderá assumir, tendo em vista não ser brasileiro nato. 
b) O candidato poderá assumir a vaga, desde que até o dia de sua posse receba a cidadania 

brasileira. 
c) O candidato poderá assumir normalmente a vaga, visto tratar-se de Instituição de Ensino. 
d) O candidato poderá assumir, desde que reduza sua carga horária para o regime de 20 horas. 
e) O candidato poderá assumir a vaga, desde que até o dia de sua nomeação receba a cidadania 

brasileira. 
 
23. José Xavier é servidor público federal, no cargo de Arquivista. Após 15 anos de serviço, é acometido 

de um grave processo alérgico, não podendo mais trabalhar na seção de arquivos, devido ao grande 
volume de papéis velhos, mantendo no entanto a capacidade para o trabalho. Neste caso, é correto 
afirmar que; 

 
a) Deverá José ser readaptado em nova função, na qual esteja apto, com o mesmo nível de 

dificuldade e remuneração. 
b) Será colocado em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. 
c) Será realocado, passando a exercer nova função. 
d) Será sumariamente aposentado por invalidez. 
e) Será colocado em disponibilidade, com vencimentos integrais. 
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24. Josenildo Machado foi aprovado em concurso público para o cargo de Assistente em Administração. 

Seu provimento foi publicado em 22/07/2007. Passados 30 dias, não compareceu para tomar posse. 
Neste caso, e correto afirmar que: 

 
a) O ato de provimento é tornado sem efeito. 
b) O ato de provimento é considerado nulo. 
c) O ato de provimento permanece inalterado, apenas passando-se Josenildo para a última 

colocação. 
d) Poderá Josenildo requerer mais 15 dias para a posse, para tratar de interesses particulares. 
e) Poderá Josenildo requerer mais 30 dias para a posse, para tratar de interesses particulares. 

 
25. Paulo José aposentou-se voluntariamente, aos 68 anos de idade, em 02.06.2000. Em 01.07.2003, 

resolve voltar para o serviço público, pedindo a reversão da aposentadoria. Qual é a alternativa 
correta? 

 
a) A reversão é possível, pois a aposentadoria foi voluntária, e há menos de 05 anos. 
b) A reversão será possível se ficar comprovado que quando na atividade Paulo era servidor estável. 
c) Não será possível a reversão devido a idade do servidor. 
d) A reversão só será possível após uma Junta Médica Oficial confirmar a capacidade física e mental 

de José. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
26. Paulo Silva ingressou no serviço público em 20 de janeiro de 2003. Marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

a) Seu estágio probatório findará em 19 de janeiro de 2005. 
b) Poderá, durante o estágio probatório, se ausentar para fins de estudo no exterior, até 04 anos. 
c) Poderá, ainda durante o estágio probatório, ser nomeado para cargo de confiança. 
d) Durante o estágio probatório, será avaliado apenas quanto a assiduidade, responsabilidade e 

iniciativa. 
e) Durante o estágio probatório, poderá se licenciar para exercer mandato eletivo. 

 
27. Antônio Augusto entra em efetivo exercício no cargo de assistente em Administração, em 01 de 

novembro de 2007. No período de 01 de março de 2008 a 10 de março de 2008, participou das 
sessões do Tribunal do Júri, na qualidade de jurado, não comparecendo, portanto, na repartição neste 
período, reapresentando-se no dia 11 de março de 2008. Diante disto, pode-se afirmar que: 

 
a) Poderá ter seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, e os demais 

períodos a cada 12 meses de efetivo exercício; 
b) Poderá gozar seu primeiro período aquisitivo de férias a partir de 11 de novembro de 2008, e os 

demais a cada doze meses de efetivo exercício. 
c) Poderá gozar seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, e o segundo 

período já a partir de 01 de janeiro de 2009. 
d) Somente poderá gozar seu primeiro período de férias a partir de 01 de janeiro de 2009. 
e) Poderá ter seu primeiro período de férias a partir de 01 de novembro de 2008, compensando-se 

os dias em que esteve prestando serviço como jurado, e os demais períodos a cada 12 meses de 
efetivo exercício. 

 
28. Mário Silva, aprovado em Concurso Público, toma posse em 01 de fevereiro de 2008. Passados 10 

dias, não se apresenta. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Tem ainda mais 05 dias para se apresentar. 
b) O ato da posse será anulado. 
c) O ato da posse será revogado. 
d) O ato da posse será tornado sem efeito. 
e) O ato da posse é ilegal. 
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29. Dirceu Antunes, servidor público federal estável, após responder a Processo Administrativo 

Disciplinar, foi demitido a bem do serviço público. Posteriormente, por força de decisão judicial, foi 
reintegrado ao cargo. No entanto, sua vaga encontrava-se preenchida por José Maria, o qual prestou 
concurso e foi nomeado, tudo legalmente. Marque a alternativa correta: 

 
a) Dirceu ficará em disponibilidade, até ser reaproveitado. 
b) Dirceu retornará a seu cargo, sem ressarcimento de qualquer vantagem, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo. 
c) Dirceu retornará a seu cargo, com ressarcimento integral de suas vantagens, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade. 
d) Dirceu retornará a seu cargo, com ressarcimento integral de suas vantagens, e José Maria será 

aproveitado em outro cargo, ou ainda colocado em disponibilidade, sendo indenizado pela sua 
saída do cargo que ocupava. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30. A UNIVASF realizou concurso público com prazo de validade de 01 ano. Um dia antes de vencer o 

prazo, foi publicada nova Portaria, prorrogando o prazo de validade por mais um ano. José Silva, 
aprovado e classificado não foi nomeado. O novo prazo encontra-se perto de vencer. Marque a 
alternativa correta: 

 
a) Poderá José entrar com requerimento pedindo dilação do prazo de validade, pois o concurso 

deveria valer por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
b) José não pode peticionar, pois só tem uma expectativa de direito. 
c) José pode peticionar requerendo novo prazo, mas a UNIVASF está dentro da Lei ao fixar prazo 

menor de validade do concurso. 
d) O prazo do concurso deveria, obrigatoriamente, ser de até 2 anos. 
e) Nenhuma das anteriores encontra-se correta. 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
Questões de 31 a 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

Verifique se o seu caderno de questão está completo; 
Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova; 
Verifique os seus dados no Cartão de Respostas; 
O Cartão de Repostas não poderá ser substituído. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. O micrômetro é um instrumento de precisão para medição linear, bastante utilizado na indústria 
metal/mecânica. Na figura abaixo, é apresentada a escala de um micrômetro que corresponde a uma 
medida cujo valor é: 

 

 
 

a) 2,64 mm. 
b) 5,14 mm. 
c) 0.139”. 
d) 0.524”. 
e) 0.342”. 

 
32. As caixas de câmbio empregadas em máquinas ferramentas têm como objetivo: 
 

a) adequar a rotação da árvore da máquina ferramenta para o trabalho a ser realizado. 
b) adequar a potência da máquina à condição de trabalho. 
c) permitir que o trabalho seja realizado em tempos mais curtos. 
d) permitir que o trabalho seja realizado com tolerâncias  menores. 
e) nenhuma das respostas anteriores. 

 
33. Máquinas ferramentas comandadas numericamente são empregadas de forma crescente na indústria.  

As vantagens das máquinas comandadas numericamente residem: 
 

a) na facilidade de se produzir componentes complexos com boa repetibilidade. 
b) por não requererem manutenção. 
c) no  fato  dessas  máquinas  ferramentas  terem  apenas  um  motor  central  que aciona todos os 

movimentos da árvore e dos movimentos lineares. 
d) por não requererem operadores treinados. 
e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 
34. Se queremos executar um rasgo de chaveta num eixo, a máquina ferramenta MAIS ADEQUADA para 

executar esta tarefa, dentre as citadas abaixo, é: 
 

a) torno universal. 
b) retificadora plana. 
c) retificadora cilíndrica. 
d) fresadora. 
e) furadeira. 
 

 
35. Pode-se afirmar que: 
 

a) a escolha do material das ferramentas de corte não depende do material a ser usinado. 
b) ferramentas de aço rápido permitem usinar aços com velocidades de corte superiores às possíveis 

com ferramentas de aço carbono. 
c) o torneamento de aços é limitado para geometrias simples. 
d) ferramentas de metal duro só podem ser empregadas na usinagem de metais endurecidos. 
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e) nos processos de usinagem a rigidez  da máquina ferramenta não é um fator importante. 
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36. Os ensaios de tração servem para: 
 

a) determinar a carga que leva a flambagem do componente. 
b) determinar a carga de ruptura e a estricção de um corpo de prova padronizado. 
c) determinar a fluência de um corpo de prova. 
d) determinar o índice de esbeltez da amostra. 
e) determinar o índice de tenacidade da amostra. 

 
37. Se desejamos verificar o batimento (excentricidade) de uma peça cilíndrica montada na placa de um 

torno em relação ao eixo de rotação da árvore, o instrumento MAIS ADEQUADO para fazer essa 
verificação, dentre os listados abaixo, é: 

 
a) paquímetro. 
b) micrômetro. 
c) régua. 
d) relógio comparador. 
e) compasso. 

 
38. Uma ferramenta da qualidade que permite descobrir problemas que geram a má qualidade de um 

produto ou serviço é a “espinha de peixe”. Como também é conhecida essa ferramenta? 
 

a) diagrama de pareto. 
b) diagrama de causa e efeito. 
c) histograma. 
d) diagrama de dispersão. 
e) gráfico de controle. 

 
39. O tipo de manutenção que tem por objetivo prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas, através de 

acompanhamento de parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento pelo 
maior tempo possível é: 

 
a) manutenção corretiva planejada. 
b) manutenção preventiva. 
c) manutenção detectiva. 
d) manutenção preditiva. 
e) TPM. 

 
40. Na padronização da especificação dos aços, a ABNT baseou-se nos sistemas americanos SAE 

(Society of Automative Engineers) e AISI (American Iron and Steel Institute).  Sendo assim, quando 
especificamos um aço de 1030, queremos dizer que: 

 
a) é um aço comum ao carbono e que tem 3% de C. 
b) é um aço liga e que possui 0,3% de C. 
c) é um aço comum ao carbono e que tem 0,3% de C. 
d) é um aço ao níquel e que possui 3% de Ni. 
e) é um aço de baixa liga e que possui 3% de Ni. 
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41. De acordo com o circuito pneumático representado na figura abaixo, qual item apresenta a seqüência 

correta de movimentos dos atuadores lineares A e B, quando as válvulas a4 e a2 são acionadas 
simultaneamente? 

 

 
 

a) A+A-B+B-. 
b) A+B+B-A-. 
c) A+(B+A-)B-. 
d) A+B+(A-B-). 
e) A+B+A-B- . 

 
42. Uma peça mecânica foi desenhada a partir de uma perspectiva isométrica, que é baseada em um 

sistema de três semi-retas que têm o mesmo ponto de origem e que formam entre si um ângulo de: 
 

a) 45°. 
b) 90°. 
c) 120°. 
d) 180°. 
e) 60º. 

 
43.  “Técnica inglesa que determina a participação de um especialista em manutenção desde a 

concepção do equipamento até sua instalação e primeiras horas de produção”. A afirmação anterior 
refere-se a: 

 
a) engenharia de manutenção. 
b) análise do modo e efeito de falha. 
c) TPM. 
d) manutenção detectiva. 
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e) terotecnologia. 
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44. A carneira é a armação plástica, semi-elástica, que separa o casco do couro cabeludo e tem a 

finalidade de absorver a energia do impacto. Este elemento faz parte de qual EPI (Equipamento de 
Proteção Individual)? 

 
a) protetor facial. 
b) máscara. 
c) capuz. 
d) óculos de segurança. 
e) capacete. 

 
45. Num corpo de prova submetido unicamente a um esforço de tração, a deformação (ε) neste material 

pode ser obtida através de: 
 

a) 
0A
A∆

, onde ∆A é variação na área da seção transversal e A0 é a área inicial da seção transversal 

do corpo de prova. 

b) 
0l
l∆

 , onde ∆l é o alongamento e l0 é o comprimento inicial do corpo de prova. 

c) σ * A0 , onde σ é a tensão normal gerada e A0 é a área inicial da seção transversal do corpo de 
prova. 

d) 
0A
F

, onde F é a força de tração e A0 é a área inicial da seção transversal do corpo de prova. 

e) τ * A0 , onde τ é a tensão cisalhante gerada e A0 é a área inicial da seção transversal do corpo de 
prova. 

 
46. Dentre os elementos básicos de um motor elétrico, qual é definido pelos enrolamentos de condutores 

percorridos por corrente elétrica? 
 

a) bobinas. 
b) escovas. 
c) coletor ou comutador. 
d) rotor. 
e) estator. 

 
47. A diferença básica entre soldagem e brasagem é: 
 

a) na  soldagem  somente  o  material  de  adição  atinge  sua  temperatura  de  fusão, enquanto que 
na brasagem, tanto o material de adição quando o material  de  base, atingem sua temperatura de 
fusão. 

b) na soldagem temos um material de adição e na brasagem não temos o material de adição. 
c) na soldagem não temos um material de adição e na brasagem temos um material de adição. 
d) na soldagem tanto o material de adição como o material de base atingem sua temperatura de 

fusão, enquanto que na brasagem, somente o material de adição atinge sua temperatura de fusão. 
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e) na  soldagem  tanto  o material de adição como o material de base são metálicos, enquanto que 
na brasagem, somente o material de adição é metálico. 
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48. O desenho abaixo representa, esquematicamente, as medidas de um eixo e seu respectivo mancal, 

após processo de fabricação. Analisando as medidas dos mesmos, o tipo de ajuste obtido é: 
 
 

 
 

a) com folga. 
b) sem interferência. 
c) com interferência. 
d) incerto. 
e) deslizante. 
 

49. Dentre os defeitos comuns dos rolamentos tem-se o brinelamento. O que caracteriza essa falha 
mecânica? 

 
a) descascamento da superfície da pista rolante. 
b) oxidação do elemento rolante. 
c) depressões nas pistas de rolamento. 
d) rachaduras e fraturas nas pistas de rolamento. 
e) riscos de queimaduras nas pistas de rolamento. 

 
50. Para a medição da corrente elétrica em um circuito deve ser utilizado o amperímetro. Para isso, o 

circuito deve ser interrompido e o mesmo deve ser ligado em série. No entanto, quando se trabalha 
com alta intensidade de corrente, isso se torna muito perigoso. Neste caso, é preferível captar o 
campo magnético ao redor do condutor, obtendo um valor de corrente proporcional. Logo, o 
amperímetro utilizado é do tipo: 

 
a) multímetro digital. 
b) multímetro analógico. 
c) wattímetro. 
d) alicate. 
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e) potenciômetro. 
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