
CADERNO: 1 TEM63

PROFISSIONAL NÍVEL 
OPERACIONAL I (PMO I)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não 
retornar será eliminado. 

3 - 	 Os	3	(três)	últimos	candidatos	a	terminar	a	prova	permanecerão	na	sala	
e	 sairão	 juntos	 do	 recinto,	 após	 aposição	 em	 ata	 de	 suas	 respectivas	
assinaturas. 

4 -  O candidato NÃO poderá levar o seu caderno de questões e NÃO poderá 
copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem de seu cartão de respostas 
será disponibilizada na página do concurso em http://concursos.biorio.
org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - 	 Confira	 atentamente	 se	 este	 Caderno	 de	 Questões,	 que	 contém	 50 
(cinquenta) questões objetivas, está completo.

2 - 	 Cada	questão	da	prova	objetiva	contém	5 (cinco) opções, somente uma 
correta.

3 -		 Confira	 se	 seus	 dados pessoais e o cargo/perfil escolhido, indicados 
no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique	imediatamente	o	Fiscal	de	Sala	ou	o	Chefe	de	Local.	Terminada	a	
conferência,	você	deve	assinar	o	cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - 	 Confira	atentamente	se	o	cargo/perfil e o número do caderno que estão no 
caderno	de	questões	são	os	mesmos	que	constam	em	seu	cartão de respostas 
e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira designada para você 
sentar.	Se	notar	qualquer	divergência,	notifique	imediatamente	o	Fiscal	de	Sala	
ou	o	Chefe	de	Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - 	 Se	você	marcar	mais	de	uma	alternativa,	sua	resposta	será	considerada	errada	
mesmo	que	uma	das	alternativas	indicadas	seja	a	correta.

7 -		 No	decorrer	da	prova	objetiva	o	fiscal	de	sala	irá	colher	sua	digital	no	selo	
que está no seu cartão de respostas.

                                                                          

AGENDA 

l 13/04/2014,	 Provas	 Objetivas	
(candidatos	de	Nível	Médio).	

l 14/04/2014, Divulgação dos 
Exemplares	dos	Cadernos	de	Questões	
(Provas)	das	Provas	Objetivas.

l 14/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 15/04/2014, Disponibilização das 
Imagens	 dos	 Cartões	 Respostas	 das	
Provas	Objetivas.

l 16/04 e 17/04/2014, Interposição 
de	 Recursos	 contra	 as	 questões	 das	
Provas	Objetivas.	

l 28/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos	das	Provas	Objetivas.

l 28/04/2014, Divulgação das Notas 
Preliminares	das	Provas	Objetivas.

l 29/04 a 30/04/2014, Interposição de 
Recursos contra das Notas Preliminares 
das	Provas	Objetivas.

l 05/05/2014,	 Divulgação	 Final	 das	
Notas	das	Provas	Objetivas.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: cepel2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 

O INCRÍVEL E O INACREDITÁVEL
                                                       

 “Incrível” e “inacreditável” querem dizer a 
mesma	coisa	–	e	não	querem.	“Incrível”	é	elogio.	Você	
acha	 incrível	o	que	é	difícil	de	acreditar	de	tão	bom.	Já	
inacreditável	é	o	que	você	se	 recusa	a	acreditar	de	 tão	
nefasto,	nefário	e	nefando	–	A	linha	média	do	Execrável	
Futebol	Clube.
	 Incrível	 é	 qualquer	 demonstração	 de	 um	 talento	
superior,	seja	o	daquela	moça	por	quem	ninguém	dá	nada	
e abre a boca e canta como um anjo, o do mirrado reserva 
que entra em campo e sai driblando tudo, inclusive o 
bandeirinha	 do	 corner,	 o	 do	 mágico	 que	 tira	 moedas	
do	nariz	e	transforma	 lenços	em	pombas	brancas,	o	do	
escritor	que	torneia	frases	como	se	as	esculpisse.
	 Inacreditável	seria	o	Jair	Bolsonaro	na	presidência	
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 
substituição	ao	Feliciano,	uma	ilustração	viva	da	frase	“ir	
de mal a pior”.
	 Incrível	é	a	graça	da	neta	que	sai	dançando	ao	som	
da	Bachiana	de	Villa-Lobos	como	se	não	tivesse	só	cinco	
anos,	é	o	ator	que	nos	toca	e	a	atriz	que	nos	faz	rir	ou	
chorar	só	com	um	jeito	da	boca,	é	o	quadro	que	encanta	
e o pôr do sol que enleva.
	 Inacreditável	 é,	 depois	 de	 dois	 mil	 anos	 de	
civilização	cristã,	existir	gente	que	ama	seus	filhos	e	seus	
cachorros e se emociona com a novela e mesmo assim 
defende	 o	 vigilantismo	 brutal,	 como	 se	 fazer	 justiça	
fosse	enfrentar	a	barbárie	com	a	barbárie,	e	salvar	uma	
sociedade	fosse	embrutecê-la	até	a	autodestruição.
	 Incrível,	realmente	incrível,	é	o	brasileiro	que	leva	
uma vida decente mesmo que tudo à sua volta o chame 
para	o	desespero	e	a	desforra.
	 Inacreditável	é	que	a	reação	mais	forte	à	vinda	de	
médicos	estrangeiros	para	suprir	a	falta	de	atendimento	
no	 interior	 do	 Brasil,	 e	 a	 exploração	 da	 questão	 dos	
cubanos	 insatisfeitos	 para	 sabotar	 o	 programa,	 venha	
justamente	de	associações	médicas.
	 Incrível	é	um	solo	do	Yamandu.
	 Inacreditável	é	este	verão.

		L.	f.	Veríssimo,	O	Globo,	13-02-2014

QUESTÃO 1
O	texto	se	 inicia	pela	afirmação	do	autor	de	que	“incrível”	e	
“inacreditável”	 querem	dizer	 a	mesma	 coisa.	 Essa	 afirmação	
deriva	do	fato	de	que:

(A) os dois vocábulos são compostos do verbo “crer”.
(B)	os	verbos	“crer”	e	“acreditar”	possuem	o	mesmo	significado	

básico.
(C)	as	duas	palavras	apresentam	o	mesmo	prefixo	in-,	de	valor	

negativo.
(D)	os	dois	vocábulos	são	adjetivos	formados	pelo	sufixo	–vel.
(E)	as	duas	palavras	são	formadas	pelo	verbo	“acreditar”.

QUESTÃO 2
“Vigilantismo”	é	um	vocábulo	 raro,	cujo	significado	pode	ser	
deduzido	do	texto;	esse	vocábulo	se	refere:

(A) ao hábito de vigiar a vida alheia.
(B)	à	possibilidade	de	apelar	para	a	ajuda	policial.
(C)	à	atitude	de	fazer	justiça	pelas	próprias	mãos.
(D) à crença de que tudo se resolve com a ajuda de Deus.
(E) ao costume de destruir o meio ambiente.

QUESTÃO 3
No	segundo	parágrafo,	a	moça,	o	reserva,	o	mágico	e	o	escritor	
representam:

(A)	demonstrações	de	talento	superior.
(B)	pessoas	que	surpreendem.
(C)	profissionais	de	cunho	popular.
(D)	atividades	de	diferentes	áreas.
(E) personagens que comprovam o talento do brasileiro.

QUESTÃO 4
“Inacreditável	seria	o	Jair	Bolsonaro	na	presidência	da	Comissão	
de	Direitos	Humanos	da	Câmara	em	substituição	ao	Feliciano,	
uma	ilustração	viva	da	frase	“ir	de	mal	a	pior””.	

Dizer	que	a	situação	referida	é	uma	ilustração	da	frase	“ir	de	
mal	a	pior”	indica	que:

(A)	os	dois	políticos	citados	são	igualmente	ruins.
(B)	Feliciano	é	pior	que	Bolsonaro.
(C)	Bolsonaro	é	menos	mal	que	Feliciano.
(D)	os	dois	políticos	são	piores	que	todos	os	demais.
(E)	a	troca	de	Feliciano	por	Bolsonaro	seria	agravar	problemas.

QUESTÃO 5
No	quarto	parágrafo,	os	exemplos	citados	como	exemplificação	
de	algo	incrível	têm	em	comum	o	seguinte	aspecto:

(A)	a	criatividade
(B)	a	surpresa
(C) a arte
(D)	o	sentimento
(E) a espontaneidade

QUESTÃO 6
Já	 no	 quinto	 parágrafo,	 o	 que	 torna	 as	 pessoas	 citadas	
inacreditáveis	é	a	marca	de:

(A) uma contradição entre o ser e o parecer.
(B)	um	posicionamento	contraditório.
(C) uma religiosidade hipócrita.
(D) uma ideologia atrasada.
(E) uma preocupação com a segurança.
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QUESTÃO 7
“Incrível,	realmente	incrível,	é	o	brasileiro	que	leva	uma	vida	
decente mesmo que tudo à sua volta o chame para o desespero 
e	a	desforra”.

As	 alternativas	 abaixo	 mostram	 diferentes	 modos	 de	
reescrever-se	 o	 segmento	 sublinhado;	 assinale	 a	 forma	 de	
reescritura que não	mantém	o	sentido	original	do	segmento:

(A) embora tudo à sua volta o chame para o desespero e a 
desforra.

(B)	 apesar	de	tudo	à	sua	volta	chamá-lo	para	o	desespero	e	a	
desforra.

(C) ainda que tudo à sua volta o chame para o desespero e a 
desforra.

(D) sem que tudo à sua volta o chame para o desespero e a 
desforra.

(E)	 a	despeito	de	tudo	à	sua	volta	chamá-lo	para	o	desespero	
e	a	desforra.

QUESTÃO 8
“Inacreditável	é	que	a	 reação	mais	 forte	à	vinda	de	médicos	
estrangeiros para suprir	 a	 falta	 de	 atendimento	 no	 interior	
do	Brasil,	e	a	exploração	da	questão	dos	cubanos	insatisfeitos	
para sabotar	 o	 programa,	 venha	 justamente	 de	 associações	
médicas”.

Os	substantivos	adequados	às	formas	verbais	sublinhadas	SÃO:

(A) supressão / sabotamento
(B)	supressão	/	sabotagem
(C) suprimento / sabotagem
(D) suplementação / sabotamento
(E) suprimento / sabotamento

QUESTÃO 9
A	frase	que	contraria	a	opinião	do	cronista	sobre	os	vocábulos	
“incrível”	e	“inacreditável”	é:

(A)	 É	 inacreditável	 que	 se	 pretenda	 fazer	 manifestações	 na	
Copa do Mundo.

(B)	 É	incrível	que	o	clima	continue	quente	desse	jeito.
(C)	 É	inacreditável	que	meu	time	jogue	tão	mal	no	campeonato.
(D)	 É	incrível	que	Giselle	Bündchen	continue	bonita	assim!
(E) É inacreditável que haja tantos assaltos no Rio.

QUESTÃO 10
Segundo	o	texto,	o	autor	só	se	apresenta	favorável:

(A)	 ao	 chamamento	 de	 médicos	 cubanos	 para	 trabalho	 no	
Brasil.

(B)	 ao	sentimentalismo	fácil	das	novelas	da	televisão.
(C)	 ao	embrutecimento	da	sociedade	para	resistir	à	barbárie.
(D)	 a	manifestações	contra	o	desespero	e	a	derrota.
(E)	 aos	 protestos	 de	 associações	 médicas	 contra	 os	 maus	

médicos.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
As	afirmativas	a	seguir	podem	ser	verdadeiras(V)	ou	falsas	(F).	
Todas	se	referem	aos	números	36,	90	e	162:

I	–		 são	todos	múltiplos	de	um	mesmo	número	primo.
II	–		o	MMC	de	todos	eles	é	1620.
III	–	o	MDC	de	todos	eles	é	6.

As	afirmativas	I,	II	e	III	são	respectivamente:

(A)	V,	F	e	F
(B)	V,	F	e	V
(C)	F,	V	e	V
(D)	V,	V	e	F
(E)	V,	V	e	V

QUESTÃO 12
No	 figura	 a	 seguir	 está	 evidenciada,	 através	 de	 setas,	 uma	
relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do 
conjunto	B.	

A	respeito	desta	relação	é	correto	afirmar	que:

(A)	não	é	uma	função.
(B)	é	uma	função	que	não	é	injetora	nem	sobrejetora.
(C)	é	uma	função	injetora,	mas	não	sobrejetora.
(D)	é	uma	função	sobrejetora,		mas	não	injetora.
(E)	é	uma	função	bijetora.

QUESTÃO 13
Considere o sistema 

2 3 8
6 4 16

- = -
 - =

x y
y x

Indique a opção que representa o conjunto S	 formado	 por	
todas	as	soluções	desse	sistema.

(A) { }(2,4)=S

(B)	 ( ){ }1,2= -S

(C) ( ){ }1,2 ,(2,4)= -S

(D) = ∅S
(E) ( ){ }4 3 ,2 ;= - + RS t t t
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QUESTÃO 14
Um cliente da empresa Sanduíches S/A pode montar o seu 
sanduíche	 de	 diversas	 formas:	 existem	 5	 opções	 de	 pães;	 8	
opções	de	 recheio;	 3	opções	de	queijo;	 7	opções	de	molho;	
e	12	opções	de	salada.	A	quantidade	correta	de	combinações	
que existem para um cliente que escolheu exatamente um 
tipo	de	pão,	um	tipo	de	recheio,	um	tipo	de	queijo,	um	tipo	de	
molho	e	dois	tipos	distintos	de	salada	é:

(A)	10.080
(B)	55.440
(C)	110.880
(D)	120.960
(E)	1.623.160

QUESTÃO 15
Um jogador de vôlei realiza um saque no qual a trajetória 
da	 bola	 forma,	 na	 visão	 do	 juiz	 da	 rede,	 	 exatamente	 uma	
parábola. Sabendo que o ponto mais alto da trajetória ocorreu 
precisamente	acima	da	posição	da	rede	,	10cm	mais	alto	que	
a	rede	e	que	o	 jogador	realizou	o	saque	de	fora	da	quadra	é	
CORRETO	afirmar	que	a	bola:

(A) cairá dentro do campo do adversário.
(B)	cairá	fora	da	quadra.
(C) cairá em cima da rede.
(D) acertará a linha que demarca o campo do adversário.
(E) cairá no campo do jogador que realizou o saque.

QUESTÃO 16
Considere o conjunto T = {x ∈ N;	1	≤	x	<	3000,	x	é	múltiplo	de	3,	
x	não	é	múltiplo	de	12}.	O	número	de	elementos	de	T	é:

(A)	250
(B)	749
(C)	750
(D)	999
(E)	1000

QUESTÃO 17
O	resultado	de	uma	prova	de	múltipla	escolha	realizada	com	
todos os alunos do 3o	Ano	do	Ensino	Médio	de	uma	escola	se	
encontra	na	tabela	de	frequência	a	seguir:

Nota do 
Aluno (x) 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Frequência	
(f)

9 15 12 15 18 30 21 9 12 6 3

A	nota	média	de	todos	os	alunos	e	o	percentual	de	alunos	que	
tiraram	6,0	ou	mais	são	respectivamente:

(A)	4,5	e	34%
(B)	5,0	e	34%
(C)	5,75	e	17%
(D)	4,5	e	51%
(E)	6,75	e	17%

QUESTÃO 18
A	área	total	e	o	volume	de	um	tetraedro	regular	com	6cm	de	
aresta	são:

(A)	12 3cm2	e	9 2 cm3

(B)	36 3 cm2	e	12 2 cm3

(C)	12 3 cm2	e	18 2 cm3

(D)	18 3 cm2	e	9 2 cm3

(E)	36 3 cm2	e	18 2 cm3

QUESTÃO 19
São valores de a e b que realizam a igualdade 9 4 5 5- = +a b :

(A)	a=3	e	b=-2
(B)	a=3	e	b=2
(C)	a=-2	e	b=1
(D)	a=2	e	b=-1
(E)	a=-3	e	b=2

QUESTÃO 20
Um	objeto	de	decoração	natalina	possui	a	forma	de	um	cone	
feito	de	vidro	cuja	base	é	um	círculo	de	raio	5cm	e	cuja	altura	
é	de	10cm;	seu	interior	está	completamente	preenchido	com	
um	líquido	colorido	com	purpurina	e	encontra-se	apoiado	com	
a	base	sobre	uma	mesa	perfeitamente	alinhada	com	o	solo.	Em	
um	determinado	momento,	um	furo	se	instala	na	base	do	cone	
e	o	líquido	começa	a	vazar.	O	percentual	de	líquido	que	RESTA	
dentro	do	cone	de	vidro	quando	a	altura	do	líquido	é	de	4cm	é:

(A)	44,5%
(B)	50%
(C)	64%
(D)	78,4%
(E)	82,8%
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção:	nas	questões	a	seguir,	quando	necessário,	considera-se	
que	a	aceleração	da	gravidade	seja	de	10	m.s-2.

QUESTÃO 21

A	 temperatura	 em	 graus	 Fahrenheit	 é	 bastante	 utilizada	
em países que adotam o sistema inglês de unidades.  
Se	convertermos	a	temperatura	de	59	oF	em	oC	obtemos:

(A)	 0	
(B)	 3		
(C)	 13
(D)	 15
(E)	 20,9	

QUESTÃO 22
A	 tolerância	 dimensional	 possui	 particularidades	 e	 está	
definitivamente	 ligada	 aos	 tipos	 de	 ajuste	 em	 processos	 de	
fabricação.	 	 Em	 relação	 à	 tolerância	 dimensional	 é	 correto	
afirmar	que,	EXCETO:

(A)	 dimensão	efetiva	deve	estar	entre	a	dimensão	máxima	e	a	
dimensão mínima que uma peça pode assumir.

(B)	 indica	a	variação	na	dimensão	de	uma	peça	em	torno	de	
sua dimensão nominal.

(C)	 a	unidade	utilizada	para	medi-la	pode	ser	o	micrômetro.	
(D) deve ser tal que permita que peças semelhantes sejam 

intercambiáveis. 
(E)	 sua	representação	se	faz	por	uma	seta	em	sua	extremidade	

e	perpendicular	à	superfície	cotada.

QUESTÃO 23
A respeito das propriedades mecânicas dos metais, analise as 
afirmativas	a	seguir:

I – Os ensaios de Charpy e Izod determinam basicamente a 
tenacidade do material. 

II	–	 A	 fadiga	 é	 um	 fenômeno	 que	 ocorre	 quando	 uma	 peça	
começa	a	falhar	sob	ação	de	uma	tensão	muito	menor	que	
a	equivalente	a	sua	resistência	estática,	se	a	tensão	é	de	
natureza cíclica ou alternada. 

III	–	A	 fluência	 pode	 ser	 definida	 como	 a	 deformação	
decrescente do material com o tempo sob carga constante. 

 
Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	II	estiverem	corretas																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	III	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas

QUESTÃO 24
Os	 ensaios	 não	 destrutivos	 podem	 ser	 relatados	 como	
aqueles	 que	 não	 prejudicam	 nem	 interferem	 parcialmente	
ou	 totalmente	 na	 futura	 utilização	 das	 estruturas	 materiais,	
podendo	 não	 deixar	 vestígios	 de	 sua	 aplicação	 na	 peça	 de	
ensaio.	São	ensaios	não	destrutivos,	EXCETO:	
 
(A)	 radiografia	com	raios-X.
(B)	 ensaio	de	pressão.	
(C) ensaio de tração.
(D) ensaio de ultrassom.
(E)	 ensaio	com	partículas	magnéticas.	

QUESTÃO 25
Devido	à	crise	energética,	os	pesquisadores	adotaram	medidas	
e	desenvolveram	métodos	de	conservar	energia	ou	substituir	
fontes	 de	 energia	 tradicionais	 e	 também	 usar	 técnicas	
adequadas	de	tratamentos	térmicos	em	materiais.	As	seguintes	
medidas	ajudam	a	economizar	energia,	EXCETO:	

(A) empregar recuperadores de calor.
(B)	 melhorar	isolamento	dos	fornos	de	aquecimento.
(C)	 substituir	óleos	de	resfriamento.	
(D)	 Diminuir	as	temperaturas	de	tratamento	térmico.
(E) empregar crescentemente microprocessadores e 

microcomputadores.

QUESTÃO 26
A	respeito	dos	processos	de	conformação	mecânica,	analise	as	
afirmativas	a	seguir:

I	–	 A	extrusão	consiste	em	um	bloco	de	metal	que	é	forçado	
a	 passar	 através	 de	 um	 orifício	 de	 uma	matriz	 sob	 alta	
pressão com redução de sua seção transversal. 

II	–	 A	 capacidade	 dos	 aços-carbono	 de	 serem	 submetidos	
à cunhagem cresce à medida que os teores de carbono 
aumentam. 

III	–	O	estiramento	é	aplicado	em	tubos	circulares	e	produtos	
cuja	seção	transversal	é	vazada	

Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	a	afirmativa	III	estiver	correta																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	II	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas
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QUESTÃO 27
A	respeito	da	soldagem	em	materiais,	analise	as	afirmativas	a	
seguir:

I	–	 A	 soldagem	 autógena	 caracteriza-se	 pelo	 fato	 de	 o	
material-base	participar	da	fusão	na	constituição	da	solda	
e	a	fonte	de	calor	ser	um	arco	elétrico.	

II	–	 A	 soldagem	a	gás	é	utilizada	em	serviço	de	 reparo,	é	de	
baixo	custo	e	versátil.	

III	–	A	brasagem	consiste	na	soldagem	de	metais	com	a	fusão	
dos	metais-base,	 em	que	o	ponto	de	 fusão	do	metal	 de	
enchimento	é	inferior	aos	dos	metais	a	serem	juntados.	

Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	II	estiverem	corretas																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	III	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas

QUESTÃO 28
A respeito do desbalanceamento de máquinas, analise as 
afirmativas	a	seguir:

I – O balanceamento de máquinas pode servir para melhorar 
a	duração	e	a	vida	útil	do	equipamento	em	serviço.	

II	–	 O	nível	de	desbalanceamento	de	uma	máquina	é	descrito	
pela velocidade de vibração relacionada ao tamanho do 
equipamento. 

III	-	 O	desbalanceamento	é	percebido	geralmente	na	direção	
axial dos rotores e com grandes amplitudes de vibração. 

 
Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	a	afirmativa	III	estiver	correta																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	II	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas

QUESTÃO 29
Uma	parede	plana	de	um	apartamento	fica	exposta	durante	
o	 dia	 a	 uma	 temperatura	 externa,	 que	 sofre	 uma	 variação	
desprezível	 nesse	 período.	 Deseja-se	 que	 a	 temperatura	
interna	 no	 apartamento	 fique	 bem	 abaixo	 da	 temperatura	
externa.	Entre	as	várias	possibilidades	para	a	redução	de	fluxo	
de	calor	nessa	parede	podem	ser	citadas	as	seguintes,	EXCETO:

(A)	 trocar	a	parede	exposta	por	outra	de	menor	condutividade	
térmica

(B)	 reduzir	a	área	superficial	da	parede	exposta
(C) aumentar a espessura da parede exposta
(D) reduzir a temperatura interna no apartamento
(E)	 colocação	 de	 um	 isolamento	 térmico	 sobre	 a	 parede	

exposta

QUESTÃO 30
A dureza de um material está ligada a sua resistência à 
penetração	 ou	 à	 deformação	 permanente	 de	 sua	 superfície.	
Entre	os	tipos	de	dureza	de	penetração	encontramos,	EXCETO:

(A)	 dureza	Brinell.
(B)	 dureza	Vickers.
(C)	 dureza	Rockwell.
(D) dureza Meyer
(E) dureza Shore.

QUESTÃO 31
Associe corretamente as áreas de atuação da metrologia a 
seguir	com	suas	atividades.

Áreas	de	atuação:

1	–	Metrologia	científica
2	–	Metrologia	industrial
3 – Metrologia legal

Atividades:

I	-	 calibração	de	termômetros-padrão	de	mercúrio	em	vidro	e	
de	pirômetros	ópticos.

II	-	 ensaios	em	produtos	certificados.
III	-	 verificação	de	bombas	de	abastecimento	de	combustível.
IV	-	 relacionada	ao	mais	alto	nível	de	qualidade	metrológica.
V	-	 abrange	 os	 sistemas	 de	 medição	 responsáveis	 pelo	

controle	 dos	 processos	 produtivos	 e	 pela	 garantia	 da	
qualidade	e	segurança	dos	produtos	finais.

As	 atividades	 I,	 II,	 III,	 IV	 e	 V	 relacionam-se	 respectivamente	
com	as	áreas:

(A)	 1-2-3-1-2
(B)	 3-2-3-2-1
(C)	 1-2-3-1-1
(D)	 2-1-3-2-1
(E)	 3-1-2-3-3

QUESTÃO 32
Vários	 ensaios	 podem	 ser	 realizados	 em	 um	 material	 para	
determinar suas propriedades mecânicas. No ensaio de tração 
de	um	material	é	possível	determinar	os	seguintes	parâmetros,	
EXCETO:

(A)	 módulo	de	elasticidade
(B)	 razão	de	Poisson
(C)	 ductilidade	
(D) limite de proporcionalidade
(E) dureza 
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QUESTÃO 33
Um	gerador	de	corrente	contínua	é	um	dispositivo	que	converte	
energia	mecânica	em	energia	elétrica.	Partes	físicas	constituintes	
que	compõem	este	gerador	estão	descritos	abaixo,	EXCETO:	

(A) rotor 
(B)	 estator
(C) comutador 
(D) bobina da armadura
(E)	 campo	magnético	

QUESTÃO 34
Em um grupo de salas há vários condicionadores de ar e a 
energia	 elétrica	 total	 está	 ligada	em	 série	 a	um	disjuntor	de	 
60	ampères.	Esses	aparelhos	são	de	12000	Btu.h-1 e a tensão 
da	rede	elétrica	é	de	220	V	com	frequência	de	60	Hz.	O	fator	 
de	 potência	 dos	 aparelhos	 de	 ar	 condicionado	 é	 0,9.	 
A conversão de unidades aproximadas de potência  
e´:	1	Btu.h-1	=	0,3	Watts	=	4.10-4	cv	=	2,4.10-2 Kcal.h-1. Portanto, 
o	disjuntor	pode	suportar	até:	

(A) um aparelho
(B)	 dois	aparelhos
(C) três aparelhos 
(D) quatro aparelhos
(E) cinco aparelhos 

QUESTÃO 35
O	desenho	de	uma	peça	móvel	 da	 fechadura	de	um	veículo	
de	 passeio	 em	 perspectiva	 é	 mostrado	 a	 seguir	 sob	 duas	
perspectivas	para	melhor	entendimento	da	peça.			

        
(a)	perspectiva	isométrica	 		(b)	perspectiva	com	rotação
 
Assinale a opção que NÃO corresponde à vista da peça 
mostrada	em	perspectivas.

(A)   
								Vista	superior

(B)	 	
	 	Vista	frontal

(C)   
									Vista	traseira

(D)  
	 	Vista	lateral	à	esquerda

(E)    
	 Vista	lateral	à	direita	 	

QUESTÃO 36
No	 desenho	 técnico,	 o	 corte	 normalmente	 substitui	 uma	
das	 vistas	 e	 contribui	 para	 a	 perfeita	 interpretação	 da	 peça.	
Associe	corretamente	os	diferentes	cortes	com	as	respectivas	
características	da	vista	em	corte	da	peça.

Cortes Características

1	-	Corte	total

I	-	aplicado	em	peças	que	não	devam	
ser cortadas longitudinalmente 
e, geralmente, representado na 
própria vista

2	-	Corte	em	desvio II	 -	 deve	 ser	 usado	 apenas	 em	
peças	simétricas

3	-	Meia	vista-meio	corte III	 -	 secciona	 a	 peça	 em	 vários	
planos paralelos

4	-	Corte	Parcial IV	 -	 secciona	 completamente	 a	
peça	sem	sofrer	desvio

5	-	Corte	com	rebatimento V	-	deve	ser	usado	apenas	em	peça	
que possuam centro de rotação

As	características	I,	II,	III,	IV	e	V	referem-se	respectivamente	a

(A)	 4-3-2-1-5
(B)	 3-5-2-1-4
(C)	 5-2-3-4-1
(D)	 2-1-3-5-4
(E)	 5-2-3-1-4
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QUESTÃO 37
A respeito das propriedades mecânicas dos metais, analise as 
afirmativas	a	seguir:

I	–	 A	resiliência	caracteriza-se	como	a	capacidade	de	um	metal	
absorver	 energia	 quando	 deformado	 elasticamente	 e	
devolvê-la	quando	descarregado	do	esforço	que	provocou	
a	deformação.	

II – A tenacidade consiste na capacidade de o material 
deformar-se	e	absorver	energia	antes	do	escoamento.	

III	–	Pode-se	 admitir	 que	 o	 comportamento	 elástico	 de	 uma	
peça metálica, quando sujeita à carga de compressão, seja 
comparável	a	seu	comportamento	elástico	quando	sujeita	
à tração, válido para metais dúcteis. 

 
Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	a	afirmativa	III	estiver	correta																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	III	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas

QUESTÃO 38
A temperatura de um material não pode estar abaixo da 
seguinte	temperatura:

(A)	 0	OC
(B)	 0	OF		
(C)	 0	R
(D)	 0	K
(E)	 -	273,15	K	

QUESTÃO 39
Os	 atuadores	 possuem	 o	 objetivo	 funcional	 de	 converter	
energia hidráulica em energia mecânica e podem ser de 
movimento	 linear	ou	 rotativo.	Podem	ser	atuadores	 lineares	
os	listados	a	seguir,	EXCETO:

(A) de simples ação de palhetas.
(B)	 de	dupla	ação.
(C) telescópios.
(D) de simples ação com retorno por molas.
(E) de haste dupla. 

QUESTÃO 40
A respeito das propriedades mecânicas dos metais, analise as 
afirmativas	a	seguir:

I – O cisalhamento consiste no escorregamento de um plano 
perpendicular ao eixo longitudinal em relação ao plano 
imediatamente adjacente. 

II	–	O	processo	para	determinação	de	dureza	Vickers	é	muito	
usado	em	trabalhos	de	pesquisas	pois	fornece	uma	escala	
contínua	 de	 dureza	 para	 determinada	 carga,	 podendo	
determinar dureza mesmo em materiais muito moles ou 
materiais extremamente duros. 

III	–	O	ensaio	de	dureza	é	importante	porque	existe	uma	relação	
entre	 a	 dureza	 e	 a	 resistência	 à	 tração	 e	 não	 é	 possível	
confeccionar	corpos-de-prova	a	partir	de	peças	fraturadas.	

 
Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	a	afirmativa	III	estiver	correta																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	II	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas

QUESTÃO 41
Rosca	é	uma	curva	que	pode	ser	descrita	no	espaço	por	um	
conjunto	de	pontos	com	uma	forma	bem	definida	previamente,	
com movimento de rotação e de translação, em torno de 
um	cilindro	ou	de	um	cone.	A	representação	M18x8P2	pode	
indicar	uma	rosca:

(A)	 triangular	 métrica	 múltipla	 de	 diâmetro	 nominal	 de	 18	
mm,	com	avanço	8	mm,	de	passo	normal	de	2	mm.

(B)	 unificada	 simples	 de	 diâmetro	 nominal	 de	 18	mm,	 com	
comprimento	total	de	8	mm	e	de	passo	fino	de	2	mm.	

(C)	 Whitworth	múltipla	de	diâmetro	nominal	de	18	mm	com	
comprimento	total	de	8	mm	e	de	passo	fino	de	2	mm.	

(D)	 trapezoidal	de	diâmetro	nominal	de	18	mm,	com	avanço	
de	8	mm	e	de	passo	fino	2	mm.	

(E)	 quadrada	 simples	 de	 diâmetro	 nominal	 de	 18	mm,	 com	
comprimento	total	de	8	mm	e	de	passo	2	mm.	

QUESTÃO 42
A	 rugosidade	 superficial	 é	 o	 conjunto	 de	 irregularidades	
microgeométricas	 resultante	 na	 superfície	 de	 um	 elemento	
mecânico	após	sua	fabricação.	A	rugosidade	superficial	possui	
as	seguintes	características,	EXCETO:	

(A)	 a	unidade	utilizada	pode	ser	o	micrômetro.
(B)	 a	medição	pode	ser	obtida	através	do	rugosímetro.
(C) o valor pode ser esperado em alguns processos de 

fabricação.		
(D)	 indicar	 o	 processo	 de	 fabricação	 da	 peça	 por	 símbolos	

gregos.
(E)	 depende	normalmente	da	utilização	da	peça.

QUESTÃO 43
Com	 um	 multímetro	 é	 possível	 realizar	 diversas	 medições	
no campo da eletricidade, pois nele estão inseridos vários 
instrumentos.	 Com	 esse	 equipamento	 pode-se	 medir	 as	
seguintes	grandezas,	EXCETO:	

(A) voltagem.
(B)	 resistência	elétrica.
(C)	 intensidade	da	corrente	elétrica	.	
(D)	 diferença	de	potencial	elétrico.
(E) potência dissipada eletricamente. 
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QUESTÃO 44
Associe	corretamente	os	metais	não	ferrosos	a	seguir	com	suas	
propriedades.

Metal Propriedade
1	-	Alumínio I	-	Baixa	ductilidade	e	aplicado	na	galvanização	

dos aços. 
2	-	Cobre II	-	Baixa	densidade	e	boa	resistência	mecânica
3	-	Latão III	-	À	medida	que	aumenta	o	teor	de	estanho,	

aumentam a dureza e a resistência mecânica, 
sem	queda	significativa	da	ductilidade.

4	-	Bronze IV	 -	 Elevada	 ductilidade,	 baixa	 densidade	 e	
baixa resistência mecânica.

5	-	Níquel V	-	Quanto	maior	o	teor	de	zinco	maior	a	resistência	
mecânica,	sem	afetar	consideravelmente	queda	
na	ductilidade.

6	-	Titânio VI	-	Bom	condutor	de	calor	e	eletricidade.
7	-	Zinco VII	-	Metal	dúctil	e	tenaz	com	estrutura	cristalina	

Cúbica	de	Face	Centrada.

As	propriedades	I	a	VII	referem-se	respectivamente	aos	metais:

(A)	 7-6-4-1-3-2-5
(B)	 5-1-3-6-4-2-7
(C)	 6-1-3-5-4-2-7
(D)	 5-6-4-1-3-7-2
(E)	 7-1-3-6-4-2-5

QUESTÃO 45
Os resistores são elementos passivos construídos para 
apresentar	 resistência	 elétrica	 entre	 dois	 pontos	 de	 um	
circuito. Comumente, eles são de dimensão pequena e, 
consequentemente,	de	difícil	leitura.	Em	virtude	disso,	utiliza-
se	 codificação	 em	 cores	 por	 intermédio	 de	 faixas	 coloridas,	
cujos	valores	estão	descritos	na	Tabela	a	seguir.

TABELA	1	–	Código	de	cores	representadas	em	resistores.

Algarismos -2 -1 0 1 2 3

Cor prata ouro preto marrom vermelho laranja

Tolerância 10% 5% 1% 2%

Algarismos 4 5 6 7 8 9

Cor amarelo verde azul violeta cinza branco

Tolerância 0,5% 0,25% 0,1%

Um	resistor	 é	desenhado	 com	 faixas	 coloridas	 cinza,	 laranja,	
amarelo e violeta. A expressão para obtenção do valor da 
resistência	 é	 AB.10C	 ±	 D%	 de	 AB.	 Portanto,	 a	 resistência	 do	
resistor	em	questão	possui	a	seguinte	faixa	de	valores	possíveis:

(A)	 833,16	Ω	a	834,84	Ω
(B)	 825,66	Ω	a	842,34	Ω
(C)	 8338,653	Ω	a	8355,347	Ω	
(D)	 821700	Ω	a	838300	Ω
(E)	 829170	Ω	a	830830	Ω	

QUESTÃO 46
As válvulas reguladoras de pressão servem para controlar a 
pressão	do	sistema.	A	maioria	é	de	posicionamento	infinito,	ou	
seja,	pode	assumir	diversas	posições,	desde	totalmente	aberta	
até	totalmente	fechada.	Podem	ser	reguladoras	de	pressão	as	
seguintes	válvulas,	EXCETO:

(A) de alívio 
(B)	 de	duplo	acionamento
(C) de contrabalanço
(D) de descarga
(E) de sequência 

QUESTÃO 47
A	tolerância	geométrica	está	relacionada	a	erros	de	fabricação	
ligados	 à	 forma,	 à	 orientação	 e	 à	 posição	 dos	 elementos	
mecânicos. Assim, a peça pode estar dimensionalmente bem 
fabricada,	mas	ser	geometricamente	mal	fabricada.	A	tolerância	
geométrica	de	orientação	tem	a	seguinte	característica:

(A)	 retitude
(B)	 circularidade
(C) cilindricidade 
(D) perpendicularidade
(E) planeza 

QUESTÃO 48
A	respeito	das	características	dos	metais,	analise	as	afirmativas	
a	seguir:

I	–	 Os	 ferros	 fundidos	 correspondem	 às	 ligas	 ferro-carbono	
com	teor	de	carbono	superior	a	2%.		

II	–	 A	composição	química	não	permite	determinar	a	forma	da	
estrutura	do	ferro	fundido.	

III	–	O	 cobre	 possui	 uma	 alta	 massa	 específica,	 muito	 bom	
condutor	de	eletricidade	e	alta	deformabilidade.	

 
Assinale:

(A)	 se	somente	a	afirmativa	I	estiver	correta
(B)	 se	somente	a	afirmativa	II	estiver	correta
(C)	 se	somente	as	afirmativas	I	e	III	estiverem	corretas																				
(D)	 se	somente	as	afirmativas	II	e	III	estiverem	corretas
(E)	 se	as	afirmativas	I,	II	e	III	estiverem	corretas



11

TEM63  PROFISSIONAL NÍVEL MÉDIO OPERACIONAL I (PMO I)  CADERNO 1

QUESTÃO 49
Um	 atleta	 praticante	 de	 salto	 ornamental	 geralmente	
necessita de um trampolim para realizar suas acrobacias. O 
trampolim	 é	 feito	 de	 um	 material	 avançado	 homogêneo	 e	
de	 comportamento	 elástico	 linear	 e	 isotrópico	 com	módulo	
de	elasticidade	E	de	240	GPa	e	razão	de	Poisson	ν	de	0,25.	O	
trampolim está engastado em uma extremidade, sendo seu 
comprimento,	sua	altura	e	largura	de	2000	mm,	20	mm	e	30	
mm,	 respectivamente.	 Presume-se	 que	 o	 trampolim	 atue	
como	uma	viga	e	que	o	fenômeno	ocorra	num	processo	quasi-
estático.	A	força	vertical	gerada	pelo	atleta,	considerando	que	
ele esteja sob a extremidade livre do trampolim, para que se 
tenha	uma	deflexão	vertical	máxima	de	500	mm	é:

(A)	 1200	N
(B)	 900	N
(C)	 150	N
(D)	 60	N
(E)	 45	N

QUESTÃO 50
A	 soldagem	 por	 pressão	 sob	 arco	 elétrico	 com	 arco	 elétrico	
movido	magneticamente	 é	 usada	 na	 indústria.	 No	 processo,	
aparecem	 forças	magnéticas	 devido	 à	 corrente	 elétrica	 e	 ao	
campo	magnético.	O	arco	elétrico	 iniciado	através	do	campo	
magnético	 presente	 entre	 as	 áreas	 de	 contato	 da	 zona	 de	
solda	é	guiado	a	girar	por	ser	o	conjunto	em	forma	de	disco,	
conforme	ilustra	a	figura	1.	A	força	tangencial	no	arco	elétrico	
aparece	e	a	área	de	contato	da	zona	de	solda	sofre	uma	fusão	
localizada	e,	consequentemente,	um	aquecimento	suficiente,	
formando	uma	solda	de	topo	entre	as	duas	peças.	

								(a)	início	do	processo	com	formação	de	arco	

									(b)	movimento	de	translação	do	arco	elétrico.

As vantagens observadas no processo de soldagem sob arco 
elétrico	movido	magneticamente	em	relação	à	soldagem	sob	
arco	elétrico	incluem	as	seguintes,	EXCETO:	

(A) reduzir o consumo de energia. 
(B)	 reduzir	a	perda	de	material.
(C)	 ter	a	rebarba	de	solda	não	uniforme.	
(D)	 ser	utilizado	em	pequenas	espessuras	de	parede.
(E)	 ser	formação	de	respingos.




