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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Satélite Amazônia-1 é lançado com sucesso e já está em órbita 
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O dia 28 de fevereiro de 2021, um domingo, já é um dia histórico para o programa espacial 

brasileiro. Direto do Centro de Lançamento Satish Dhawan Space Centre, na Índia, o satélite 

Amazônia-1 foi lançado exatamente às 10h24 (hora local), 1h54 (horário de Brasília). Sem 

______, a operação foi um sucesso, e esse primeiro satélite de observação da Terra – totalmente 

projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil – já está no espaço, situado numa altitude 

média de 752 km acima da superfície terrestre. 

Uma comitiva do governo brasileiro liderada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, Marcos Pontes, acompanhou o lançamento direto da Índia. Também fizeram parte da 

delegação o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTI), Clezio de Nardin, 

o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI) Carlos Moura, além de outras autoridades 

brasileiras. Ao final do lançamento bem-sucedido, o ministro Pontes comentou a importância da 

missão para o Brasil: “o satélite será fundamental para o monitoramento da Amazônia e de 

outros biomas no Brasil, além de inaugurar uma nova era para a indústria brasileira de satélites”, 

ressaltou. 

O Amazônia-1 é o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação, junto 

com o CBERS-4 e CBERS-4A. O equipamento integra a Missão Amazônia, que tem por objetivo 

fornecer dados para observar e monitorar especialmente a região amazônica, além de monitorar 

a agricultura no país, a região costeira e os reservatórios de água e florestas (naturais e 

cultivadas). Há, ainda, a possibilidade de uso para observações de possíveis desastres 

ambientais. A Missão Amazônia pretende lançar, em data ______ ser definida, mais dois satélites 

de sensoriamento remoto: o Amazônia-1B e o Amazônia-2. 

  
(Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/02/amazonia-1-e-
lancado-com-sucesso-e-satelite-ja-esta-em-orbita - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

04, 17, 18 e 27. 

 

A) imprevistos – estabilização – à – a  

B) emprevistos – estabilização – a – a  

C) imprevistos – istabilização – à – à  

D) emprevistos – istabilização – à – há 

E) imprevistos – estabilisação – a – à   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diretor do INPE/MCTI, Clezio de Nardin, também comemorou o sucesso do lançamento 

e confirmou a execução de procedimentos fundamentais para a operação do aparelho. “O satélite 

executou as primeiras atividades previstas, como a abertura do painel solar, a ______ de sua 

orientação em relação ______ Terra, a verificação inicial de seus subsistemas e a colocação no 

modo de prontidão. Iniciaremos neste momento a fase de teste para verificação do satélite e 

ajustes de sua câmera, o que permitirá obter as primeiras imagens de alta resolução geradas 

pelo Amazônia-1. 
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QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma sobre o texto: 

 

II. O texto permite concluir que os dois satélites que a Missão Amazônia pretende lançar (o 

Amazônia-1B e o Amazônia-2) terão tecnologia e operacionalização totalmente nacionais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – A grafia de “subsistemas” segue regra do Acordo Ortográfico vigente (Decreto              
nº 7.875/2012). Assinale a alternativa em que as duas palavras estão grafadas segundo a ortografia 

oficial. 

 

A) extra-atmosférico – hiper-realista. 

B) arquiinimigo – supermulher. 

C) antissocial – inter-países. 

D) infra-estrutura – mão-de-obra. 

E) subaéreo – semi-círculo. 

 

 

QUESTÃO 04 – Se a palavra “satélite” (l. 12) fosse passada para o plural, quanta outras alterações 

seriam obrigatórias, até o final da frase, para manter a concordância? 

 

A) Sete. 

B) Seis. 

C) Cinco. 

D) Quatro.  

E) Três. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise o seguinte trecho retirado do texto: “O diretor do INPE/MCTI, Clezio de Nardin, 

também comemorou o sucesso do lançamento e confirmou a execução de procedimentos 

fundamentais para a operação do aparelho”. 

 

Se o período acima estivesse com os verbos na voz passiva, a flexão de “comemorou” e “confirmou” 

seria, respectivamente: 

 

A) comemorou-se – se confirmou 

B) foi comemorado – foi confirmado 

C) é comemorado – é confirmado 

D) foram comemorados – foi confirmado 

E) foi comemorado – foi confirmada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Depreende-se do texto que os satélites CBERS-4 e CBERS-4A, anteriores ao Amazônia-1, não 

foram totalmente projetados, integrados, testados e operados pelo Brasil. 

III. O satélite Amazônia-1 desempenhará função muito importante na observação dos recursos 

naturais do Brasil, como florestas e fontes de água. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 – Estamos trabalhando no Windows XP com um documento do Word aberto e sendo 

usado pelo usuário. Entramos no Windows Explorer e clicamos com o botão direito do mouse sobre o 

arquivo que está aberto no editor de texto, selecionamos a opção renomear. O que vai acontecer na 

sequência?  

 

A) O Sistema Operacional (SO) não deixa selecionar essa opção. 

B) O SO renomeia o arquivo solicitado. 

C) O SO salva o arquivo do Word com o nome novo, mantendo o antigo salvo também. 

D) O SO abre o espaço para renomear o arquivo. Quando se confirma o novo nome com ENTER, o 

sistema abre uma janela informando que não pode renomear o arquivo porque ele está aberto. 

E) O SO fecha o arquivo no Word e, depois de renomeado, ele abre novamente no Word. 

 

 

QUESTÃO 07 – No Microsoft Word, trabalhamos com guias e com grupos de comandos. Dentro da 

Guia Página Inicial, temos o grupo Parágrafo que mostra vários botões de comandos. Entre esses 

botões, existe o comando Mostrar tudo. Esse comando é responsável por: 

 

A) Mostrar fontes, tamanho da fonte, cor, sublinhado e outras formatações do texto. 

B) Ativar e desativar o modo de Visualização de Impressão. 

C) Mostrar todas as margens dos documentos. 

D) Mostrar cabeçalho e rodapé quando estão ocultos. 

E) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. 

 

 

QUESTÃO 08 – No Word, é possível inserir vários elementos como legendas, índice, citações e muitos 

outros elementos textuais. Para inserir “Notas de fim”, devemos clicar em qual Guia? 

 

A) Guia Inserir. 

B) Guia Referências. 

C) Guia Revisão. 

D) Guia Layout. 

E) Guia Exibição. 
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QUESTÃO 09 – No Excel, podemos montar várias fórmulas. O uso da função SE é muito usado pelos 

usuários, assim, conhecer essa função facilita a aplicação e a busca de resultados, o que muitas vezes 

é crucial para as empresas. Na figura abaixo, temos um pequeno exemplo de uso da função SE. 

Observe a figura e tente identificar a fórmula certa para calcular a porcentagem do imposto sobre o 

salário de acordo com a tabela da figura. Para salários até 1.800, o imposto é 0%, para salários acima 

de 1.800 até 3.600, o imposto é de 10%, para salários acima de 3.600 até 5.600, o imposto é de 15% 

e, para salários acima de 5.600, o imposto será de 25%. A fórmula deve ser digitada na célula B10 e 

testada na célula B9. O resultado deve mostrar somente a porcentagem que corresponde ao salário. 

A célula B10 já está com a formatação de porcentagem. 

 

 
 

A resposta correta para função SE é: 

 

A) =SE(B9<=1800;0%;SE(B9<=3600;10%;SE(B9<=5600;15%;25%))) 

B) =SE(B9<1800;0%;SE(B9<3600;10%;SE(B9<5600;15%;25%))) 

C) =SE(B9<=1800>3600;0%;SE(B9<=3600>5600;10%;SE(B9>5600;15%;25%))) 

D) =SE(B9>1800;0%;SE(B9>3600;10%;SE(B9>5600;15%;25%))) 

E) =SE(B9<=0;0%;SE(B9<=1800;0%;SE(B9<=3600;10%;SE(B9<=5600;15%;SE(B9>5600;25%))))) 
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I. A adoção de criança ou adolescente é medida excepcional e pode ser feita por procuração, desde 

que o adotante seja emancipado e tenha, pelo menos, 15 anos mais velho do que o adotado.  

II. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de artifício e de bebidas alcoólicas, porém 

é permitido às casas de jogos de apostas vender-lhes bilhetes lotéricos ou equivalentes.  

III. Os casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 

outras providências legais.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

esfera de governo. 

B) Toxicologia para preservar a autonomia das pessoas e de seus estilos de vida. 

C) Toxicologia para preservar a alimentação saudável e nutritiva. 

D) Toxicologia para estudar a alocação de recursos para insumos, drogas e medicamentos de uso 

individual. 

E) Epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação 

programática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 10 – De acordo com o que dispõe o Estatuto do Idoso, é correto afirmar que o direito 

___________________ consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo 

a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias, e crenças, dos espaços e 

dos objetos pessoais.  

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) à opinião e expressão 

B) ao acesso ao lazer e à cultura 

C) ao exercício de atividade profissional  

D) ao respeito 

E) à atenção à saúde integral 

 

 
QUESTÃO 11 – De acordo com a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as seguintes assertivas: 
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com os princípios e diretrizes constantes da Lei nº 8.080/1990 e suas 

alterações posteriores, é correto afirmar que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda ao 

princípio de utilização da:  

 

A) Epidemiologia para enfatizar a centralização político-administrativa com direção única em cada 
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indispensáveis ao seu pleno exercício.  

B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas 

e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

C) A direção do Sistema Único de Saúde é colegiada, de acordo com o artigo 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida, no âmbito da União, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA).  

D) É competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde prestar cooperação técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação 

institucional. 

E) É competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde participar da definição de normas e 

mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, 

que tenham repercussão na saúde humana. 

 

de competência e em conjunto com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o SUS 

como política pública. 

(  ) Pacto de Gestão do SUS: busca aprofundar o processo de centralização da gestão do SUS e 

suspender o aporte de recursos para as doenças emergentes e endemias. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – V. 

D) F – F – V. 

E) F – F – F. 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

 
QUESTÃO 14 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, as Redes de Atenção à Saúde estarão 
compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes 
pactuadas nas: 
 
A) Comissões Intergestores. 
B) Secretarias Municipais de Saúde, Cultura e Meio Ambiente. 
C) Associações de Hospitais Públicos e Privados dos municípios de um Estado.  
D) Secretarias Estaduais de Saúde, Meio Ambiente e Transportes. 
E) Comissões de Saúde Públicas, Privadas e Filantrópicas. 
 

 
QUESTÃO 15 – De acordo com a Portaria nº 399/GM/MS/2006, o Pacto pela Saúde 2006 – 
Consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) tem três componentes integrados: Pacto pela Vida, 
Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas 
sobre cada componente e suas respectivas prioridades ou diretrizes e assinale V, se verdadeiras, ou 
F, se falsas. 
 
(  ) Pacto pela Vida: entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e a promoção da saúde. 
(  ) Pacto em Defesa do SUS: entre suas diretrizes consta desenvolver e articular ações, no seu âmbito 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta um tipo de compressor que NÃO é de 

deslocamento positivo. 

 

A) Compressor alternativo. 

B) Compressor de parafuso. 

C) Compressor de palheta. 

D) Compressor scroll. 

E) Compressor centrífugo. 

 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que apresenta o valor mais aproximado da eficiência 

volumétrica de um compressor, considerando o volume coberto pelo êmbolo, do ponto morto 

superior ao ponto morto inferior, de 130 ml e uma vazão de entrada de ar no compressor de 140 

litros/minuto, em uma rotação de 800 rpm. 

 

A) 45%. 

B) 60%. 

C) 68%. 

D) 74%. 

E) 82%. 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre a temperatura de condensação. 

 

A) À medida que a temperatura de condensação aumenta, a eficiência volumétrica diminui. 

B) À medida que a temperatura de condensação diminui, a capacidade de refrigeração diminui. 

C) O coeficiente de eficácia diminui com o aumento temperatura de condensação. 

D) Considerando a potência e a eficiência, é interessante que a temperatura de condensação seja a 

menor possível. 

E) É importante manter o condensador limpo, trabalhando com o agente de resfriamento (ar ou 

água) o mais frio possível.  

 

 

QUESTÃO 19 – Analise as assertivas abaixo sobre temperaturas de descarga, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Temperaturas de descarga do compressor excessivamente altas podem deteriorar o óleo de 

lubrificação. 

(  ) Altas temperaturas de descarga do compressor provocam redução da vida útil das válvulas de 

descarga. 

(  ) De maneira geral, quanto menor a razão de pressões, maior a temperatura de descarga. 

(  ) A amônia apresenta altas temperaturas de descarga, exigindo compressores com cabeçotes 

refrigerados à água. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – F. 

B) V – F – V – V. 

C) F – F – V – V. 

D) V – V – F – V. 

E) F – V – F – F. 
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QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo sobre condensadores, assinalando V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 

 

(  ) Os condensadores resfriados a ar são normalmente utilizados como parte integrante de 

unidades produzidas em fábricas (unidades condensadoras) de pequena ou média capacidade. 

(  ) Para um determinado compressor e para uma determinada temperatura do ar de resfriamento 

que entra no condensador, aumenta-se a pressão de condensação e diminui-se a capacidade 

frigorífica com a diminuição do tamanho do condensador. O aumento da temperatura do ar de 

resfriamento também resulta nestes mesmos efeitos, para um determinado condensador. 

(  ) Os condensadores a ar devem ser instalados em nível elevado, em relação ao solo, para 

prevenir a acumulação de sujeira sobre as serpentinas. Deve-se sempre garantir que existam 

aberturas adequadas e livres de qualquer obstrução para a entrada de ar frio e para a saída do 

ar quente. 

(  ) Condensadores resfriados à água, quando limpos e corretamente dimensionados, operam de 

forma mais eficiente que os condensadores resfriados a ar, especialmente em períodos de 

elevada temperatura ambiente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) F – F – V – V. 

E) V – V – F – F. 

 

 

QUESTÃO 21 – Considerando uma câmara frigorífica com paredes isoladas com isopor (k=0,03 

W/m.°C) para um fluxo de calor por unidade de área de 10 W/m2, em condições normais médias de 

trabalho com temperatura externa de 35°C e temperatura interna de 2°C, qual o valor aproximado 

mais adequado para a espessura da parede, desconsiderando quaisquer outras perdas térmicas? 

 

A) 1 cm. 

B) 10 cm. 

C) 22 cm. 

D) 33 cm. 

E) 66 cm. 

 

 

QUESTÃO 22 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, 

considerando o dimensionamento de tubulação para refrigeração. 

 

(  ) Quando um fluido passa em um tubo, há uma perda de pressão devido ao atrito entre o fluido e 

a parede do tubo. 

(  ) Quanto maior for a massa do fluido a passar em um dado tubo, menor será a sua velocidade e, 

portanto, maior a sua perda de pressão. 

(  ) Quanto menor o comprimento de um tubo, maior será a queda de pressão. 

(  ) Como regra geral, para uma dada capacidade, os tubos compridos devem ter um diâmetro 

superior ao dos tubos curtos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V. 

B) V – F – F – V. 

C) F – V – F – V. 

D) F – F – V – F. 

E) V – V – F – F. 
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QUESTÃO 23 – A umidade associada a refrigerantes halogenados, a óleo e a altas temperaturas 

provoca vários problemas no sistema de refrigeração. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

desses problemas relacionados à umidade no interior de sistemas de refrigeração. 

 

A) Congelamento na sede da válvula de expansão, que impede a passagem de refrigerante para o 

evaporador, reduzindo a pressão neste e desligando o compressor pela ação do pressostato de 

baixa. 

B) Formação de ácido clorídrico e fluorídrico, que atacam partes metálicas do sistema, visores de 

vidro e verniz de isolação. 

C) Diminuição da pressão de gás no sistema por perdas de massa de gás inerte, que reage 

quimicamente com a água presente no interior dos dutos. 

D) Decomposição do óleo lubrificante que forma uma lama espessa, entupindo os canais de 

lubrificação e, eventualmente, travando peças móveis do compressor. 

E) Deposição de cobre, que é removido dos tubos em pequenas partículas pela ação da umidade e, 

posteriormente, deposita-se em zonas de altas temperaturas, como virabrequins, válvulas de 

descarga e bombas de óleo. 

 

 

QUESTÃO 24 – A evacuação do sistema é um dos processos mais importantes em refrigeração. A 

função da evacuação é remover o ar e a umidade antes de se efetuar a carga de refrigerante. 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos procedimentos para uma correta evacuação do 

sistema de refrigeração. 

 

A) Um sistema que não tenha sido corretamente evacuado apresentará problemas de altas pressões 

devido aos gases não condensáveis. 

B) Um sistema que não tenha sido corretamente evacuado apresentará problemas de ataques 

químicos a partes metálicas do sistema, ao verniz dos motores e ao óleo, provocando sua 

decomposição. 

C) Quanto mais profundo o vácuo obtido, melhor para o sistema de refrigeração. 

D) Na evacuação profunda, a evacuação termina quando o vácuo atinge valores iguais ou inferiores 

a 0,02 bar. 

E) No processo de dupla evacuação, ao ser atingida a pressão de aproximadamente 0,002 bar, 

deve-se levar o sistema até a pressão atmosférica com nitrogênio seco ou com o próprio 

refrigerante, a fim de diluir os gases remanescentes do sistema e repetir o processo de 

evacuação. 

 

 

QUESTÃO 25 – Em relação ao recolhimento do fluido refrigerante em um sistema de ar-

condicionado, assinale alternativa INCORRETA. 

 

A) Durante a operação normal, o recolhimento é automático e permite que o compressor parta com 

pouca carga e sem risco de admitir líquido oriundo do evaporador no momento da partida. 

B) O recolhimento pode ser feito para serviços como substituição de óleo, substituição de filtros e 

intervenções no compressor. 

C) Antes de iniciar o recolhimento para serviços, deve ser aberto manualmente o registro de líquidos 

do condensador. 

D) Após o desligamento do compressor, fecha-se a válvula de serviço de descarga do compressor.  

E) Para retornar à operação, deve-se fazer vácuo nas partes do circuito não pressurizadas e abrir a 

válvula de serviço de descarga do compressor, entre outros procedimentos. 

 

 

QUESTÃO 26 – Em relação à classificação dos fluidos refrigerantes de acordo com as características 

de toxidade e inflamabilidade, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O fluido de classe 2 é pouco inflamável. 

B) O fluido da classe B3 é o mais perigoso quanto à toxidade. 

C) O fluido da classe A apresenta baixo índice de toxidade. 

D) O fluído da classe 1 é muito inflamável. 

E) Deve-se procurar trabalhar com fluidos da classe A2 ao invés de B1 quando houver risco de 

contaminação de alimentos. 
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QUESTÃO 27 – Sobre a figura abaixo, assinale a alternativa INCORRETA quanto à descrição do 

elemento do conjunto Manifold identificado pelos respectivos números. 

 
 

A) O número 1 é o manômetro que indica o vácuo do sistema. 

B) O número 2 é o manômetro de alta pressão. 

C) O número 3 é o visor de líquidos no bloco Manifold. 

D) O número 4 é uma válvula. 

E) O número 5 é a mangueira que é ligada na entrada da bomba de vácuo na evacuação do sistema. 

 

 

QUESTÃO 28 – Ao fazer conexões flangeadas, deve-se tomar cuidado para garantir que o flange 

tenha o tamanho adequado e para que o torque usado para apertar a porca não seja muito baixo ou 

excessivo. Considerando um flange de meia polegada de diâmetro externo nominal, qual o valor do 

torque de aperto mais apropriado? 

 

A) 4 Nm. 

B) 14 Nm. 

C) 30 Nm. 

D) 60 Nm. 

E) 110 Nm. 

 

 

QUESTÃO 29 – A técnica de brasagem é um dos métodos mais comuns de se unir tubos de 

refrigeração. Sobre o processo de brasagem de uma tubulação para ar-condicionado, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) As juntas abrasadas devem suportar pressão, vibração, temperatura e tensão de ciclos térmicos. 

B) As técnicas de brasagem são as mesmas para todos os diâmetros de tubos, e as únicas variáveis 

são o metal de adição (vareta) e o calor necessário para a brasagem. 

C) A brasagem é um processo que ocorre em temperaturas acima de 450°C, mas inferior ao ponto 

de fusão do metal de base.  

D) A brasagem geralmente é realizada com temperaturas variando entre 600°C a 815°C. 

E) Quando se usa nitrogênio dentro da tubulação para evitar a sua oxidação interna, é necessário 

vedar bem todas as saídas da tubulação antes de iniciar o processo de aquecimento, evitando a 

perda do nitrogênio para o meio ambiente. 
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QUESTÃO 30 – O cálculo da carga térmica em um ambiente normalmente é complexo e de muitas 

variáveis. Devem ser considerados valores para cada item da carga térmica, como área de janelas, 

área do piso, insolação, número de pessoas que normalmente irão ocupar o ambiente, dentre 

outras. Para facilitar este cálculo, são utilizados valores convencionais para muitos itens. Assinale a 

alternativa que indica o valor mais adequado da carga térmica que deve ser considerada neste 

cálculo para cada pessoa que normalmente irá utilizar o ambiente. 

 

A) 50 kcal/h. 

B) 100 kcal/h. 

C) 150 kcal/h. 

D) 200 kcal/h. 

E) 250 kcal/h. 

 

 

QUESTÃO 31 – Analise as assertivas abaixo sobre os equipamentos usuais de um técnico em 

refrigeração: 

 

I. O multímetro digital pode ser usado para medidas de correntes e tensões contínuas e 

alternadas, além de resistência elétrica. Quando esses equipamentos fazem a medição do valor 

eficaz da tensão elétrica, são chamados de True RMS. 

II. O conjunto flangeador, alargador e cortador de tubos é um instrumento 3 em 1 que permite ao 

técnico fazer a correta instalação de tubulações de forma prática. Normalmente esses 

equipamentos são construídos em materiais resistentes a produtos químicos. 

III. O Manifold é um instrumento de medição essencial, pois permite que o técnico faça a verificação 

correta das pressões nos sistemas de refrigeração. Os únicos tipos de Manifold certificados pelo 

Inmetro são do tipo trivalente, com 3 mostradores, cada um obrigatoriamente colorido nas 

cores azul, vermelho e verde.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o funcionamento de uma bomba de vácuo. 

 

A) As bombas de vácuo podem ser de um ou dois estágios. Normalmente, bombas de dois estágios 

atingem pressões menores e consequentemente um vácuo mais efetivo. 

B) O volume de ar removido é um dos principais parâmetros de projeto de uma bomba de vácuo, 

comumente representado pela sigla CFM (do inglês Cubic Feet per Minute, que significa pés 

cúbicos por minuto). 

C) Uma bomba de vácuo 220V pode ser considerada um equipamento bivolt, já que também 

funciona com tensões nominais de 110V sem prejuízo em seu funcionamento. 

D) A bomba de vácuo é um instrumento também capaz de remover a umidade das tubulações. 

E) Bombas de vácuo comerciais podem atingir pressões na casa dos centésimos ou milésimos de 

Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



605_03_NT_29/4/202115:44:25 

Execução: Fundatec 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (REFRIGERAÇÃO) 

QUESTÃO 33 – Analise as assertivas abaixo sobre o disposto na Norma Regulamentadora 6 – NR6:  

 

I. Todo equipamento de proteção, para ser posto à venda ou utilizado, deve possuir um Certificado 

de Aprovação expedido por órgão competente. 

II. É resguardado ao empregador o direito à retenção de até um quinto da primeira remuneração 

do empregado no ano fiscal exclusivamente para compra de EPI. 

III. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica são considerados EPIs e, 

portanto, seu uso é obrigatório para técnicos de refrigeração no exercício de qualquer função.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa que cita um equipamento que NÃO faz parte da lista de um 

equipamento de proteção individual para membros superiores. 

 

A) Luvas. 

B) Creme protetor. 

C) Manga. 

D) Braçadeira. 

E) Balaclava. 

 

 

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa que cita um equipamento que NÃO pode ser considerado um 

equipamento de proteção coletiva. 

 

A) Placas de sinalização de segurança. 

B) Lava-olhos. 

C) Exaustores. 

D) Extintores de incêndio. 

E) Luvas de uso compartilhado. 

 

 

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que cita apenas equipamentos de proteção coletiva. 

 

A) Máscara de solda, disjuntor e sinalização de emergência. 

B) Capuz, calça antichamas e fita de segurança. 

C) Tapume de nylon, cone de sinalização e cavalete de alerta para “piso escorregadio”. 

D) Porta corta-fogo, extintor de incêndio e calça antichamas. 

E) Disjuntor, capacete e tapume de nylon. 

 

 

QUESTÃO 37 – Segundo a Norma Regulamentadora das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção Civil – NR18, todo canteiro de obras com mais de 20 trabalhadores deve 

dispor de determinadas áreas de vivência. Assinale a alternativa que cita uma instalação que NÃO é 

obrigatória neste tipo de ambiente de trabalho, com trabalhadores alojados. 

 

A) Área de lazer. 

B) Fumódromo. 

C) Lavanderia. 

D) Vestiário. 

E) Instalações sanitárias. 
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QUESTÃO 38 – Quando não é possível a instalação de andaimes, é permitido, por norma, o uso de 

Cadeira Suspensa (balancim individual). Quanto à improvisação de Cadeira Suspensa, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) Não pode ser improvisada. 

B) Pode ser improvisada, pelo período máximo de 4 horas, para 2 ou menos trabalhadores. 

C) Pode ser improvisada, para 3 ou menos trabalhadores, utilizando-se um fator de segurança igual 

ou maior a 2. 

D) Pode ser improvisada, pelo período máximo de 4 horas, utilizando-se um fator de segurança igual 

ou maior a 3. 

E) Pode ser improvisada, para um único trabalhador, pelo período máximo de 4 horas, utilizando-se 

um fator de segurança igual ou maior a 3. 

 

 

QUESTÃO 39 – Analise as assertivas abaixo relacionadas aos conceitos de conforto térmico:  

 

I. A vestimenta influencia na percepção de conforto térmico, sendo considerada uma barreira para 

o fenômeno de convecção. 

II. O grau de intensidade da radiação solar deve ser levado em consideração no projeto de 

edificações e de sistemas de refrigeração. 

III. A umidade do ar possui considerável influência na percepção da temperatura. Além disso, 

ambientes mais secos tendem a ter temperaturas mínimas menores e máximas maiores. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 40 – Um técnico em refrigeração faz a leitura da temperatura em dois termômetros, um 

de bulbo seco e um de bulbo úmido, além de fazer a leitura da velocidade do vento em um 

anemômetro digital, anotando os seguintes resultados: temperatura de bulbo seco: 30°C; 

temperatura de bulbo úmido: 28°C; velocidade do Ar: 2 m/s.  

 

 
 

Tendo como base as medidas anotadas pelo técnico, analise a figura acima e assinale a alternativa 

que apresenta o valor mais aproximado da temperatura efetiva indicada pelo nomograma. 

 

A) 32°C. 

B) 30°C. 

C) 29°C. 

D) 26°C. 

E) 24°C. 

 

 

 

 


