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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Paixão por automóvel

Não há dúvida de que o automóvel é um dos bens materiais 
mais desejados do mundo. A dúvida fica só entre a marca e o 
modelo. Como em tudo na vida, cada um tem suas preferências. 
É fácil entender o desejo por um automóvel pela necessidade que 
quase todos temos de percorrer longas distâncias no dia-a-dia. 
Difícil de compreender é a paixão que algumas pessoas têm por 
um carro ou marca específica, pessoas que têm afeição por um 
fabricante ou por um modelo em particular.

Cada um tem seus motivos. Pode ser o desenho, a mecânica 
ou a tradição. Pode ser o prestígio, a qualidade ou algum vínculo 
afetivo. No caso de motivos emocionais, o gosto não se discute. 
Mecânica, desempenho, segurança, conforto, qualidade ou acaba-
mento são aspectos que levam à preferência por um carro.

É muito comum a paixão cega a ponto de o fã de uma marca 
criar preconceitos sobre outras marcas. Há os que gostam só de 
picapes. Não pelo lado utilitário, mas pelo ar robusto ou mesmo 
pela sensação de “domínio no trânsito” que se tem do alto da 
cabine. O mesmo acontece com carros antigos, que, mesmo sem 
grande valor histórico, têm um fascínio especial.

Também há quem goste de equipar ou “envenenar” seus car-
ros, por puro prazer. Muitas vezes, gasta-se tanto dinheiro com 
acessórios, modificações e restaurações que daria para comprar 
outro carro mais novo e com até mais atrativos.

(www.bestcars/artigos/paixão.htm. 18.04.2008)

01. A vontade de ter um carro ocorre porque

(A) todo mundo tem.

(B) custa muito barato.

(C) facilita a vida diária das pessoas.

(D) protege as pessoas de assalto.

(E) é valorizado diariamente.

02. O gasto com acessórios e modificações não traz ao seu dono 
vantagens

(A) psicológicas.

(B) pessoais.

(C) particulares.

(D) econômicas.

(E) afetivas.

03. Na frase: – ... o automóvel é um dos bens materiais mais 
desejados... – a palavra desejados pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por

(A) observados.

(B) cobiçados.

(C) modificados.

(D) cuidados.

(E) caros.

04. Em – ... são aspectos que levam à preferência por um carro... 
– a palavra preferência apresenta sentido contrário em

(A) adoração.

(B) escolha.

(C) rejeição.

(D) necessidade.

(E) decisão.

05. Assinale a alternativa em que a frase apresenta expressão 
empregada em sentido figurado.

(A) O automóvel é um bem material.

(B) Ele está louco para comprar um carro novo.

(C) A parte mecânica precisa ser cuidada sempre.

(D) Há carros bastante confortáveis.

(E) Carros antigos também são valorizados.

Para responder às questões de números 06 a 08, leia o texto.

Cuidados para o verão

Todos os motoristas devem tomar cuidado para prevenir 
eventuais enguiços. O verão indica a hora de preparar o carro 
para rodar sem problemas na estação mais quente do ano. É 
preciso dedicar atenção especial ao sistema de arrefecimento e 
à bateria, que sofrem mais com o calor. Como a água evapora 
mais rapidamente, é importantíssimo ficar atento aos níveis com 
mais freqüência.

As borrachas das mangueiras podem se romper. Também é 
bom providenciar uma limpeza do radiador. As correias da bomba 
d`água e do comando de válvulas também estão mais expostas a 
estragos no verão. As palhetas do limpador de pára-brisa podem 
estar ressecadas e o interior do veículo pode esquentar demais. 
Neste caso, a solução é cobrir os bancos com toalhas e um protetor 
de pára-brisa.

Assim, são muitos os cuidados que é preciso ter com o carro 
quando chega o verão.

(www.automovel.com.br. 18.04.2008)

06. As partes do carro que mais são afetadas no verão, segundo 
o texto, são

(A) bateria e pára-brisa.

(B) bancos e pneus.

(C) válvulas e vidros.

(D) bateria e sistema de arrefecimento.

(E) pneus e válvulas.
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07. Conforme o texto, os cuidados com o carro, no verão, são

(A) dispensáveis.

(B) problemáticos.

(C) rápidos.

(D) caros.

(E) necessários.

08. O verão deixa o automóvel

(A) mais sujeito a ter problemas.

(B) com os vidros embaçados.

(C) preparado para longas viagens.

(D) com o motor bastante fraco.

(E) ter problemas ao ser dada a partida.

09. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo 
passado.

(A) O mesmo acontece com carros antigos.

(B) Ele irá a uma feira de automóveis.

(C) Eles tinham motivos para vender o automóvel.

(D) O manobrista tira o carro da vaga.

(E) As indústrias automobilísticas renovarão alguns modelos.

10. A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi correta-
mente empregado está em:

(A) Ficou na dúvida entre às marcas Fiat e Ford.

(B) O texto refere-se à paixão pelos automóveis.

(C) Ele tem diversas multas à pagar.

(D) Trocou à bateria assim que chegou o verão.

(E) Entregou a chave do carro à Jorge, o manobrista.

MATEMÁTICA

11. Observe a tabela: 

Dias da 
Semana

Temperatura

Máxima Mínima

Domingo 25 oC 13 oC
2.a feira 21 oC 13 oC
3.a feira 25 oC 12 oC
4.a feira 23 oC 11 oC
5.a feira 18 oC 15 oC
6.a feira 20 oC 19 oC
Sábado 25 oC 15 oC

O dia da semana que apresentou temperatura mais baixa foi

(A) sábado.

(B) domingo.

(C) 2.ª feira.

(D) 3.ª feira.

(E) 4.ª feira.

12. Lili encomendou 200 ovos de páscoa para doar a um orfanato. 
O preço de cada um desses ovos era R$ 12,00. Lili obteve 20% 
de desconto. Portanto, o preço total pago pelos 200 ovos foi

(A) R$ 1.780,00.

(B) R$ 1.820,00.

(C) R$ 1.900,00.

(D) R$ 1.920,00.

(E) R$ 2.000,00.

13. Regina comprou 20 metros de tecido, porém,  desse total, em

 uma das extremidades de sua largura, apresentava defeitos. Após 
eliminar a parte defeituosa, Regina dividiu, no comprimento, a 
peça em 4 partes de medidas iguais, ficando, cada uma delas, 
com

(A) 5,50 m.

(B) 5 m.

(C) 4,50 m.

(D) 4 m.

(E) 3,50 m.

14. Hoje, a soma das idades de João e de Pedro é igual a 50 anos 
e a diferença entre suas idades é igual a 10 anos. Daqui a 5 
anos, a idade de cada um, em anos, será, respectivamente:

(A) 31 e 21.

(B) 32 e 22.

(C) 33 e 23.

(D) 34 e 24.

(E) 35 e 25.
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15. A tabela refere-se ao número de alunos que obteve cada uma 
das notas indicadas, numa prova de matemática.

N.o de alunos 1 1 3 3 4
nota 10 6 9 7 8

A média aritmética das notas obtidas por esses alunos, nessa 
prova, foi

(A) 8,5.

(B) 8.

(C) 7,5.

(D) 7.

(E) 6.

16. O perímetro de um terreno retangular mede 1 000 m. Sabendo-
se que a lateral desse terreno mede 4 vezes a medida de sua 
frente, conclui-se que a medida da frente desse terreno é

(A) 100 m.

(B) 90 m.

(C) 80 m.

(D) 70 m.

(E) 60 m.

17. Certa escola, onde estudam alunos de 5.ª a 8.ª série no período 
diurno, promoveu um torneio de conjugação de verbos. O grá-
fico mostra o número de alunos classificados em cada fase do 
torneio.

TORNEIO DE CONJUGAÇÃO DE VERBOS

A porcentagem de alunos que chegaram à fase final em relação 
à 1.ª fase foi de 

(A) 5%.

(B) 10%.

(C) 20%.

(D) 30%.

(E) 50%.

18. Certo triângulo possui os seus três lados com medidas iguais, 
e seu perímetro mede 54 cm. Se reduzíssemos 1/3 da medida 
de cada lado desse triângulo, poderíamos obter um novo 
triângulo com lados de medidas iguais. O perímetro desse 
novo triângulo seria

(A) 30 cm.

(B) 33 cm.

(C) 36 cm.

(D) 39 cm.

(E) 42 cm.

19. A figura representa um reservatório de água, com as medidas 
internas indicadas.

Esse reservatório é alimentado por várias torneiras, sendo que 
cada uma, quando aberta, despeja 10 litros de água por minuto. 
O tempo gasto para encher totalmente esse reservatório ini-
cialmente vazio, se forem abertas 4 dessas torneiras, será de

Dado: 1 m3 = 1 000 L

(A) 4 h e 20 min.

(B) 3 h e 20 min.

(C) 2 h e 50 min.

(D) 2 h e 30 min.

(E) 2 h e 20 min.

20. Uma firma que imprime um grande número de folhetos de 
propaganda, para uma campanha de despoluição do ar, notou 
que os cartuchos de tinta acabavam regularmente ao mesmo 
tempo. O cartucho de tinta colorida era suficiente para impri-
mir 400 folhetos, e o cartucho de tinta preta, suficiente para 
600 folhetos. Considerando-se que, no começo da impressão, 
os dois cartuchos são novos, a nova troca desses cartuchos, 
ao mesmo tempo, será feita quando tiver sido impresso um 
número de folhetos igual a

(A) 900.

(B) 1 000.

(C) 1 100.

(D) 1 200.

(E) 1 300.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Pode-se afirmar que o que há em comum entre motores 
trifásicos de indução assíncronos de 6 pontas com motores 
trifásicos de indução assíncronos de 12 pontas é que

(A) a tensão de isolamento do bobinamento é de 440 V.

(B) podem ser energizados em 220 V ou 380 V.

(C) podem ser energizados em 220 V ou 440 V.

(D) trabalham em até 4 tensões.

(E) quando ligados em 440 V são fechados em triângulo 
série.

22. Em um circuito monofásico em que a corrente solicitada pela 
carga é de 20A, foi colocado um alicate amperímetro envol-
vendo os dois condutores alimentadores. A leitura apresentada 
pelo instrumento foi:

(A) 0 A.

(B) 10 A.

(C) 20 A.

(D) 40 A.

(E) 80 A.

23. Analisando-se os três transformadores monofásicos e buscan-
do se obter um fechamento Delta no primário e um fecha-
mento Estrela no secundário, deve-se unir, respectivamente, 
as pontas:

(A) 1 + 4;  2 + 5;  3 + 6  e  7 + 9 + 12.

(B) 1 + 6;  2 + 3;  5 + 4  e  8 + 10 + 12.

(C) 1 + 4;  2 + 6;  3 + 5  e  8 + 10 + 12.

(D) 1 + 6;  2 + 4;  3 + 5  e  7 + 10 + 11.

(E) 1 + 5;  2 + 6;  3 + 4  e  8 + 10 + 12.

24. Utilizando-se dois disjuntores em série para estabelecer uma 
coordenação e pretendendo que o disjuntor a montante nunca 
seja interrompido antes que o disjuntor a jusante, é necessário 
que eles respeitem, respectivamente, as curvas:

(A) B e C.

(B) A e B.

(C) A e C.

(D) A e A.

(E) C e B.

25. O fator de potência de uma instalação é medido por um

(A) potenciômetro.

(B) potencímetro.

(C) fasímetro.

(D) wattímetro.

(E) varímetro.

26. Um transformador de potência nominal 5 kVA fornece a plena 
carga 4 kW. O valor da potência reativa desse transformador 
será, em kVAr,

(A) 1.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 4,5.

(E) 9.

27. Os terminais do lado da tensão maior de um transformador 
trifásico são identificados por:

(A) H1,  H2  e  H3.

(B) H0,  H1  e  H2.

(C) X0,  X1  e  X2.

(D) X1,  X2  e  X3.

(E) T1,  T2  e   T3.
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28. Analisando-se uma carga indutiva alimentada por uma fonte 
geradora de corrente contínua, pode-se afirmar que

(A) a corrente está atrasada da tensão em 90º elétricos.

(B) a tensão está atrasada da corrente em 90º elétricos.

(C) a corrente está em fase com a tensão.

(D) a corrente está adiantada da tensão em 120º elétricos.

(E) a tensão está adiantada da corrente em 120º elétricos.

29. Analisando-se o diagrama, é correto afirmar que

(A) o wattímetro está com defeito.

(B) o wattímetro está ligado errado.

(C) a potência do motor equivale a 2 CV.

(D) a potência do motor equivale a 1 HP.

(E) o produto entre tensão e corrente é o valor da potência 
aparente.

30. Considerando-se que em uma instalação o fator de potência 
seja 0,85, é possível afirmar que a potência

(A) aparente é igual à potência reativa.

(B) ativa é igual à potência reativa.

(C) reativa é a soma vetorial das potências ativa e aparente

(D) aparente é a soma vetorial das potências ativa e reativa

(E) aparente é a diferença vetorial  das potências ativa e 
reativa.

31. No caso de socorro às vítimas de choque elétrico que se en-
contram caídas e desacordadas, o procedimento de verificação 
tem a seguinte seqüência correta: primeiro verificar se

(A) a vítima tem pulsação, 2.º se está respirando, 3.º se está 
sangrando e 4.º se as vias aéreas estão obstruídas.

(B) a vítima está respirando, 2.º se está sangrando, 3.º se tem 
pulsação e 4.º se as vias aéreas estão obstruídas.

(C) as vias aéreas estão obstruídas, 2.º se está respirando, 3.º 
se tem pulsação e 4.º se está sangrando.

(D) a vítima está sangrando, 2.º se tem pulsação, 3.º se está 
respirando e 4.º se as vias aéreas estão obstruídas.

(E) as vias aéreas estão obstruídas, 2.º se tem pulsação, 3.º 
se está sangrando e 4.º se está respirando.

32. A associação de 3 resistores de 90 OHMs em paralelo com 
8 resistores de 64 OHMs em série, ligados a uma rede de 
115 V resulta em uma potência dissipada em Watts de

(A) 24,15.

(B) 42,15.

(C) 47,15.

(D) 49,15.

(E) 51,15.

33. Analise o diagrama funcional (contatos de sinalização) e as 
considerações a seguir:

 I. Só será possível ter as três lâmpadas acesas quando for 
acionado S1.

 II. A lâmpada h3, quando acesa, indicará sobrecarga.

 III. A lâmpada h2 indica motor ligado.

Está correto o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

34. Em um circuito resistivo foram feitas duas leituras de tensão 
simultaneamente, sendo uma feita através de um voltímetro e 
outra feita por um osciloscópio. Os valores encontrados foram 
de 110 V e 155 V, respectivamente. Com base nas leituras 
efetuadas, conclui-se que

(A) o voltímetro apresenta defeito, pois o osciloscópio apre-
senta leitura sem possibilidade de erro.

(B) o osciloscópio apresenta defeito, pois o voltímetro apre-
senta leitura sem possibilidade de erro.

(C) a diferença de leitura existe porque o voltímetro é cali-
brado para identificar a tensão média.

(D) a diferença de leitura existe porque o osciloscópio é 
calibrado para identificar a tensão média.

(E) a diferença de leitura existe porque o voltímetro é cali-
brado para identificar a tensão eficaz.
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35. Analisando-se um motor trifásico de indução assíncrono 
5 CV – 60 Hz, 4 pólos, é correto afirmar que esse motor

(A) possui 4 pontas.

(B) não permite inverter a rotação.

(C) possui rotação síncrona de 1800 RPM.

(D) possui rotação síncrona de 150 RPM.

(E) possui 8 grupos de bobinas por fase.

36. Um almoxarife separou em uma caixa vários componentes 
elétricos, tais como: contator, relé térmico, fusível, disjuntor 
unipolar, temporizador, timer, TC, TP, chave comutadora 
1 pólo duas posições, 1 botão liga, 1 botão desliga, uma 
válvula pneumática, uma célula fotoelétrica e sensores de 
níveis. Um eletricista, devendo montar um painel para um 
comando de bóia que deverá controlar uma bomba d’ água, 
deverá retirar dessa caixa:

(A) 5 fusíveis, 1 contator, uma chave comutadora de 1 pólo e 
duas posições, 1 botão liga, 1 botão desliga, 1 relé térmico 
e 2 sensores de níveis.

(B) 3 fusíveis, 2 contatores, 1 TC, 1 TP, uma válvula pneu-
mática, 1 botão liga, 1 botão desliga, 1 relé térmico e 
2 sensores de níveis.

(C) 5 fusíveis, 2 contatores, uma chave comutadora de 1 pólo 
e duas posições, uma célula fotoelétrica, uma válvula 
pneumática, 1 temporizador, 1 botão liga, 1 botão desliga 
e 1 relé térmico.

(D) 2 disjuntores unipolar, 1 contator, 1 relé térmico, 1 botão 
liga, 1 botão desliga, uma chave comutadora de 1 pólo 
e duas posições, uma célula fotoelétrica e uma válvula 
pneumática.

(E) 3 disjuntores unipolar, 1 contator, 1 relé térmico, 1 botão 
liga, 1 botão desliga, uma chave comutadora de 1 pólo 
e duas posições, 2 sensores de níveis e uma válvula 
pneumática.

37. Na especificação de um quadro de distribuição de luz consta 
um item com a indicação IP 65, o que significa

(A) que a abertura máxima da porta é de 65º.

(B) a quantidade de disjuntores possíveis.

(C) que o primeiro dígito determina o número de furos na 
barra de neutro.

(D) que o primeiro dígito determina o número de furos na 
barra de terra.

(E) o grau de proteção contra elementos sólidos e líquidos.

38. Uma instalação com 50 metros de comprimento e constituída 
por condutores de cobre de 16 mm² deverá  ter os condutores 
substituídos por condutores de alumínio.

A seção do condutor de alumínio que, substituindo o condutor 
de cobre manterá a qualidade da instalação, deverá ser de

Dado: atribuir para resistividade do cobre:
   0,017Ω . mm²/m
   alumínio: 0,028Ω . mm²/m

(A) 10 mm².

(B) 16 mm².

(C) 25 mm².

(D) 35 mm².

(E) 50 mm².

39. Das identificações apresentadas no visor do instrumento, a 
estrela é o símbolo que identifica que o instrumento tem

(A) nível de isolamento de 500 V.

(B) nível de isolamento de 1000 V.

(C) princípio de funcionamento eletromagnético.

(D) capacidade de leitura para corrente alternada.

(E) capacidade de leitura para corrente contínua.

40. Quando instalado para medir tensão indireta, o voltímetro 
deverá ser interligado a transformadores

(A) de corrente.

(B) de potencial.

(C) de força.

(D) de distribuição.

(E) isoladores.




