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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

2.

Nas estatísticas, porém, é uma catarata de superlativos.
o
(1 parágrafo)

Língua Portuguesa
Atenção:

O sentido da expressão grifada acima é confirmado, no
texto,

Para responder às questões de números 1 a 9,
considere o texto abaixo.

Comparado ao tamanho dos rios amazônicos, o Tietê é
um regato. Nas estatísticas, porém, é uma catarata de superlativos. Estudo mostra que o Tietê e seus afluentes formam a
bacia hidrográfica mais populosa, mais rica e mais poluída do
Brasil. É também a de maior desenvolvimento humano do país.
Às suas margens ou perto delas moram 30 milhões de pessoas,
a maior população ribeirinha do país, com médias de 10,6 anos
de estudo e 75,3 anos de vida.
O rio Tietê nasce acima dos mil metros de altitude, nas
encostas da Serra do Mar, em Salesópolis, a leste da capital.
Corre 1.136 quilômetros para o interior, por 73 municípios paulistas. Deságua no rio Paraná, a 300 metros acima do nível do mar.
São apenas 740 metros de desnível da nascente à foz, ou um metro de declive a cada quilômetro e meio de percurso, em média.
Mesmo assim, as quedas do Tietê são famosas desde
antes dos bandeirantes. Para fugir desse trecho inicial tortuoso
e cheio de corredeiras, a navegação rio abaixo entre os séculos XVIII e XIX começava em Araritaguaba, atual Porto Feliz,
com destino às minas de ouro de Cuiabá. Por só poderem ser
feitas em parte do ano, no período de cheia do rio, as expedições eram chamadas de monções.
As canoas, escavadas em troncos derrubados ao longo
das margens do rio e de seus afluentes, levavam mantimentos,
ferramentas e escravos para as minas, e traziam ouro. Hoje, a
hidrovia Tietê-Paraná percorre 2,6 mil quilômetros e transporta
6 milhões de toneladas de carga anualmente, entre insumos e
grãos. Um comboio de seis barcaças carregadas tira 210 carretas das estradas, gastando um quarto do combustível e emitindo um terço da quantidade de carbono.
O rio foi determinante na fundação da maior cidade do
hemisfério sul e na ocupação do território ao seu redor. Nas últimas décadas, o desenvolvimento se estendeu do alto ao baixo
Tietê. O desenvolvimento econômico e demográfico custou caro
ao rio. A qualidade de suas águas, cristalinas em Salesópolis,
passa de apenas "boa", para "ruim" e "péssima", à medida que
avança pelo interior, e só volta a ficar boa em Barra Bonita. Nos
últimos 30 quilômetros antes de chegar à sua foz, as águas do
rio voltam a ter a mesma excelência dos primeiros 40 quilômetros de seu curso. O rio mais poluído do país se recupera e termina tão limpo quanto começou.

3.

2

O rio Tietê nasce acima dos mil metros de altitude,
nas encostas da Serra do Mar, em Salesópolis, a
o
leste da capital. (2 parágrafo)

(B)

Comparado ao tamanho dos rios amazônicos, o
o
Tietê é um regato. (1 parágrafo)

(C)

O rio foi determinante na fundação da maior cidade
do hemisfério sul e na ocupação do território ao seu
o
redor. (5 parágrafo)

(D)

São apenas 740 metros de desnível da nascente à
foz, ou um metro de declive a cada quilômetro e
o
meio de percurso, em média. (2 parágrafo)

(E)

O rio mais poluído do país se recupera e termina tão
o
limpo quanto começou. (5 parágrafo)

(B)

pelas dificuldades que o rio sempre ofereceu a quem
pretendia navegar por ele, desde os séculos XVIII
e XIX, período de desbravamento da região.

(C)

pela preocupação com o controle da qualidade de
suas águas, pois elas são um importante meio de
transporte nos municípios banhados pelo rio.

(D)

pela extensão do curso do rio que, ao contrário dos
outros, corre para o interior, banhando um grande
número de municípios paulistas.

(E)

pela informação de que o rio era famoso desde a
época dos bandeirantes, que transportavam ouro e
escravos em seu curso.

Conclui-se corretamente do texto que o funcionamento da
hidrovia Tietê-Paraná
(A)

depende, ainda hoje, de certas épocas do ano para
o transporte de cargas.

(B)

apresenta problemas no curso dos rios desde o
tempo das primeiras expedições.

(C)

permite o transporte de cargas com mais economia
e maior proteção ao ambiente.

(D)

resulta, desde os séculos XVIII e XIX, do desenvolvimento da região.

(E)

traz dificuldades para o transporte de cargas feito
por caminhões nas estradas.

_________________________________________________________

4.

... a navegação rio abaixo entre os séculos XVIII e XIX,
o

começava em Araritaguaba... (3 parágrafo)
O verbo conjugado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima está em:

A afirmativa do texto que reforça a importância do rio Tietê é:
(A)

pelos dados referentes à população, aos índices de
qualidade de vida e à quantidade de produtos que
são transportados por via fluvial.

_________________________________________________________

(Adaptado de: TOLEDO, José Roberto de; MAIA, Lucas de Abreu
e BURGARELLI, Rodrigo. O Estado de S. Paulo, 22 de setembro
de 2013, A26)

1.

(A)

(A)

... o Tietê é um regato.

(B)

... ou perto delas moram 30 milhões de pessoas...

(C)

O desenvolvimento econômico e demográfico custou
caro ao rio.

(D)

O rio Tietê nasce acima dos mil metros de altitude...

(E)

... e traziam ouro.

_________________________________________________________

5.

Por só poderem ser feitas em parte do ano, no período de
cheia do rio, as expedições eram chamadas de monções.
o

(3 parágrafo)
O segmento grifado pode ser corretamente transcrito de
outra forma, sem alteração do sentido original, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A fim de serem feitas...
Porque só podiam ser feitas...
Ainda que fossem feitas...
Embora pudessem ser feitas...
Contudo fossem feitas...
SABES-Conhecimentos Básicos6

Caderno de Prova ’28’, Tipo 001
6.

quinhos que os moradores colocam nas portas das casas até a
terra e o entulho de construções e demolições.
Essa carga seria levada para os portos de caminhão,
mas existe uma diferença importante. Com a construção dos
portos para recebimento do lixo, as distâncias percorridas pelos
veículos seriam encurtadas. Sem precisar atravessar a cidade,

Respeitando-se o sentido do texto, monções eram (final
o
do 3 parágrafo)
(A)

os ventos que favoreciam a navegação feita em canoas nos rios paulistas.

(B)

as expedições que antigamente subiam e desciam
os rios de São Paulo.

(C)

as datas estabelecidas para comemorar o encontro
de ouro em São Paulo e Mato Grosso.

(D)

as festas realizadas em agradecimento pelo sucesso
das expedições rio abaixo.

(E)

eles desafogariam o trânsito. Os barcos − que conseguem movimentar 400 toneladas, enquanto um caminhão transporta apenas oito − atracados nos portos percorreriam o resto do caminho. Além dos portos, existiriam três centros de processamento,
prontos para receber 800 toneladas de lixo por hora. E toda es-

as quedas do rio Tietê, que eram famosas desde o
tempo dos bandeirantes.

_________________________________________________________

7.

O rio mais poluído do país se recupera e termina tão limpo quanto começou. (Final do texto)
A forma como se apresentam os adjetivos grifados acima
transmite noção, na ordem, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

superioridade e superioridade.
inferioridade e igualdade.
igualdade e inferioridade.
igualdade e igualdade.
superioridade e igualdade.

sa carga seria reciclada, transformada em matéria-prima novamente.
"O Hidroanel constitui uma infraestrutura de saneamento, mobilidade e transporte, que tem como espinha dorsal o
canal navegável. Ele serve também como um arco irradiador de
desenvolvimento", resume um dos pesquisadores.
(Adaptado de: ROMERO Luiz; DAVINO Ricardo e MANOEL
Vinícius. Superinteressante, dezembro de 2012, p. 48)

10.

O texto trata, principalmente,

_________________________________________________________

8.

Nas últimas décadas, o desenvolvimento se estendeu do
o
alto ao baixo Tietê. (5 parágrafo)
A mesma relação de sentido estabelecida entre as palavras grifadas acima está reproduzida entre as que se encontram em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

insumos e grãos.
declive e desnível.
nascente e foz.
fundação e ocupação.
econômico e demográfico.

_________________________________________________________

9.

Até o século passado, as margens e várzeas do Tietê ......
pela população, ...... das enchentes e do risco de doenças
que ...... depois delas.
Os espaços da frase acima estarão corretamente preenchidos, na ordem dada, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eram evitadas
era evitadas
era evitado
era evitada
eram evitadas

−
−
−
−
−

temerosa
temerosa
temerosas
temeroso
temeroso

−
−
−
−
−

(A)

de um projeto que, transformado em realidade, deverá facilitar a solução de dois grandes problemas
da cidade de São Paulo.

(B)

do atual sistema de recolhimento e tratamento da
enorme quantidade de lixo que é produzido na cidade de São Paulo.

(C)

de um novo sistema de recolhimento de lixo na cidade, com separação de pequenos e de grandes volumes recolhidos nos caminhões.

(D)

de uma estratégia destinada a diminuir, gradativamente, a quantidade de carros, favorecendo o trânsito de caminhões que recolhem o lixo na cidade.

(E)

de um planejamento voltado para o tratamento do
lixo em São Paulo, para diminuir as causas da poluição, até mesmo dos rios.

_________________________________________________________

apareciam
aparecia
apareciam
aparecia
aparecia

11.

Considerando-se o desenvolvimento do texto, seus autores
(A)

discordam dos pesquisadores que propõem um projeto urbano para São Paulo, porque conhecem as
dificuldades no tratamento do lixo produzido na
cidade.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 10 a 15,
considere o texto abaixo.

(B)

Trânsito e lixo. Esses dois agentes são a dor de cabeça
de qualquer cidade grande. Em São Paulo, então, a dor é muito
mais aguda. Considerando que a frota de carros na capital só
cresce, o problema parece sem solução. Mas só parece. Um
grupo de pesquisadores da USP tem um projeto para colocar
ordem nesse caos. E a resposta vem do lugar mais improvável:

duvidam claramente da possibilidade de resolução
de alguns problemas já instalados em São Paulo,
comuns em todas as grandes cidades.

(C)

informam o leitor a respeito de um projeto que propõe soluções para amenizar alguns problemas
existentes em São Paulo.

os rios da cidade.
O Hidroanel Metropolitano pretende resolver o problema
em São Paulo em dois momentos. O primeiro envolve a
construção de uma série de portos na borda dos rios e das represas que circundam a cidade. Eles serviriam para receber a
enorme quantidade de lixo produzido pela metrópole, desde sa-

(D)

criticam a falta de novos projetos, importantes para a
melhoria das condições de vida da população em
uma metrópole como São Paulo.

(E)

reconhecem que não existe solução para os problemas que prejudicam a população de São Paulo,
referentes ao trânsito e à enorme quantidade de
lixo.
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12.

A infraestrutura de saneamento, mobilidade e transporte
citada no último parágrafo refere-se, na ordem dada, a:
(A)

capacidade dos barcos para receber o lixo, reciclagem de resíduos e diminuição do tráfego de caminhões.

(B)

substituição de caminhões por barcos para transporte, aproveitamento de rios e construção de portos.

(C)

encurtamento de distâncias percorridas por caminhões, maior capacidade de transporte do lixo e
construção de portos.

(D)
(E)

17.

reciclagem de lixo, encurtamento de distâncias percorridas por caminhões e capacidade dos barcos.
construção de portos, recolhimento de lixo por barcos e encurtamento de distâncias percorridas por caminhões.

parte de um diálogo entre o autor do texto e um
possível leitor.

(B)

reprodução exata das palavras de um dos responsáveis pelo projeto.

(C)

opinião expressa do autor do texto a respeito do
assunto tratado.

(D)

introdução de um novo assunto, que passará a ser
desenvolvido.

(E)

determinação dos locais previstos no projeto para os
portos.

31.

(B)

17.

(C)

23.

(D)

14.

(E)

9.

Uma piscina está vazia e tem capacidade de 65,4 m3 de
água. A vazão da torneira que irá encher continuamente
essa piscina é de 250 mL por segundo. Nessas condições,
o tempo necessário e suficiente para encher essa piscina
é de
Dado: 1 m3 equivale a 1.000 litros

(A)

73 horas e 40 minutos.

(B)

72 horas e 10 minutos.

(C)

73 horas e 06 minutos.

(D)

72 horas e 20 minutos.

(E)

72 horas e 40 minutos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

14.

18.

No último parágrafo, o segmento marcado pelas aspas
constitui
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

13.

No setor de arquivos de um escritório, existem 2.240 pastas arquivadas. Retirando-se certo número de pastas, as
que sobram podem ser perfeitamente divididas entre 7 departamentos do escritório, ou entre 6 setores do escritório,
o que é uma situação desejada. Nas condições dadas, o
menor número de pastas que devem ser retiradas para
que se atinja a situação desejada é igual a

O segmento grifado está corretamente substituído pelo
pronome correspondente em:

19.

As tarefas P, Q, R, S e T têm que ser realizadas uma por
a
a
dia de 2 a 6 feira de uma semana, não necessariamente
na ordem dada. Sabe-se que:

(A)

Sem precisar atravessar a cidade = atravessar-lhe
o
(1 parágrafo)

(B)

Eles serviriam para receber a enorme quantidade de
o
lixo = recebê-lo (2 parágrafo)

(C)

Um grupo de pesquisadores da USP tem um
o
projeto = tem-los (1 parágrafo)

(D)

O primeiro envolve a construção de uma série de
o
portos = envolve-lhe (2 parágrafo)

(A)

T.

(B)

Q.

(E)

O Hidroanel Metropolitano pretende resolver o proo
blema em São Paulo = resolvê-lo (2 parágrafo)

(C)

R.

_________________________________________________________

(D)

S.

15.

(E)

P.

Sem precisar atravessar a cidade, eles desafogariam o
o
trânsito. (3 parágrafo)

Q será executada depois de S;
R será executada dois dias depois de P;
S será executada quinta ou sexta-feira.
Sendo assim, a atividade que será executada na quartafeira é

_________________________________________________________

O pronome grifado acima substitui corretamente, considerando-se o que diz o texto,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os veículos.
os portos.
os barcos.
três centros de processamento.
800 toneladas de lixo.

_________________________________________________________

Matemática e Raciocínio Lógico
16.

4

Leonardo abriu seu cofrinho, que continha apenas moedas
de 25 centavos, e comprou com o dinheiro um eletrodoméstico com 10% de desconto à vista. Sabendo que
Leonardo usou 828 moedas nessa compra, o preço do
eletrodoméstico sem o desconto, em reais, era igual a
(A)

227,70.

(B)

198,50.

(C)

220,00.

(D)

230,00.

(E)

240,25.

20.

Somando-se certo número positivo x ao numerador, e
subtraindo-se o mesmo número x do denominador da fração
2
obtém-se como resultado, o número 5. Sendo assim, x é
3
igual a
(A)

52
.
25

(B)

13
.
6

(C)

7
.
3

(D)

5
.
2

(E)

47
.
23
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23.

Considere as duas Polias abaixo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

As Vistas em Elevação e Lateral de uma peça estão representadas abaixo.

RPM 1

P1

Elevação

Lateral

P2

A alternativa que mostra a vista de planta correspondente
a esta peça é

RPM 2

Dados:
Diâmetro P1 = 250mm

(A)

Diâmetro P2 = 750mm
RPM 1 = 3000 min −1

O valor de RPM 2 é
(B)

(C)

1

(A)

1000 min −

(B)

2000 min −

(C)

500 min −

(D)

3000 min −

(E)

4000 min −

1

1

1

1

_________________________________________________________

24.

Considere o tubo de chumbo de dimensões abaixo.

(D)

D
d

(E)

L

_________________________________________________________

22.

Em uma peça foi feito um furo passante para rosca
M10 − Métrica de 10 mm; o diâmetro da broca mais adequada para efetuar a furação antes da operação de rosqueamento é de
(A)

7,50 mm

(B)

8,00 mm

(C)

Dados:
D = 80 mm; d = 60 mm; L = 1000 mm

Levando-se em conta que o peso específico do chumbo
3
fundido industrial é 10.000 kg/m , a massa do tubo, em kg,
é de
(A)

12.

(B)

22.

9,25 mm

(C)

32.

(D)

10,00 mm

(D)

42.

(E)

11,25 mm

(E)

52.

SABES-Of.Manut.01-Mecânica-28
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25.

O instrumento normalmente utilizado para medir ângulos
entre superfícies de componentes de um conjunto mecânico é:
(A)

o paquímetro.

(B)

o micrômetro.

(C)

a escala metálica.

(D)

o goniômetro.

(E)

o bloco padrão.

30.

31.

(C)

ferro.

(D)

alumínio.

(E)

latão.

Com base na legislação brasileira, em regra, NÃO é considerado Acidente de Trabalho aquele que

(A)

9,5.

(B)

provoca somente danos materiais.

(B)

10,5.

(C)

ocorre no horário de refeição.

(C)

15,9.

(D)

ocorre durante o período de descanso entre os turnos de trabalho.

(D)

18,4.

(E)

ocorre em viagem a serviço da empresa.

19,1.

_________________________________________________________

32.

Uma tampa de mancal é fixada com 8 parafusos de cabeça sextavada. Para garantir que todos os parafusos recebam a mesma quantidade de aperto deve-se utilizar
(A)

o micrômetro.

(B)

a chave de fenda.

(C)

o torquímetro.

(D)

a chave estrela.

(E)

o paquímetro digital.

NÃO são valores éticos para o Profissional Prestador de
Serviços:
(A)

legalidade, moralidade e respeito.

(B)

corporativismo, ineficiência e preconceito.

(C)

impessoalidade, transparência e excelência.

(D)

valorização das pessoas, competência e respeito.

(E)

eficiência, respeito e moralidade.

_________________________________________________________

33.

A forma correta de drenagem de óleo usado do cárter de
uma caixa de engrenagens deve ser com o óleo

Um ambiente de trabalho apresenta situações de risco à
segurança individual do trabalhador. O conjunto de Equipamentos de Proteção Individual − EPI que devem ser fornecidos para proteger o trabalhador contra quedas, para a
cabeça e para as pernas e pés deve, necessariamente,
conter:

(A)

frio e a caixa em operação há duas horas, no mínimo.

(A)

Óculos − Luvas − Capacete.

(B)

frio e a caixa imobilizada há duas horas, no mínimo.

(B)

Luvas − Máscara − Botas.

(C)

quente e a caixa em operação há duas horas, no
mínimo.

(C)

Protetor Auricular − Luvas − Botas.

(D)

Luvas − Cinto de Segurança − Botas.

(D)

frio e a caixa imobilizada há poucos minutos.

(E)

Botas − Capacete − Cinto de Segurança.

(E)

quente e a caixa imobilizada há poucos minutos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6

bronze.

ocorre no trajeto entre a residência e o local de trabalho e vice-versa.

_________________________________________________________

29.

(B)

(A)

(E)

28.

cobre.

É correto afirmar que a medida da espessura de uma
chapa de aço de 5/8 de polegada deve ser expressa, em
milímetros, como

_________________________________________________________

27.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

26.

São exemplos de ligas leves: ligas de titânio, ligas de
magnésio e ligas de

Uma bomba ou motor hidráulico submetido a falta ou falha
de lubrificação, temperatura ambiente alta e falta de purga
de ar apresentará durante a operação
(A)

redução de velocidade.

(B)

aumento de rendimento.

(C)

diminuição do ruído.

(D)

superaquecimento.

(E)

resfriamento acentuado.

34.

São exemplos de Equipamentos de Proteção Coletiva − EPC:
(A)

piso antiderrapante, placas sinalizadoras e exaustores para gases/vapores.

(B)

cabines para pintura, protetores auriculares e placas
sinalizadoras.

(C)

ventiladores, corrimãos e botas de segurança.

(D)

guarda-corpos, luvas de segurança e cintos de segurança.

(E)

corrimãos, capacetes e guarda-corpos.
SABES-Of.Manut.01-Mecânica-28

Caderno de Prova ’28’, Tipo 001
35.

A máquina-ferramenta adequada à usinagem de um rasgo
de chaveta plana sobre um eixo cilíndrico é
(A)

o torno revólver.

(B)

a furadeira radial.

(C)

a mandriladora horizontal.

(D)

a morsa de bancada.

(E)

a fresadora vertical.

38.

A simbologia usada corretamente para representar uma
bomba hidráulica de acionamento manual é:

(A)

(B)

_________________________________________________________

36.

Considere o desenho abaixo.

(C)

(D)

As duas placas acima representadas estão fixadas por um
(A)

(E)

parafuso allen.
_________________________________________________________

(B)

pino cônico.

(C)

pino liso.

(D)
(E)

39.

(A)

o Operador do sistema.

(B)

o Sensor.

(C)

o Atuador.

(D)

o CLP.

(E)

a Rede.

rebite.
parafuso sextavado.

_________________________________________________________

37.

Em um sistema de controle automático típico, formado por
Sensor, Controlador CLP e Atuador, o elemento responsável pela realização do trabalho é

Considerando seu princípio de operação, as válvulas hidráulicas dividem-se em
−

Válvulas de Controle de Pressão.

−

Válvulas de Controle de Vazão.

−

Válvulas de Controle Direcional.

_________________________________________________________

Cada grupo permite o controle de fluidos em

De acordo com o Artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro, NÃO havendo sinalização específica, em vias de
mão dupla, pista única, em aclives e em curvas, a ultrapassagem de veículos é considerada

(A)

temperatura, forças e viscosidade.

(A)

proibida em todos os casos.

(B)

forças, velocidade e direção.

(B)

permitida apenas nas curvas.

(C)

vibração, temperatura e tempo.

(C)

permitida apenas nos aclives.

(D)

tempo, forças e velocidade.

(D)

permitida em todos os casos.

(E)

viscosidade, tempo e vibração.

(E)

proibida apenas nos aclives.

SABES-Of.Manut.01-Mecânica-28

40.

7

