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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/


 
 

2 IBFC_45  

6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Leia o texto a seguir, adaptado da norma NBR 

5626/1998 sobre Instalação predial de água fria: 
 

 “No projeto do alimentador predial deve-se 
considerar o valor máximo da _____ da água 
proveniente da fonte de abastecimento. O alimentador 
predial pode ser aparente, enterrado, embutido ou 
recoberto. No caso de ser enterrado, deve-se observar 
uma distância mínima horizontal de _____ de qualquer 
fonte potencialmente poluidora, como fossas negras, 
sumidouros, valas de infiltração, etc. Quando 
enterrado, recomenda-se que o alimentador predial 
seja posicionado _____ do nível do lençol freático para 
diminuir o risco de contaminação da instalação predial 
de água fria em uma circunstância acidental de não 
estanqueidade da tubulação e de pressão negativa no 
alimentador predial. ” 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) temperatura / 30,0 m (metros) / acima 
b) temperatura / 3,0 m (metros) / abaixo 
c) pressão / 3,0 m (metros) / acima 
d) pressão / 30,0 m (metros) / abaixo  
 

22) A respeito do tema Motores e Bombas de 
Serviço na Manutenção Predial, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
a) Manter uma bomba reserva é uma medida 

inadequada para a preservação das bombas de 
recalque, pois é impossível realizar o rodízio 
desses equipamentos 

b) A bomba de recalque é responsável por elevar 
a água do reservatório inferior para o superior. 
Em meias palavras, esse tipo de bomba 
d’água, normalmente instalada na casa de 
bombas, leva água limpa aos moradores 

c) Os problemas que mais atingem as bombas 
hidráulicas se dão em função da sua 
inatividade, excesso de uso ou falta de 
manutenção 

d) São problemas que afetam o sistema de 
bombas d’água em um edifício: vazamentos 
diversos por eixo ou carcaças, excesso de 
ruído e vibração e perda de eficiência 

23) O uso de integrais no desenvolvimento de 
componentes mecânicos permite que o 
engenheiro possa obter diversos parâmetros 
utilizados nos cálculos de resistência de uma 
peça. A respeito do estudo em Resistência dos 
Materiais, assinale a alternativa correta. 
a) Não se aplica ensaios de tração a materiais 

cerâmicos, uma vez que possuem como 
característica a baixa resistência à tração 

b) A resistência de um material depende de sua 
capacidade de suportar uma carga sem 
deformação excessiva ou ruptura. Essa 
propriedade é inerente ao próprio material e deve 
ser determinada por métodos experimentais. Um 
dos testes mais importantes nesses casos é o 
ensaio de expansão adiabática  

c) A resistência de um material depende de sua 
capacidade de suportar uma carga sem 
deformação excessiva ou ruptura. Essa 
propriedade não depende da constituição química 
do material, mas sim do formato do corpo de prova 
e deve ser determinada por métodos 
experimentais. Um dos testes mais importantes 
nesses casos é o ensaio de tração ou compressão  

d) A resistência de um material depende de sua 
capacidade de suportar uma carga sem 
deformação excessiva ou ruptura. Essa 
propriedade é inerente ao próprio material e deve 
ser determinada por métodos experimentais. Um 
dos testes mais importantes nesses casos é o 
ensaio de tração ou compressão  

 
24) Analise as afirmações a seguir sobre Vibrações 

em Sistemas Mecânicos e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Se um sistema estiver sujeito à uma força externa 

(muitas vezes, uma força repetitiva), a vibração 
resultante é conhecida como vibração forçada. Se 
a frequência da força externa coincidir com uma 
das frequências naturais do sistema, ocorre uma 
oscilação conhecida como ressonância. 

(  ) Quando a força excitadora F(t) do sistema for não 
periódica, é possível determinar a resposta do 
sistema através da integral de Fourier, ou pelo 
método da Integral de Convolução ou aproximar 
F(t) por um modelo de interpolação adequado e, 
então, utilizar um procedimento numérico. 

(  ) No método de análise modal, aplicado em 
sistemas com vários graus de liberdade 
sujeitos à uma vibração forçada, aplica-se o 
teorema de expansão, e os deslocamento das 
massas são expressos como uma combinação 
linear dos modos normais do sistema. Essa 
transformação desacopla as equações de 
movimento do sistema. 

(  ) O princípio dos deslocamentos virtuais afirma que 
“se um sistema que está em equilíbrio sob a ação 
de um conjunto de forças for submetido a um 
deslocamento virtual, então o trabalho virtual total 
realizado pelas forças será diferente de zero”. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F  c)  F, F, V, F 
b) V, V, F, V  d)  F, F, F, V 
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25) Analise a figura 1 abaixo que representa um 
ciclo ideal de refrigeração em cascata e o texto 
que se segue: 
 

 
Figura 1. Ciclo de refrigeração em cascata 

 
 “No ciclo retratado na Figura 1, o equipamento 

‘A’ representa um _____, o ‘B’ representa um _____, o 

‘C’ um condensador e ‘D’ um evaporador. Entre as 

etapas 3 e 4 ocorre uma _____. Já entre as etapas 1 e 

2 ocorre uma _____.” 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas: 
a) evaporador / condensador / compressão 

isentrópica / expansão isentálpica 
b) evaporador / condensador / expansão 

isentálpica / compressão isentrópica 
c) condensador / evaporador / expansão 

isentálpica / compressão isentrópica 
d) condensador / evaporador / compressão 

isentrópica / expansão isentálpica 
 

26) A termodinâmica está presente desde os 
processos industriais às atividades cotidianas. 
Acerca desta fascinante área de conhecimento, 
assinale a alternativa correta. 
a) No ciclo de ar-padrão Otto, ocorre uma 

expansão isentálpica durante o curso de 
potência 

b) No ciclo de ar-padrão Diesel, é importante que 
o projeto garanta a menor taxa de compressão 
possível a fim de garantir a maior eficiência 
térmica 

c) No ciclo de ar-padrão Otto, não há processos 
com geração de trabalho sem a transferência 
de calor 

d) Em um processo de refrigeração, ocorre a 
transferência de calor para uma chamada fonte 
quente 

27) Analise as afirmativas abaixo sobre a 
Elementos de Máquinas e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
(  ) Um parafuso de potência é um dispositivo usado 

em maquinaria para transformar o movimento 
angular em linear e geralmente transmitir potência. 
Aplicações familiares incluem parafusos de avanço 
de tornos mecânicos e parafusos para morsa, 
prensas e macacos. 

(  ) Chavetas e pinos são usados em eixos para 
segurar elementos rotantes, tais como 
engrenagens, polias ou outras rodas. As 
chavetas são utilizadas para habilitar a 
transmissão de torque do eixo ao elemento por 
este suportado. Os pinos são empregados para 
posicionamento axial e para a transferência de 
torque ou empuxo (força axial), ou para ambos. 

(  ) Visto que calor é empregado na operação de 
soldagem, há mudanças metalúrgicas no metal 
original nas adjacências da solda. Ademais, 
tensões residuais podem ser introduzidas por 
causa da fixação ou sustentação, ou, às vezes, 
devido à ordem de soldagem. Normalmente, 
essas tensões residuais não são intensas o 
bastante para causar preocupação; em alguns 
casos, um tratamento térmico leve, depois da 
soldagem, é considerado útil para aliviá-las. 

(  ) O uso de adesivos poliméricos para unir 
componentes em aplicações estruturais, 
semiestruturais e não-estruturais tem aumentado 
muito nos últimos anos, como resultado das 
vantagens únicas que os adesivos podem oferecer 
a certos processos de montagem e do 
desenvolvimento de novos adesivos com robustez 
melhorada e melhor aceitabilidade ambiental. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V  c)  F, V, V, F 
b) V, V, V, V  d)  F, F, F, F 
 

28) Leia o texto a seguir, adaptado do livro 
“SHIGLEY, J. E.; Mischke, C. R.; Budynas, R. 
G.: Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª Edição. 
Bookman. 2005”, a respeito de engrenagens: 

 “As engrenagens _____ têm dentes paralelos 
ao eixo de rotação e são utilizadas para transmitir 
movimento entre dois eixos paralelos. De todos os 
tipos, esse é o mais simples, sendo, por essa razão, 
empregado para desenvolver as relações cinemáticas 
primárias da forma de dente. 
 As engrenagens _____ têm dentes inclinados 
em relação ao eixo de rotação. Podem ser utilizadas 
nas mesmas aplicações que às descritas no parágrafo 
anterior, porém sem serem tão barulhentas quanto o 
primeiro modelo, devido ao engajamento mais gradual 
dos dentes durante o engranzamento. 
 As engrenagens _____ de dentes retos são 
utilizadas para transmitir movimento entre eixos que se 
interceptam.” 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) cilíndricas de dentes retos / helicoidais / cônicas 
b) helicoidais / cilíndricas de dentes retos / cônicas 
c) cilíndricas de dentes retos / helicoidais / sem-fim 
d) helicoidais / cilíndricas de dentes retos / sem-fim 
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29) A Figura 2 representa um círculo de Mohr 
referente a um elemento sujeito ao estado de 
tensão mostrado na Figura 3. Analise as 
figuras e assinale a alternativa incorreta. 
 

 
Figura 2. Círculo de Mohr 

 

 
Figura 3. Elemento sujeito a esforços 

 
a) A tensão de cisalhamento máxima vale 81,4 

MPa (megapascal) 
b) A tensão de normal média vale 35,0 MPa 

(megapascal) 
c) A soma do módulo da tensão normal média 

pelo valor do módulo da tensão de 
cisalhamento máxima nos fornece o chamado 
módulo de elasticidade 

d) Através do Círculo de Mohr é possível obter a 
orientação das tensões principais do elemento. 

 
30) A respeito da Mecânica dos Fluídos, assinale a 

alternativa correta. 
a) Fluidos para os quais a tensão de cisalhamento 

é diretamente proporcional à taxa de 
deformação são não newtonianos 

b) Exceto para escoamentos de fluidos muito 
viscosos em tubos de diâmetro pequenos, os 
escoamentos internos são em geral turbulentos 

c) Embora de forma geral o atrito seja desprezível 
para escoamentos com valores altos do número 
de Reynolds, existirá sempre uma camada-limite 
delgada, na qual o atrito é desprezível e, através 
dela, a velocidade aumenta rapidamente de zero 
(na superfície) até o valor previsto pela teoria do 
escoamento invíscido 

d) Para muitos líquidos, a temperatura tem pouca 
influência sobre a massa específica. Sob 
pressões moderadas, os líquidos podem ser 
considerados incompressíveis. Entretanto, em 
pressões muito baixas, os efeitos de 
compressibilidade nos líquidos podem ser 
importantes 

31) Júlia Calorosa acaba de finalizar a sua tese de 
mestrado sobre Transferência de Calor, porém, 
ficou com algumas dúvidas e pediu ao seu 
orientador para que desse uma revisada em 
quatro afirmações. Imagine que você é o 
Orientador de Júlia, analise as afirmações e 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Transferência de calor por convecção é a 

transferência de energia ocorrendo no interior de 
um fluído devido aos efeitos combinados da 
condução e do escoamento global ou 
macroscópico do fluído 

b) A energia do campo de radiação é transportada 
por ondas eletromagnéticas (ou, alternativamente, 
fótons). Enquanto a transferência de energia por 
condução ou convecção requer a presença de um 
meio material, a radiação não necessita dele. Na 
realidade, a transferência por radiação ocorre mais 
eficientemente no vácuo 

c) O modo de transferência de calor por condução 
abrange dois mecanismos. Além de transferência 
de energia devido ao movimento molecular 
aleatório (difusão), a energia também é transferida 
através do movimento global, ou macroscópico, do 
fluido. Esse movimento do fluido está associado ao 
fato de que, em um instante qualquer, um grande 
número de moléculas está se movendo 
coletivamente ou como agregados 

d) A condução pode ser vista como a transferência 
de energia das partículas mais energéticas para as 
menos energéticas de uma substância devido às 
interações entre partículas 

 
32) Leia o texto a seguir sobre a soldagem 

MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – Metal 
Active Gas): 
 

 “O processo de soldagem MIG/MAG (MIG – 

Metal Inert Gas e MAG – Metal Active Gas) possui 

algumas características em relação à soldagem com 

eletrodo revestido, arco-submerso e TIG: ______, 

_____, _____.” 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) a soldagem pode ser executada em todas as 

posições / não há necessidade de remoção de 
escória / baixa taxa de deposição do metal de 
solda 

b) a soldagem não pode ser executada em 
qualquer posição / há necessidade de remoção 
de muita escória / baixa taxa de deposição do 
metal de solda 

c) a soldagem pode ser executada em todas as 
posições / há necessidade de remoção de 
muita escória / alta taxa de deposição do metal 
de solda 

d) a soldagem pode ser executada em todas as 
posições / não há necessidade de remoção de 
escória / alta taxa de deposição do metal de 
solda 
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33) A norma NBR 16401 traz as orientações sobre 
sistemas centrais e unitários de ar-condicionado. 
Com base nos seus conhecimentos sobre a 
norma, assinale a alternativa correta. 
a) A velocidade do ar não afeta o conforto térmico 
b) A captação do ar externo deve obrigatoriamente 

ser na parte externa da edificação 
c) Durante a fase de projeto, o cálculo da carga 

térmica deve ser expresso em kg/K (quilograma 
por Kelvin) 

d) Para sistemas onde a finalidade é a 
manutenção de condições especiais 
termoigrométricas internas, não se pode 
estipular uma temperatura de bulbo seco e/ou 
umidade relativa de projeto. Isso ocorre pois o 
conforto térmico do ser humano é sempre a 
prioridade em qualquer projeto de Climatização 

 
34) Entende-se como sistema de prevenção contra 

fogo e combate a incêndio o conjunto de 
procedimentos e instalações hidráulicas, 
elétricas, acessórios e demais componentes 
que, quando acionados ou em uso, 
possibilitam a ação desejada. Sobre o tema, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Detectores de fumaça e calor são obrigatórios 

em prédios residenciais 
b) Todo o ambiente que faça o uso, estoque ou 

movimentação de gás deve possuir ventilação 
permanente 

c) Devem ser dispostas pelo menos duas 
unidades extintoras por pavimento (sendo uma 
para incêndio classe A “água” e outra para 
classe C “CO2” ou Pó BC - podem ser 
substituídos por 2 unidades ABC) 

d) Chuveiros automáticos não são obrigatórios em 
prédios residenciais 

 
35) O conhecimento das leis referentes a 

Licitações e Contratos relativos às Obras e 
Serviços de Engenharia deve ser parte do dia-
a-dia do profissional que pretende atuar na 
área. A respeito da Lei nº 8.666/93, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários 

b) São modalidades de licitação: concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso e leilão 

c) Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a administração ou 
de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis 
prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação 

d) É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o 
fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório 

36) Apesar de serem utilizados computadores 
durante a elaboração de desenhos técnicos, 
muitos conceitos ainda precisam serem 
conhecidos pelos projetistas. Analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) Um desenho feito em escala 1:10 representa 

uma redução. 
(  ) Denomina-se Desenho de Conjunto um 

desenho mostrando reunidos componentes, 
que se associam para formar um todo. 

(  ) Vistas ortográficas são figuras resultantes de 
projeções cilíndricas ortogonais do objeto, 
sobre planos convenientemente escolhidos, de 
modo a representar, com exatidão, a forma do 
mesmo com seus detalhes. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo: 
a) F, V, V   c)  F, F, F 
b) V, V, V   d)  V, F, F 
 

37) Sobre a Norma Regulamentadora “NR 5 - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes”, 
assinale a alternativa correta. 
a) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA - será composta exclusivamente por 
representantes dos empregados 

b) Cabe ao empregador proporcionar aos 
membros da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) os meios necessários 
ao desempenho de suas atribuições, 
garantindo tempo suficiente para a realização 
das tarefas constantes do plano de trabalho 

c) Não é atribuição da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes - CIPA - elaborar plano de trabalho que 
possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho 

d) A empresa deverá promover treinamento para os 
membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes), titulares e suplentes, antes da posse 

 
38) Com base na Norma Regulamentadora NR 6, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) São EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) para proteção da cabeça: capacete 
para proteção contra impactos de objetos sobre 
o crânio; capacete para proteção contra 
choques elétricos; capacete para proteção do 
crânio e face contra agentes térmicos. 

(  ) Luvas para proteção das mãos contra choques 
elétricos são EPIs para proteção dos membros 
superiores. 

(  ) Cabe ao empregado quanto ao EPI 
responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica. 

(  ) Cabe ao empregador quanto ao EPI 
responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F  c)  F, F, F, F 
b) F, F, V, V  d)  V, V, F, V 
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39) Leia o texto a seguir, adaptado da Norma 
Regulamentadora NR 9 - Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais. 
 

 “O Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: _____; 

estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 

controle, _____, implantação de medidas de controle e 

avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição 

aos riscos, _____.” 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) levantamento cadastral de plantas e rios no 

local / avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores / eliminação dos dados coletados 
para não intimidar os trabalhadores 

 
b) levantamento cadastral de plantas e rios no 

local / avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores / registro e divulgação dos dados 

 
c) antecipação e reconhecimentos dos riscos / 

avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores / registro e divulgação dos dados 

 
d) antecipação e reconhecimentos dos riscos / 

eliminação de todos os riscos e da exposição 
dos trabalhadores / eliminação dos dados 
coletados para não intimidar os trabalhadores 

 
40) Acerca da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) Lei nº 6938/81, assinale a alternativa 
correta. 
a) A Política Nacional do Meio Ambiente visará à 

imposição, ao poluidor e ao predador, da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos 

 
b) A Política Nacional do Meio Ambiente visará à 

preservação e restauração dos recursos 
ambientais com vistas à sua utilização racional 
e disponibilidade permanente, exceto em casos 
de grandes retornos financeiros à nação 

 
c) A Política Nacional do Meio Ambiente visará ao 

desenvolvimento de pesquisas e de 
tecnologias nacionais orientadas para o uso 
racional dos meios de comunicação 

 
d) A Política Nacional do Meio Ambiente visará à 

eliminação de critérios e padrões de qualidade 
ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais, a fim de 
desburocratizar o aproveitamento dos recursos 
naturais 
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