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BOA PROVA

O contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.
Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

incluídos

Não haverá substituição d , por
erro do candidato.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
.

Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital
do Concurso.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o . Não esqueça seus pertences.

O será disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no
Cronograma Previsto.
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Aprova objetiva terá duração de 3 horas, neste tempo o preenchimento do

Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do e

a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. o

Observe as seguintes recomendações relativas ao :
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço

correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as

emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
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Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

- ...língua que se falava antigamente, na França.
O contínuo da repartição não pestaneja. Sem a menor

suficiência, exercitando uma faculdade rotineira, diz:
- Oc.
É possível que um ministro de Estado ignore. Mas os

ministros, de ordinário, não cultivam as palavras cruzadas, e é
destas que versamos aqui. A cena é uma repartição pública, e
para que se não diga que os seus ocupantes, que tão
pateticamente vivem a reclamar aumento de vencimentos,
dissipam as horas devidas ao serviço em passatempos e
banalidades, afirmamos que o quadro se desenrola na hora
do lanche.

O pessoal não desceu para os bares próximos, não se
entregou à faina de morder sanduíches e tomar média.
Agrupados em torno de alguns jornais da tarde, ficaram.
Secretários de vespertinos, escravos da mais bela manchete
e das mais emocionantes novidades, vosso labor foi perdido!
Os leitores não as procuram, famintos de atualidades. Todos
foram ver, numa página interna, o desenho das palavras
cruzadas. Por amor destas, foi suprimido o lanche, foram
suspensos a meia hora ociosa nas ruas, o tempo de olhar uma
vitrina ou conversar com um amigo.

PALAVRAS CRUZADAS

Ledo Ivo

LÍNGUA PORTUGUESA

5. O contínuo da repartição, ao responder à pergunta que
inicia o texto, revelou:

A) cultura rara;
B) eruditismo científico;
C) incapacidade intelectual;
D) conhecimento automatizado;
E) grande esforço de memória.

6. No trecho “O contínuo da repartição não .” (l. 2), o
verbo pestanejar tem o sentido literal de:

A) duvidar;
B) piscar;
C) raciocinar;
D) discutir;
E) deduzir.

pestaneja

7. Relacione as colunas, numerando os parênteses,
considerando o significado das palavras grifadas:

1. “...é desta que aqui...” (l. 6-7)
2. “...tão vivem...” (l. 7-8)
3. “... as horas devidas...” (l. 10)
4. “...não se entregou à de morder...” (l. 13-14)

A seqüência que preenche corretamente os parênteses, de
cima para baixo, é:

A) 1, 2, 4, 3;
B) 3, 1, 2, 4;
C) 4, 3, 1, 2;
D) 2, 4, 3, 1;
E) 3, 1, 4, 2.

versamos
pateticamente

dissipam
faina

( ) desperdiçam
( ) consideramos
( ) lida
( ) comoventemente

3. No 4º parágrafo, no terceiro período, o autor se refere ao
trabalho dos funcionários públicos de uma forma:

A) ingênua;
B) irônica;
C) elogiosa;
D) elegante;
E) agressiva.

8. Em “...morder ...” (l. 14), a palavra grifada segue
a mesma regra de acentuação que:

A) língua;
B) alguém;
C) coronéis;
D) cafeína;
E) pública.

sanduíches

4. Os secretários de vespertinos e os grandes repórteres, ao
se darem conta da cena narrada no texto, sentir-se-ão:

A) homenageados;
B) irados;
C) entusiasmados;
D) orgulhosos;
E) frustrados.

1. Pela leitura atenta do texto, conclui-se que:

A) funcionários públicos adoram ler jornais na repartição;
B) os artigos de jornais mais procurados são os que trazem

novidades;
C) os leitores privilegiam, no jornal, a leitura das palavras

cruzadas;
D) os ministros de Estado também apreciam esse

entretenimento;
E) as palavras cruzadas só podem ser resolvidas por

pessoas de grande conhecimento.

2. Ao trocarem o lanche pelas palavras cruzadas, os
funcionários, segundo o texto, deixam de lado algumas
atividades. Dentre elas, a que NÃO é citada pelo autor é:

A) desistir do aumento de vencimentos;
B) não descer para os bares próximos;
C) não olhar as vitrines;
D) não conversar com amigos;
E) não comer sanduíches.






18. O direito que adquire o funcionário efetivo de não ser
exonerado ou demitido é denominado de:

A) garantia de serviço público;
B) estabilidade provisória;
C) contrato de trabalho definitivo;
D) estágio probatório;
E) estabilidade.

11. Em “... não se entregou faina de morder...” (l. 13-14), o
acento indicativo da crase foi usado seguindo a mesma regra
que em:

A) O secretário leu o oficio pressas.
B) O servidor saiu procura de palavras cruzadas.
C) O chefe chegou dez horas em ponto.
D) O funcionário dirigiu-se prefeitura.
E) medida que escurecia, os empregados saíam.
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12. A alternativa que apresenta frase em que a concordância
nominal está INCORRETAé:

A) Seguem anexa à carta as faturas requeridas.
B) - Muito obrigadas, disseram elas ao diretor.
C) Já lhe paguei a dívida: estamos quites.
D) Ela ficou meio nervosa ao saber de sua demissão.
E) Há bastantes pessoas insatisfeitas com os seus salários.

13. Em “...o quadro se na hora do lanche.”
(l. 11-12), o prefixo da palavra grifada NÃO tem o mesmo
sentido que o da palavra:

A) desumano;
B) desintegrar;
C) desinfeliz;
D) desobedecer;
E) desunião.

desenrola

10. Em “Secretários de vespertinos, escravos...” (l. 16), a
vírgula foi empregada para isolar:

A) orações intercaladas;
B) termos coordenados;
C) o vocativo;
D) o aposto;
E) expressão explicativa.

9. No trecho “...ao serviço em e banalidades...”
(l. 10-11), a palavra sublinhada sofreu o mesmo processo de
formação de palavras que:

A) girassol;
B) planalto;
C) vinagre;
D) chuveiro;
E) desalmado.

passatempos

16. Aexoneração do funcionário público estável ocorrerá:

A) a pedido, em qualquer caso e “ex-ofício”;
B) quando desnecessário para o cargo;
C) quando sofrer três punições leves;
D) quando sofrer advertência escrita por três vezes

consecutivas;
E) por solicitação do prefeito.

15. Aalternativa em que há ERRO na partição de sílabas é:

A) co-o-pe-rar / i-da-de / ré-gua;
B) es-con-der / bis-a-vô / bis-ne-to;
C) des-cen-der / pu-nha-do / pas-so;
D) des-to-ar / tran-sa-ma-zô-ni-co / on-tem;
E) pre-des-ti-nar / dan-çar / e-xer-cí-cio.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
E DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

14. A alternativa que apresenta frase em que a concordância
verbal está CORRETAé:

A) Os Estados Unidos determina o fluxo das atividades
econômicas no mundo.

B) Quais de nós é capaz de levantar a proposta de aumento?
C) Toronto ou Buenos Aires serão a sede da próxima

Olimpíada.
D) Filmes, novidades, boa conversa, nada tiravam João

daquela apatia.
E) Fui eu quem pegou o jornal na hora do lanche.

17. Será considerado efetivo exercício do cargo o funcionário
que se encontrar em:

A) casamento, até 15 dias;
B) licença gestante, por 220 dias;
C) gozo de férias;
D) invalidez permanente;
E) luto, até 10 dias.

19. A aprovação no estágio probatório depende, dentre
outros requisitos, de:

A) idoneidade moral;
B) aprovação em concurso público;
C) carta de recomendação e aprovação do prefeito;
D) bom relacionamento na repartição pública em que estiver

lotado;
E) não ter faltado ao serviço.

20. A licença concedida ao funcionário público por motivo de
doença em pessoa da família ou para tratamento de saúde,
será concedida por/pelo:

A) secretário municipal;
B) procurador geral do município;
C) médico de hospital público;
D) órgão médico oficial competente;
E) médico particular.






21. Observe o seguinte preparo:

Mistura-se primeiro, a seco, a areia e a pedra, e se junta
depois o cimento, que é revolvido com o agregado já
misturado, até distribuir-se uniformemente. Amontoa-se em
seguida, deixando um vazio no centro, onde se coloca a água.
A massa é então remexida até alcançar a homogeneidade
necessária.

Trata-se da preparação manual:

A) do concreto;
B) da brita;
C) do tijolo;
D) da telha;
E) do aglomerado.

25. Para iniciar uma obra, seu Mário fez a seguinte lista:

O valor total da compra será de:

A) R$ 295,00;
B) R$ 550,00;
C) R$ 435,00;
D) R$ 1.690,00;
E) R$ 610,00.

24. Ao construir ou reformar um imóvel, deve-se adquirir
corretamente o cimento, seguindo algumas instruções, como:

I. utilizar o tipo de cimento de acordo com a aplicação;
II. verificar se o saco de cimento não está úmido ou

molhado;
III. aceitar sacos abertos ou rasgados;

Dos itens acima mencionados, apenas:

A) I está correto;
B) II está correto;
C) III está correto;
D) I e II estão corretos;
E) II e III estão corretos.

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 21 a 30.

“A manutenção não pode ser vista somente como um
'conjunto de atividades e recursos que garanta o melhor
desempenho da edificação para atender às necessidades do
usuário'. Sua abrangência é muito maior. Deve ser entendida
como ferramenta estratégica na gerência de imóveis, pois
está ligada diretamente à valorização ou desvalorização do
bem.Amanutenção envolve serviços de alvenaria, de pintura,
de carpintaria, de eletricidade, de encanamento etc. Para
garantir a qualidade dos serviços é fundamental trabalhar
com profissionais experientes e capacitados, ou seja,
excelentes 'oficiais de obras de manutenção' ”.

(Adaptado www.safepanters.com.br.2008)

22. Bolo de argila amassada, moldado mecanicamente em
forma de prisma retangular, cozido em forno e usado na
construção de paredes, muros etc.Trata-se:

A) do tijolo;
B) da telha;
C) da ânfora;
D) do granito;
E) do corante.

23. Ao construir uma laje pré-moldada deve-se ter em mente
os seguintes aspectos:

I. a laje deve ser protegida com um telhado, caso contrário,
apresentará infiltração de água da chuva;

II. quando ocorrerem trincas na parte superior das paredes
onde se apóia a laje, é sinal de que a necessária cinta de
concreto ou foi mal feita, ou não foi executada;

III. uma laje de forro não permite a construção de outro piso
sobre ela, devendo ser consultado um técnico para saber
como proceder o reforço ou a substituição da laje;

IV. a ferragem adicional pode ser dispensada para qualquer
vão, mesmo acima de 2,50m.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

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

26. Uma tarefa anterior à aplicação da tinta na parede é a
escovação.As ferramentas necessárias são:

A) pincel e lixa;
B) escova de piaçava e pedaços de pano;
C) peneira e desempenadeira de aço;
D) estopa e lixa para madeira;
E) abridor de lata e metro articulado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Material Quantidade Valor unitário
Cimento 2 sacos de 50 kg R$ 3,50 p/ 1kg
Brita 5 sacos de 10 kg R$ 24,00 p/ 10 kg
Areia 6 sacos de 10 kg R$ 2,00 p/ 1 kg
Balde de pedreiro 2 R$ 10,00

27. Observe as figuras abaixo:

São utensílios de pintura usados na:

A) molhagem do rolo de pintura;
B) aplicação de tintas novas;
C) remoção de madeiras;
D) remoção de tintas velhas e aplicação de massa;
E) aplicação de verniz.

Espátulas de aço

Desempenadeiras






32. Observe a imagem abaixo:

Através do circuito de distribuição, a energia é levada do
medidor até:

A) o poste;
B) a geladeira;
C) o circuito termoelétrico;
D) o disjuntor;
E) o quadro de distribuição.

28. Existem lixas para madeira, para ferro e lixas d´água.

Pode-se afirmar que a lixa:

A) d´água, quanto maior for a numeração, mais grossa é a
sua granulação;

B) de madeira nº 000 é a mais fina;
C) para ferro, quanto maior for a numeração, mais grossa se

torna a granulação;
D) de madeira nº 3 é a mais fina;
E) para madeira nº 3 é a de granulação mais grossa.

29. Ao aplicar verniz em esquadras de madeira internas ou
externas, a ordem inicial de execução é:

A) aplicar na superfície álcool etílico, lixar e aplicar a 1ª
demão de verniz;

B) raspar a superfície com a espátula, aplicar a 1ª demão de
verniz e lixar;

C) lixar, igualar por tingimento as diferenças de tonalidades
da madeira e aplicar a 1ª demão de verniz;

D) raspar a superfície com a espátula, aplicar a 1ª demão de
verniz e, em seguida, o álcool etílico;

E) lixar, raspar a superfície com a espátula e aplicar álcool
etílico.

33. O interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga
e desliga, manualmente, o circuito e:

A) expõe as pessoas a choques elétricos;
B) queima com facilidade;
C) protege as pessoas contra choques elétricos;
D) oferece perigo às pessoas;
E) é inadequado para residências ou instituições públicas.

30. Há necessidade de se conhecer algumas técnicas de
pintura para realizar um bom trabalho. Sobre elas, pode-se
afirmar que para:

I. dar a idéia de teto mais rebaixado, basta pintá-lo em tom
mais escuro do que o tom da parede;

II. colocar objetos em evidência, pinte a cor da parede ao
fundo num tom que se assemelhe ao do objeto;

III. dar a idéia de teto mais elevado, aplique cores mais claras
no teto do que as usadas nas paredes.

Dos itens acima mencionados, apenas:

A) I está correto;
B) II está correto;
C) III está correto;
D) II e III estão corretos;
E) I e III estão corretos. 34. Observe as legendas usadas nas plantas de diferentes

imóveis e estabeleça a numeração adequada:

(1)

(2)

(3)

( ) tomada baixa monofásica com terra.
( ) ponto de luz no teto.
( ) ponto de luz na parede.

Aseqüência correta, de cima para baixo, é:

A) 1, 2, 3;
B) 1, 3, 2;
C) 2, 1, 3;
D) 2, 3, 1;
E) 3, 1, 2.

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 31 a 35.

“Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade
por todos os lados? Pois é. Estamos tão acostumados com
ela, que nem percebemos sua existência. Na realidade, a
eletricidade é invisível. O que percebemos são seus efeitos,
como a luz da lâmpada, o choque elétrico ou o calor de um
aquecedor.”

31. O movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, cuja
unidade de medida é oAmpère (A), denomina-se:

A) tensão elétrica;
B) corrente elétrica;
C) potência elétrica;
D) potência mecânica;
E) reatores.

(Adaptação: Promovendo SENAI- 2005)

Ramal de ligação

Circuitos terminais

Medidor

Aterramento

Circuito de distribuição

Quadro de
distribuição






39. Observe a imagem abaixo:

Trata-se de um equipamento de proteção individual (EPI) que
tem por objetivo evitar a inalação de vapores orgânicos,
névoas ou finas partículas tóxicas através das vias
respiratórias. Denomina-se:

A) boné árabe;
B) viseira facial;
C) óculos de sol;
D) respirador;
E) jaleco hidro-repelente.

35. Fios e cabos elétricos isolados em PVC até 750v, cabos
com isolação e cobertura 0,6/1 kV, interruptores, tomadas,
disjuntores até 63A, devem possuir obrigatoriamente:

A) selo do INMETRO;
B) peso até 100g;
C) registro no IBAMA;
D) embalagem com papel de bolhas;
E) embalagem de isopor.

37. Se para levantar uma parede de um quarto o trabalhador
necessita de 400 tijolos; se quiser fazer as quatro paredes,
todas do mesmo tamanho, precisará de mais:

A) 400 tijolos;
B) 800 tijolos;
C) 1000 tijolos;
D) 1200 tijolos;
E) 1600 tijolos.

36. Um trabalhador caiu de um andaime. O socorrista, ao
aproximar-se da vítima, suspeitou de haver lesão na coluna
cervical.Aremoção da vítima foi feita da seguinte maneira:

A) no colo;
B) deitada e com o pescoço imobilizado;
C) sentada, apoiada nos ombros do socorrista;
D) dois socorristas transportaram pelas extremidades: um

segurando pelas pernas e o outro por baixo dos braços;
E) nas costas: o socorrista, de costas para a vítima, passou

seus braços em torno do pescoço.

38. Observe a imagem:

Após a utilização de um EPI (equipamento de proteção
individual), ele deve ser retirado, evitando o contato com o
corpo do usuário.Ao retirar as luvas, a orientação ERRADAé:

A) puxar a ponta dos dedos das duas luvas aos poucos;
B) procurar desprender as partes das luvas do corpo com

cuidado;
C) tirar as luvas e deixá-las viradas do avesso;
D) limpar as luvas com água ou produto adequado;
E) evitar a contaminação da parte interna da luva, não a

deixando virada do avesso.

40. A higiene do corpo, além de fundamental para o
intercâmbio social, é também importante para a saúde. O
cabelo, independentemente do estilo, deve estar sempre
limpo e bem cortado, principalmente para evitar parasita do
couro cabeludo, como:

A) piolho;
B) larva geográfica;
C) dengue;
D) sarna;
E) assadura.







