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CARGO/ FUNÇÃO – TÉCNICO(A) EM MANUTENÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

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

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica 
transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por 
erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados 
sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de 
resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde 
a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo o 
candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



PORTUGUÊS - MÉDIO 

 

Hierarquia 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de 

brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. 

Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha 

visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente pra escapar, o leão gritava: “Miserável 

criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te 

deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, 

inferior, mesquinho, rato!” E soltou-o. 

O rato correu o mais que “pôde”, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: “Será que V. 

Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero 

repetir isso pra ela com as mesmas palavras!” 

 

MORAL: Ninguém é tão sempre inferior. 

SUBMORAL: Nem tão nunca superior, por falar nisso 

 

Millôr Fernandes 

 

01. No segundo parágrafo, do texto acima, o autor usa a palavra rato em, pelo menos, duas situações: “um 

pequeno rato” e “inferior, mesquinho, rato!” É possível afirmar sobre estes dois usos, especificamente, 

apenas que 

A. na primeira utilização, a palavra rato é um adjetivo. 

B. na segunda utilização, a palavra rato é um substantivo. 

C. na primeira utilização é um substantivo e na segunda um adjetivo. 

D. elas pertencem à mesma classe gramatical: são adjetivos. 

E. elas pertencem à mesma classe gramatical: são substantivos. 

 

02. A que/quem os pronomes sublinhados se referem, respectivamente, no texto: “e esta lhe dissera poucas e 

boas”? 

A. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao leão. 

B. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão poucas e boas. 

C. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão não muito rei dos animais. 

D. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se a andando chateado. 

E. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao verbo dissera. 

 

03. No segundo parágrafo, o leão gritou para o rato e no terceiro parágrafo o rato gritou para o leão. O que 

NÃO se pode afirmar sobre esses gritos? 

A. No grito do leão evidencia-se um poder sobre o rato. 

B. No grito do rato marca-se um respeito em relação ao leão. 

C. O grito do rato é para ser ouvido uma vez que ele estava longe e a salvo. 



D. O grito do leão é para ser ouvido uma vez que o rato se encontrava distante. 

E. O grito do leão é para marcar uma posição de destaque no que diz respeito à hierarquia. 

 

04. A partir do título da fábula, da moral e da submoral, NÃO é possível afirmar que 

A. o rato descontaria na lesma toda a humilhação que sofreu. 

B. a expressão “o mundo dá voltas” é uma tradução possível para a fábula. 

C. sempre haverá alguém superior, mas de igual forma, alguém inferior a nós. 

D. muito provavelmente, a leoa disse ao leão palavras parecidas com as que este disse ao rato. 

E. a expressão “manda quem pode e obedece quem tem juízo” é uma tradução possível para a fábula. 

 

05. A expressão “poucas e boas”, no final do primeiro parágrafo, significa, de acordo com o texto acima, 

que 

A. o leão ouviu muitas e más da leoa. 

B. o leão ouviu aquilo que queria ouvir. 

C. o leão ouviu palavras amigáveis da mulher. 

D. o leão ouviu uma declaração de amor da leoa. 

E. o leão ouviu elogios da leoa, mas não ficou nada feliz com isso. 

 

MATEMÁTICA - MÉDIO 
 

06. Determinado medicamento deve ser ministrado em um paciente durante cinco dias. A indicação é que a 

cada 4 kg deve ser ministrado 0,5 ml do medicamento. Sabendo-se que deverão ser ministradas três doses 

por dia e que o paciente pesa 16 kg, é CORRETO afirmar que a quantidade ministrada em ml do 

medicamento será de 

A. 10 ml. 

B. 15 ml. 

C. 20 ml. 

D. 30 ml. 

E. 40 ml. 

 

07. Uma casa que está sendo vendida por R$ 230.000,00. O dono do imóvel está disposto a dar um 

desconto de 12 % sobre o valor de venda para pagamentos à vista. O corretor de imóveis receberá 2% de 

comissão sobre o valor recebido pelo vendedor. Se o imóvel for vendido à vista, então é CORRETO afirmar 

que o corretor deverá receber 

A. R$ 1.430,00. 

B. R$ 2.000,00. 

C. R$ 4.048,00. 

D. R$ 4.600,00. 



E. R$ 4.850,00. 

 

08. Seja 𝑦 =
23+√100

4+√25
. É CORRETO afirmar que 𝑦 é igual a 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

 

09. A equação 𝑦 = 75𝑥 apresenta a quantidade de atendimentos feitos, 𝑦, por determinado hospital após 

decorridos 𝑥 dias do mês. Assim, é CORRETO afirmar que após 13 dias, a quantidade de atendimentos que 

este hospital efetuou foi de 

A. 500 atendimentos. 

B. 750 atendimentos. 

C. 975 atendimentos. 

D. 1375 atendimentos. 

E. 7513 atendimentos. 

 

 



10. Os gráficos abaixo apresentam as temperaturas máximas registradas em determinada cidade durante 

duas semanas. Com base nas informações dos gráficos, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da segunda semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na segunda-feira da primeira semana.   

B. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada em todos os dias da segunda semana.   

C. a maior temperatura registrada foi na sexta-feira da primeira semana. 

D. a menor temperatura registrada foi na quarta-feira da segunda semana. 

E. a temperatura máxima registrada na terça-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na quinta-feira da segunda semana.   
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CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO 
 

11. Sobre a História e Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A.  no passado recente, Foz do Iguaçu adquiriu relativa importância para o Brasil, mas com pouco 

destaque. Este período refere-se ao tempo em que figurou como colônia militar do país, fundada entre 

1920 e 1930 tendo como objetivo garantir a soberania brasileira no território fronteiriço à Argentina e 

ao Paraguai. 

B. a partir dos anos 1940, Foz do Iguaçu sofreu um significativo processo de ocupação incentivado pelo 

programa “Marcha para o Oeste”. 

C. Foz do Iguaçu pertenceu ao Território Federal do Iguaçu ao longo da década de 1950, através do 

Decreto-Lei 6.550. 

D. um dos fatores marcantes da história de Foz do Iguaçu foi a inauguração da Ponte Internacional da 

Amizade em 1975. 

E. o reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaipu atingiu uma média de 500 quilômetros ao longo do Rio 

Iguaçu. 

 

12. Analise o trecho a seguir:  

“(...). Devemos lembrar o que significa aprender (...) O ensino, por exemplo, pressupõe o desenvolvimento 

de algumas habilidades fundamentais. Lembremos de ao menos três: a capacidade de constituir problemas 

a partir da crítica a pressupostos aparentemente naturalizados, a capacidade de articular problemas em 

campos aparentemente dispersos, desenvolvendo assim um forte pensamento de relações e quebrando a 

tendência atual em isolar o pensamento em especialidades incomunicáveis. Isto significa ser capaz, por 

exemplo, de compreender como questões éticas têm relações com questões de teoria do conhecimento, de 

estética, de política e de lógica, entre outras”. Vladimir Safatle. Folha de São Paulo. 28/10/2016. 

Adaptado. 

O trecho da reportagem acima refere-se a uma polêmica ocorrida recentemente e que impactou nos debates 

sobre o ensino no Brasil. O debate refere-se à 

A. Escola sem Partido. 

B. ampliação das disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino. 

C. extinção das disciplinas de ciências humanas no ensino. 

D. fim do vestibular para ingresso nas universidades. 

E. fim da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas. 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“Os protestos estudantis pela volta da gratuidade começaram em 2006, e se tornaram uma constante com 

ocupação de liceus e universidades em 2011, 2012 e 2015. Marchas de até meio milhão de pessoas nas 

ruas fizeram com que o governo, historicamente reticente em reverter a política educacional da ditadura 

[de Pinochet], passasse a discutir uma revisão do modelo, o que levou à nova lei. Outro aspecto que 

ajudou a fortalecer a causa pela volta da gratuidade no ensino foi o escândalo das universidades com fins 

lucrativos. Embora o lucro nas instituições superiores seja proibido por uma lei de 1990, elaborada na 

época da redemocratização, a prática ainda é encontrada em várias faculdades particulares”. 



Trecho fragmentado www.gazetadopovo.com.br 08.04.2018. Adaptado. 

O texto acima se refere à: 

A. gratuidade do ensino nas faculdades brasileiras. 

B. gratuidade do ensino superior nas universidades da Argentina. 

C. gratuidade do ensino superior na Venezuela. 

D. gratuidade do ensino superior nas universidades do Chile. 

E. fim da gratuidade do ensino superior nas universidades brasileiras. 

 

14. À luz das normas preliminares e fundamentais da Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, o Estatuto do 

Idoso dispõe 

A. das garantias asseguradas pelo poder público aos idosos. Não há previsão acerca da prioridade no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda.  

B. da obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

C. da prevenção e da manutenção da saúde do idoso que serão efetivadas exclusivamente por 

cadastramento da população idosa em base territorial. 

D. de incumbir o Poder Público para que forneça, gratuitamente, aos idosos, medicamentos, exceto os de 

uso continuado. 

E. da política de atendimento ao idoso que será feita exclusivamente por meio de política municipal. 

 

15. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

I. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 

conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.   

IV. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos.   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A. V – F – V – F 

B. V – F – F – V  

C. V – V – F – V  

D. V – F – V – V  

E. V – V – F – F  

 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE: TÉCNICO DE 

MANUTENÇÃO 

 

16. Como denomina-se, nas instalações hidráulicas, o acessório com rosca interna, reto e de uma só peça 

que faz a união entre dois tubos? 

A. Cruzeta. 

B. Adaptador. 

C. Luva. 

D. Cap. 

E. Joelho. 

 

 

17. Dentro de um Projeto Arquitetônico, o desenho da Fachada deve conter os elementos listados a seguir, 

EXCETO 

A. a indicação de cotas de nível acabado. 

B. os eixos do projeto. 

C. a marcação e os detalhes. 

D. o sistema estrutural. 

E. a indicação de convenção gráfica dos materiais. 

 

 

18. Para o dimensionamento dos condutores de uma instalação elétrica, principalmente nos casos mais 

críticos como o de uma carga instalada a uma grande distância do quadro de distribuição, além do critério 

da capacidade de condução de corrente, deve-se considerar também 

A. a queda de tensão. 

B. a tensão de isolação. 

C. o fator de potência. 

D. o efeito pelicular. 

E. a interferência eletromagnética. 

 

 

19. Todos os componentes hidráulicos abaixo possuem um fecho hídrico, EXCETO 

A. o ralo seco. 

B. o vaso sanitário. 

C. a caixa sifonada. 

D. o sifão sanfonado. 

E. o sifão fixo. 

 

 

 

 

 

 

 



20. Qual das figuras abaixo corresponde ao joelho 90° para conexão de PVC para água fria? 
 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

E. 

 
 

 

21. Para cada tipo de material cortado existe uma representação específica. Essas representações servem 

para que, ao olharmos para a planta de corte, saibamos qual é o material construtivo daquele elemento da 

edificação que está sendo cortado. Como são chamadas essas representações? 

A. Vistas. 

B. Layout. 

C. Hachura. 

D. Simbologia. 

E. Detalhamento. 

 

 

22. Nas instalações elétricas, o nome da caixa destinada para fazer o ligamento ou a junção de fios e cabos 

elétricos, seja para ligá-los às tomadas e interruptores ou mudar o direcionamento quando necessário é 

A. caixa coletora. 

B. caixa de tomada. 

C. caixa de gordura. 

D. caixa de inspeção. 

E. caixa de passagem. 

 



23. Qual a tinta mais indicada para pintar madeira? 

A. Cimento ou cal. 

B. Epóxi ou borracha clorada. 

C. Esmalte ou borracha clorada. 

D. Esmalte ou verniz. 

E. Esmalte ou epóxi. 

 

24. Observe o projeto abaixo e responda o que as siglas TQ e CV significam, respectivamente:

 

A. tê de queda e coluna variável. 

B. tê de 100mm e coluna vazia. 

C. tubo de queda e coluna de ventilação. 

D. tubo de 100mm e caixa de ventilação. 

E. tubo de qualidade e caixa de ventilação. 

 

25. Qual a massa indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, 

gesso, massa fina, fibrocimento e concreto, e que proporciona um acabamento liso e sofisticado? 

A. Sintética. 

B. Corrida. 

C. Acrílica. 

D. Texturável. 

E. Cimentada. 

 

26. Qual é o valor da corrente que passa no circuito de um chuveiro elétrico com a potência de 5400 W em 

um sistema monofásico 127V? 

A. 24.51 A. 

B. 24,54 A. 

C. 42,51 A. 

D. 49,09 A. 

E. 49,51 A. 



 

27. A Gestão da Qualidade 5S contempla a implantação de ações simples que visam, entre outros, ao 

aumento da qualidade do ambiente de trabalho. Assinale a alternativa CORRETA. 

A. O Senso da Saúde pode ser caracterizado pelos bons exemplos praticados pelos colaboradores, 

independente do setor onde são realizados. 

B. O Senso da Ordenação tem por objetivo localizar qualquer objeto no menor tempo possível. 

C. O Senso da Utilização considera que “o ambiente mais limpo não é aquele que se limpa a toda hora, 

mas aquele que, quando usado, menos se suja”. 

D. O Senso da Limpeza consiste em não acumular aquilo que você tem certeza que não será mais 

utilizado. 

E. O Senso da Autodisciplina prioriza fundamentalmente o bem-estar próprio e coletivo dentro da 

organização do trabalho. 

 

 

28. De acordo com a norma NBR 5410 é considerado condutor de aterramento em uma instalação predial o 

fio que estiver na cor  

A. verde. 

B. azul. 

C. vermelho. 

D. branca. 

E. preto. 

 

 

29. Qual é a Norma Regulamentadora –NR que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização, que objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção? 

A. NR 10. 

B. NR 11. 

C. NR 12. 

D. NR 17. 

E. NR 18. 

 

 

30. Quantas latas de tinta você vai precisar para cobrir uma área de 750m² com duas demãos de uma tinta 

acrílica, cujo rendimento médio é de 250m²/lata/demão? 

A. Três latas de tinta. 

B. Quatro latas de tinta. 

C. Cinco latas de tinta. 

D. Seis latas de tinta. 

E. Sete latas de tinta. 

 

 


