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SSOOLLDDAADDOO  BBOOMMBBEEIIRROO  MMIILLIITTAARR  DDEE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  ((AAEERROONNAAVVEESS//EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS))  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Democracia e cidadania 
 

São cinco os princípios da democracia, são cinco e, juntos totalmente suficientes. Liberdade, participação, 
diversidade, solidariedade, igualdade. Cada um separado já é uma revolução. Basta pensar na liberdade, o que acontece 
na sua ausência e o que pode ser feito com sua presença. A igualdade, o direito de absolutamente todos e a luta sem 
fim para que seja realidade. O poder da solidariedade, a riqueza da diversidade e a força da participação. E quanta 
mudança ocorre por meio de cada um deles. 

Cada um, separado, quase daria para transformar o mundo. Imagine todos eles juntos. Juntar igualdade com 
diversidade e liberdade, temperar com solidariedade, conseguida pela participação, este é o grande desafio da 
democracia: a simultaneidade na realização concreta dos cinco princípios, meta sempre irrealizável e, ao mesmo tempo, 
possível de se tentar a cada passo, em cada relação, em cada aspecto de vida. [...] 

Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e pode existir com sua participação, começa a  
surgir a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos dadas e ( , ) não existem separadas. Cidadania não é 
individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade com os outros. [...] 

Uma sociedade democrática é aquela que vai conseguindo democratizar todas as suas instituições e práticas. É uma 
sociedade perpassada pelos princípios, construída por eles, de forma consciente, voluntária e livre. É o reconhecimento 
da humanidade de todos por todas as pessoas. A democracia não nasce das máquinas, mas das pessoas. É obra da 
consciência humana, a mais sofisticada das tecnologias. Democracia tem um olhar sobre o planeta, tem uma visão 
ecológica, tem carinho pelo mundo como o berço de todo o mundo. A democracia pensa em séculos, não vive em 
função somente do dia de hoje. [...] 

(Herbert de Souza. In: Democracia: cinco princípios e um fim. São Paulo. Ed. Moderna. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando a estruturação das ideias no texto, pode-se afirmar que 
A) Em “Cada um, separado, quase daria para transformar o mundo.” (2º§), a expressão “para transformar” indica 

finalidade.  
B) Em “juntos totalmente suficientes” (1º§), o termo “juntos” poderia ser corretamente empregado também no 

singular: junto.  
C) A inserção da conjunção “portanto” iniciando a última frase do texto transcrito indicaria, corretamente, o resumo das 

ideias expressas anteriormente.  
D) Diante do acréscimo da expressão “de cada um” ao substantivo “luta” em “e a luta sem fim” (1º§), o “a” que o 

antecede receberia o acento grave indicativo de crase.  
 

02 
“São cinco os princípios da democracia, são cinco e, juntos totalmente suficientes. Liberdade, participação, 
diversidade, solidariedade, igualdade.” (1º§) Acerca do trecho anterior pode-se afirmar que: 
A) Há uma atividade discursiva constituída pela referenciação que contribui para a coesão textual. 
B) A função anafórica da expressão “são cinco” permite a coesão através da sequenciação textual.  
C) O conceito de democracia é introduzido e ampliado em seguida, conferindo coesão e coerência textuais.  
D) A enumeração distributiva referente aos princípios da democracia introduz um objeto até então não mencionado.  
 

03 
A correção semântica e a gramatical são mantidas mesmo com a substituição sugerida a seguir: 
A) Em “mas afirmação de cada um” (3º§), “mas” por “embora”. 
B) Em “temperar com solidariedade” (2º§), “temperar” por “conciliar”. 
C) Em “quando o cidadão descobre” (3º§), “quando” por “conquanto”. 
D) Em “perpassada pelos princípios” (4º§), “perpassada” por “movida”. 
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04 
Referente à pontuação, o terceiro parágrafo do texto estaria de igual modo correto como apresentado em: 
A) “Quando o cidadão descobre, que ele é o princípio do que existe e pode existir com sua participação, começa a surgir 

a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos dadas e não existem separadas; cidadania não é 
individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade com os outros.” 

B) “Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e pode existir com sua participação, começa a surgir 
a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos dadas, não existem separadas. Cidadania não é 
individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade com os outros.” 

C) “Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e, pode existir com sua participação, começa a surgir 
a democracia – cidadania e democracia andam de mãos dadas e não existem separadas. Cidadania, não é 
individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade com os outros.” 

D) “Quando o cidadão, descobre que ele, é o princípio do que existe e pode existir com sua participação, começa a 
surgir a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos dadas e não existem separadas. Cidadania não é 
individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade com os outros.” 

 
05 
Ao comentar sobre uma realização verdadeira dos cinco princípios citados de forma simultânea, o autor   
A) utiliza como recurso a ambiguidade para se referir ao conjunto dos cinco princípios da democracia. 
B) demonstra ideias aparentemente contraditórias, mas coerentes com o desenvolvimento do conteúdo textual. 
C) apresenta uma impressão pessimista refletindo a realidade dos aspectos relacionados ao exercício da cidadania.  
D) através de reflexões e impressões, mantém-se irredutível no que se refere ao reconhecimento de que é urgente uma 

transformação social total por uma única ação de efeito. 

 
Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

Mãos dadas 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista pela janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas, 
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
a vida presente.  

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo.) 

 
06 
É possível inferir, corretamente do texto, que o eu lírico 
A) posiciona-se sobre a própria poesia e sua função no mundo.  
B) apresenta sua involuntária, mas necessária, relação com a realidade presente. 
C) questiona ironicamente o poder, a fé, as relações humanas e o estar no mundo.  
D) demonstra que através do conservadorismo de sua poesia, alcançará seu objetivo poético.  

 
07 
O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado em: “Não serei o poeta de um mundo 
caduco.” está destacado em: 
A) “Estou preso à vida [...]”     C) “[...] considero a enorme realidade.” 
B) “Não nos afastemos muito [...]”    D) “[...] mas nutrem grandes esperanças.” 
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08 
Considerando-se a adequação da linguagem à norma padrão estabelecida, há correção gramatical no emprego do 

pronome sugerido apenas em:  
(Desconsiderar a necessária introdução do objeto para utilização do pronome posteriormente.) 

A) “não fugirei para as ilhas [...]” / não lhas fugirei. 

B) “Também não cantarei o mundo futuro.” / Também não o cantarei.  

C) “não direi os suspiros ao anoitecer [...]” / não lhes direi ao anoitecer. 

D) “não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas,” / não as distribuirei. 

 

09 
“Estou preso à vida e olho meus companheiros.” O “a” empregado na frase anterior, imediatamente depois de 

“preso”, manteria como obrigatório o sinal indicativo de crase caso o vocábulo “vida” fosse substituído por 

A) uma vida.   B) toda vida.   C) única vida.   D) minha vida. 

 

10 
“Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo.”              (Carlos Drummond de Andrade.) 
 

De acordo com o poema “Mãos dadas” pode-se inferir acerca do emprego do termo “apenas” na citação anterior de 

Drummond que há 

A) o reconhecimento da exclusividade dos elementos citados.  

B) uma inconformidade em relação à posse de tão poucos elementos. 

C) um compromisso com o mundo presente através da sua participação no coletivo.  

D) certa indiferença diante da carência de fatores que poderiam agregar-lhe valores.  

 

MATEMÁTICA 

 

11 
As retas (r), (s) e (p) a seguir se cruzam formando o triângulo retângulo ABC. 
 

 
 

Sabendo que a equação geral da reta (s) é:   
        

 
  e que as distâncias entre os pontos estão em centímetros, o 

perímetro do triângulo ABC é: 

A) 28 cm.   B) 32 cm.   C) 36 cm.   D) 54 cm. 

 

12 

O treinador da equipe de futsal jusilianopolitano está decidindo quais dos seus 12 jogadores serão os titulares; 5 no 

total, para o próximo jogo. Sabe-se que seu melhor jogador, Neymayer, com certeza estará na equipe titular. 

Desconsiderando as posições de cada jogador, o número de combinações para a formação da equipe titular para o 

próximo jogo da equipe jusilianopolitano é: 

A) 330.     B) 450.    C) 648.    D) 792. 
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13 

Um jogo de tabuleiro possui as seguintes regras para um confronto entre os jogadores: 

 o vencedor do confronto é decidido em um aplicativo que gera um valor aleatório de 1 a 3; 

 para o jogador atacante são gerados 2 valores, enquanto para o jogador defensor é gerado apenas 1 valor;  

 o maior valor do jogador atacante é comparado ao valor do jogador defensor. 

Se o maior valor do jogador atacante for maior que o valor do jogador defensor, o jogador atacante vence. Caso 
contrário, o jogador defensor vence (incluindo se os valores forem iguais). A probabilidade do jogador atacante 
ganhar um confronto é: 

A) 4/9.     B) 13/27.   C) 14/27.                  D) 15/27. 

 

14 

Uma progressão aritmética crescente de razão 4 se iguala a outra progressão aritmética decrescente de razão 3 no 

11º termo de ambas. A diferença entre o primeiro termo da primeira progressão e o primeiro termo da segunda 
progressão é: 

A) 10.    B) 55.    C) 62.    D) 70. 

 

15 

Observe a figura a seguir. 

 
 

Sabendo que o triângulo ABC tem 12 cm2 e que todos os triângulos na figura sãos semelhantes, então a soma das 
regiões hachuradas é igual a: 

A) 280 cm2.    B) 320 cm2.   C) 360 cm2.   D) 425 cm2. 

 

16 

O gráfico a seguir apresenta os lucros mensais, em milhões de reais, do primeiro semestre dos anos de 2014 e 2015 

da empresa X. 
 

 
 

O crescimento percentual médio nos lucros da empresa, no primeiro semestre de 2015 em comparação ao primeiro 

semestre de 2014, foi de, aproximadamente: 
A) 17%.    B) 20,4%.   C) 22%.    D) 24,6%. 
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17 

Em uma feira de jogos, o número de visitantes duplica a cada 26 minutos. Após 3 horas e 2 minutos desde o início do 
evento, o ambiente lotou e 1.200 visitantes não puderam entrar. Considere que nenhuma pessoa saiu do evento 

nesse período e que no início havia 300 visitantes no evento, então a lotação máxima de visitantes no evento é: 

A) 9.600.   B) 18.000.   C) 19.200.   D) 36.200. 
 

18 

Abaixo está representada a tabela dos salários dos funcionários de uma empresa de transporte rodoviário: 
 

Cargo Salário Número de funcionários 

Agente Rodoviário R$ 1.550,00 2 

Bilheteiro R$ 1.050,00 4 

Coordenador de Tráfego R$ 3.800,00 2 

Coordenador de Transporte  R$ 4.000,00 1 

Fiscal de Tráfego R$ 1.500,00 3 
 

O salário médio dos funcionários dessa empresa é de: 
A) R$ 1.750,00.   B) R$ 1.800,00.   C) R$ 1.950,00.   D) R$ 2.050,00. 

 

19 

Dois amigos, Júnior e Paulo, estão brincando de tentar adivinhar os ângulos formados pelos objetos. Porém, Júnior só 
pode informar a medida em radianos e Paulo só pode informar em graus. Nesse sentido, considere o diálogo a seguir. 

Júnior avistou uma janela aberta e disse:  

— Aquela janela está aberta formando um ângulo de  
    

  
  radianos. 

Paulo respondeu ao comentário:  
— Sim, eu também acho que aquela janela está formando um ângulo de X graus. 

O número que melhor substitui o “X” é: 
A) 68.    B) 75.    C) 78.     D) 83. 

 

20 
Uma pirâmide tem como base um triângulo isósceles sendo que dois de seus lados medem 12,5 cm e o outro lado 

mede 15 cm. Sabendo que o volume da pirâmide é 697,5 cm3, então a altura dessa pirâmide mede: 
A) 9,3 cm.   B) 10,5 cm.   C) 13,3 cm.   D) 18,6 cm. 

 

QUÍMICA 
 

21 
A corrosão é um processo espontâneo de deterioração de metais em razão de ações químicas e eletroquímicas destes 

com o ambiente. Alguns autores consideram também corrosão como a deterioração de materiais não metálicos, 

como o concreto e a borracha. A deterioração desses materiais prejudica sua durabilidade e desempenho, fazendo 

com que deixem de realizar suas funções. Sobre corrosão, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Para se determinar a velocidade instantânea é necessário medir a corrente de corrosão, que é igual à corrente 

anódica, relacionando-a com a perda de massa pela Lei de Faraday. 
(     ) Cladização consiste na laminação conjugada do metal base e do metal de revestimento a quente, formando uma 

placa metálica. 

(     ) O ferro, quando sofre corrosão em pH menor que 10, há a formação de óxidos (NaFeO2), ocorrendo a passivação e, 
por consequência, a diminuição da velocidade de corrosão. 

(     ) Um dos tipos de corrosão é o puntiforme que ocorre dentro de cristais metálicos, causando fragmentação destes e 
a perda de propriedades mecânicas. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.   B) V, F, F, V.   C) V, V, F, F.   D) F, V, F, V. 

 

http://www.catho.com.br/salario/action/site/area_geral.php?state=salario&id_area_especifica=388&id_area_geral=44&id_cargo=4140
http://www.catho.com.br/salario/action/site/area_geral.php?state=salario&id_area_especifica=388&id_area_geral=44&id_cargo=4134
http://www.catho.com.br/salario/action/site/area_geral.php?state=salario&id_area_especifica=388&id_area_geral=44&id_cargo=4142
http://www.catho.com.br/salario/action/site/area_geral.php?state=salario&id_area_especifica=388&id_area_geral=44&id_cargo=4136
http://www.catho.com.br/salario/action/site/area_geral.php?state=salario&id_area_especifica=388&id_area_geral=44&id_cargo=6952
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22 
Dos três estados da matéria, o estado gasoso é o que exibe as propriedades mais simples, sendo o mais fácil de ser 
entendido. Um gás é definido como uma substância que se expande espontaneamente para preencher completa-

mente seu recipiente de maneira uniforme. Sobre os gases, analise as afirmativas a seguir. 

I. 0,157 g de um certo gás coletado sobre água ocupa um volume de 135 mL a 25°C e 745 mmHg. A 25°C a pressão de 
vapor da água é 23,76 mmHg. Considerando o comportamento ideal, a massa molecular do gás é 30,0 g/mol. 

II. A energia cinética média de todas as moléculas é proporcional à temperatura absoluta. 
III. A velocidade de efusão de um gás desconhecido X através de um orifício de agulha é 0,279 vezes a velocidade de 

efusão do gás hidrogênio através do mesmo orifício, ambos os gases nas mesmas condições de temperatura e 

pressão. A massa molecular de X é 52. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III.    B) I e II.    C) I e III.    D) II e III.  

 

23 
As pilhas de aeração diferencial são constituídas por eletrodos do mesmo metal, imersos no mesmo eletrólito; 

porém, com diferentes concentrações de gases dissolvidos. Considera-se uma pilha com diferentes concentrações de 

oxigênio, onde se tem o equilíbrio para o gás: 
 

2 H2O + O2 + 4 e– ↔ 4OH–    E° = +0,401 V 
 

Sendo PO2
catodo e PO2

anodo as pressões parciais do oxigênio no catodo e no anodo respectivamente, é correto afirmar 
que o potencial da pilha é: 

A) 0,401 (log PO2
anodo/PO2

catodo).      C) –0,014775 (log PO2
catodo/PO2

anodo). 

B) 0,014775 (log PO2
catodo/PO2

anodo).    D) –0,014775 (log PO2
anodo/PO2

catodo). 

 

24 
Um polímero é uma macromolécula de alta massa molecular constituída pela repetição de várias unidades, os 

monômeros, que normalmente apresentam baixo peso molecular. Essa estrutura é formada por cadeias longas e 

retorcidas. Os polímeros podem ser sintéticos ou naturais, como a madeira. Sobre os polímeros, é INCORRETO 

afirmar que 
A) poliamidas são sintetizadas pela técnica de polimerização em massa a partir da condensação de diaminas e diácidos 

carboxílicos. São duros e com bastante resistência mecânica. 
B) o Polifenol trata-se de um copolímero sintetizado a partir de dois monômeros: o p-di-isocianato de fenila e o          

1,2-etanodiol. A injeção de gases durante a polimerização forma espumas. 
C) o primeiro cristal formado durante a polimerização é chamado de núcleo. Os outros cristais serão formados a partir 

deste núcleo, e a disposição formada por esses cristais é chamada de esferulito. 
D) há duas grandezas relacionadas ao estado físico dos polímeros: a temperatura de fusão cristalina e a temperatura de 

transição vítrea, sendo que, na última, não ocorre mudança de estado físico, ao passo que na outra há mudança da 

fase cristalina para a fase líquida. 

 

25 
A tabela periódica é a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para organizar e lembrar fatos químicos. 

A descoberta de novos elementos químicos tem sido um processo de avanço desde os tempos da antiguidade. A 
maioria dos elementos, apesar de estáveis, está vastamente dispersa na natureza e incorporada em grande número 

de compostos. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos, analise as afirmativas a seguir. 

I. As afinidades eletrônicas do Be e do Mg são positivas pela mesma razão; o elétron adicionado estaria localizado em 
um subnível p anteriormente vazio que é de mais alta energia. 

II. O aumento na energia de ionização do berílio ao boro ocorre porque os elétrons no orbital preenchido 2 s são mais 
eficientes em blindar os elétrons no subnível 2 p do que são em se blindarem. 

III. A energia necessária para remover um elétron de um nível mais externo depende tanto da carga nuclear efetiva 
quanto da distância média do elétron ao núcleo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) III.    B) I e II.    C) I e III.   D) II e III. 
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26 
A termodinâmica é uma ciência experimental, pois, a partir da observação de alguns fenômenos físico-químicos, 
foram elaboradas leis básicas, conhecidas como a Lei “Zero”, a Primeira, a Segunda e a Terceira Leis da 
Termodinâmica. Os problemas que a termodinâmica se propõe a resolver normalmente envolvem a determinação do 
valor do calor e/ou trabalho necessários ou liberados num processo ou então as mudanças de estado de uma 
substância ou mistura provocadas pela transferência de calor ou pela realização de trabalho. De acordo com o 
exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) No seu ponto de ebulição (100°C a 1 atm), a água líquida tem uma densidade de 0,958 g mL–1. Se o calor molar de 

vaporização da água é de 40,66 kJ/mol, o ∆UVap sob estas condições é 37,56 kJ/mol. 
(     ) O calor de fusão do ouro é 12,36 kJ/mol, e a sua entropia de fusão é 9,250 JK–1 mol–1. O ponto de fusão do ouro é 

1226°C. 
(     ) O termo de entropia –T∆S tem maior efeito na dependência de ∆G na temperatura; com isso, também, na 

espontaneidade do processo. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V.   B) V, V, F.   C) V, F, V.   D) F, V, V.  
 

27 
A natureza da ligação química é revelada a partir da estrutura eletrônica dos átomos e as propriedades das 
substâncias são determinadas em grande parte pelas ligações químicas que mantêm seus átomos unidos. Os três 
tipos mais comuns de ligações químicas, consideradas fortes e que estão presentes na maioria das moléculas são as 
ligações iônica, covalente e metálica. Sobre as ligações químicas, é INCORRETO afirmar que 
A) a energia de rede é a energia requerida para separar completamente um mol de um composto sólido iônico em íons 

gasosos. 
B) o comprimento médio de ligação entre dois átomos diminui à medida que o número de ligações entre os átomos 

aumenta. 
C) octetos expandidos são observados para átomos do segundo período da tabela periódica, para os quais os orbitais d 

de baixa energia estão disponíveis. 
D) ao formar íons, os metais de transição perdem primeiro os elétrons s do nível de valência, em seguida, tantos 

elétrons d quantos necessários para atingir a carga do íon. 
 

28 
As energias de coesão por núcleo podem ser usadas para comparar as estabilidades de diferentes combinações de 
núcleons. Observe o gráfico da energia de coesão por núcleon contra o número de massa. 
 

 
 

De acordo com as informações anteriores, analise. 
I. A fusão de núcleos leves e a fissão de núcleos pesados são processos endotérmicos. 
II. Maiores quantidades de energia são liberadas se núcleos muito leves são combinados ou fundidos para fornecer 

núcleos mais massivos. 
III. Núcleos de números de massa intermediários estão mais fortemente coesos e, consequentemente, mais estáveis 

que os com números de massas menores ou maiores. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III.    B) I e II.    C) I e III.   D) II e III. 
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29 
A química nuclear afeta nossa vida de várias maneiras. Os elementos radioativos são muito utilizados na medicina 
como ferramentas de diagnóstico e como meio de tratamento, especialmente para o câncer. Eles são usados também 
para ajudar a determinar os mecanismos de reações químicas, investigar o movimento de átomos em sistemas 
biológicos e, ainda, achar a idade de importantes artefatos históricos. Sobre a radioatividade, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A meia vida do cobalto-60 é 5,3 anos. Restará de uma amostra de 1 mg de cobalto-60 depois de um período de 

15,9 anos 0,125 mg. 
(     ) O potássio-40 tem abundância natural de 0,0117%. Ele sofre decaimento radioativo de três maneiras: 98,2 % por 

captura de elétron, 1,35% por emissão beta e 0,49% por emissão de pósitron. 3,47 x 1018 íons 40K+ estão presentes 
em 1 g de KCl. 

(     ) Os núcleos com números atômicos ≥ 84 tendem a sofrer emissão beta. 
(     ) Quando uma massa crítica de material estiver presente, em média, um nêutron de cada fissão é 

subsequentemente eficaz na produção de outra fissão. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.   B) V, F, F, V.   C) V, V, F, F.   D) F, V, F, V. 

 
30 
A termoquímica apoia-se sobre duas generalizações estabelecidas em termos modernos, Leis de Lavoisier e Laplace 
(1780): “a transferência de energia acompanhando qualquer transformação é igual e oposta à transferência de energia 
acompanhando o processo reverso”; e, a Lei de Hess (1840): “a variação de energia total de uma reação é a soma das 
entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida”. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Provoca-se a ebulição do etanol a 1 atm. Quando uma corrente elétrica de 0,682 A, provenientemente de uma fonte 

de 12 V, circula por 500 s em uma resistência imersa no líquido em ebulição, observa-se que 4,33 g de etanol são 
vaporizados. A entalpia de vaporização do etanol no seu ponto de ebulição é 43,5 kJ/mol. 

II. A variação global de entalpia por mol de Mg é 2337 kJ/mol. A quantidade de calor que deve ser fornecida 
(temperatura e pressão constantes) a 1 g de magnésio sólido metálico para produzir um gás composto de íons Mg2+ 
e de elétrons é 96, 1 kJ. 

III. O calor liberado na queima da glicina em uma bomba calorimétrica é 969,6 kJ/mol a 298, 15 K. A equação química 
para a reação é NH2CH2COOH(s) + 9/4 O2(g) → 2 CO2 (g) + 5/2 H2O(l) + ½ N2(g). A entalpia de combustão é 495 kJ/mol. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) III.    B) I e II.     C) I e III.    D) II e III. 

 
FÍSICA 
 

31 
Um recipiente de vidro com capacidade de 1000 ml está completamente cheio com um certo líquido, sendo             

que o coeficiente de dilatação linear do vidro é 2 . 10–5 °C–1 e o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é de             

1,8 . 10–4 °C–1. Qual deve ser o aumento da temperatura do conjunto recipiente mais líquido para que 9 ml do líquido  
extravase? 
A) 68°C.    B) 75°C.    C) 84°C.    D) 92°C. 

 
32 
Uma barra homogênea se encontra em equilíbrio apoiada nos apoios A e B, conforme indicado na figura a seguir. 
 
 

 
 

Se as reações nos apoios A e B são, respectivamente, iguais a 16 N e 64 N, então a distância x que separa os dois 
apoios é de: 
A) 3 m.    B) 4 m.    C) 5 m.    D) 6 m.  
 



CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA 
QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE MANUTENÇÃO (AERONAVES/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

Soldado Bombeiro Militar de Manutenção (Aeronaves/Equipamentos)  
Prova aplicada em 19/02/2017 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 20/02/2017. 

- 11 - 

33  
Duas esferas de 2 cm3 cada encontram-se submersas em dois líquidos de densidades diferentes e presas, por fios 
finos, aos braços de uma balança que se mantém em equilíbrio conforme indicado na figura a seguir. 
 

 
 

Tem-se ainda que a massa da esfera mergulhada no líquido do recipiente 1 é de 0,80 g e da esfera mergulhada no 
recipiente 2 é de 0,76 g. Sendo 1 g/cm3 a densidade do líquido do recipiente 1, então a densidade do líquido do 
recipiente 2 é de: 
A) 0,90 g/cm3.                         B) 0,92 g/cm3.                           C) 0,95 g/cm3.                             D) 0,98 g/cm3. 
 

34 
Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 1,5 . 104 J e rejeita para a fonte fria 1,2 . 104 J. O rendimento 
dessa máquina é de: 
A) 20%.    B) 25%.    C) 75%.    D) 80%. 
 

35 
Uma pessoa executa um movimento circular uniforme sentada em um assento localizado no interior de uma 
plataforma circular de diâmetro 5 m conforme indicado na figura a seguir. 
 

 
 

Sendo a velocidade escalar do movimento de 4 m/s e a massa da pessoa de 80 kg, então a força exercida pelo encosto 
do assento na pessoa no instante indicado na figura tem módulo e sentido respectivamente de: 
A) 512 N para direita.      C) 256 N para esquerda.  
B) 256 N para direita.      D) 512 N para esquerda.  
 

36 
Uma das formas de se obter energia térmica é através da combustão ou queima de materiais. Cada substância na sua 
queima libera uma quantidade de calor diferente. A quantidade de calor que cada substância libera na combustão é 
chamada calor de combustão. Considere que um fogareiro com um botijão de gás permite aquecer no máximo 225 
litros de água de 20°C até 100°C e que o calor de combustão do gás é de 6000 kcal/kg. Sendo assim, esse é um botijão 
de: 
(Considere: densidade da água = 1 g/cm

3
.) 

A) 2 kg.    B) 3 kg.    C) 4 kg.    D) 5 kg. 
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37 
No manômetro de mercúrio a seguir, a pressão exercida pelo gás corresponde a três quartos da pressão atmosférica 
local. 
 

 
 

A altura h no lado esquerdo do manômetro, considerando que o mesmo se encontra ao nível do mar, é de: 
(Considere: 1 atm = 760 mmHg.) 
A) 17 cm.   B) 19 cm.   C) 22 cm.   D) 26 cm. 

 
38 
No piso de um elevador em repouso encontra-se uma balança e sobre ela um objeto de massa desconhecida.  
Verifica-se que o elevador ao entrar em movimento de subida com aceleração constante provoca um aumento de 5% 
no peso registrado na balança. A altura atingida por esse elevador nos 6 primeiros segundos desse movimento é:                                                                           
(Considere: g = 10 m/s

2
.) 

A) 6 m.    B) 9 m.    C) 12 m.   D) 15 m. 

 
39 
Uma escala termométrica X apresenta para o ponto de fusão 20° X e uma variação qualquer de temperatura nessa 
escala corresponde à metade da variação de temperatura sofrida na escala Fahrenheit. A relação correta entre essas 
duas escalas é: 
 

A) X = 
 

2
  + 4.    B) X =  

 

4
  – 2.    C) X =  

 

2
  –  4.    D) X =  

 

4
  + 2. 

 
40 

Duas cargas elétricas puntiformes de 2 . 10–6 C e 1 . 10–6 C produzem no ponto médio M da distância que as separam 
um campo elétrico resultante de intensidade 1 . 105 N/C. Estando essas cargas situadas no vácuo (ko = 9 . 109 N . m2/C2) 
a distância que as separam é: 
 

 
 

A) 20 cm.   B) 40 cm.   C) 50 cm.   D) 60 cm. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

41 
No navegador Mozilla Firefox (Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), ao pressionar as teclas de atalho      
Ctrl + Shift + V, é correto afirmar que o conteúdo 
A) da área de transferência é colado como texto simples. 
B) é copiado e, em seguida, movido para a área de transferência. 
C) é recortado e liberado da área de transferência logo em seguida. 
D) da área de transferência é colado com a mesma formatação original. 
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42 
Analise as afirmativas sobre o editor de textos LibreOffice Writer (Configuração Padrão – Idioma Português do Brasil). 
I. Para adicionar uma anotação em um documento, deve-se posicionar o cursor no local desejado, clicar no menu 

Inserir e selecionar a opção Anotação. 
II. Para numerar automaticamente as páginas de um documento deve-se posicionar o cursor no local desejado, clicar 

no menu Formatar e, em seguida, selecionar a opção Adicionar Numeração de Página. 
III. Para criar um sumário em um documento, deve-se posicionar o cursor no local desejado, clicar no menu Inserir e 

selecionar a opção Adicionar Sumário. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) II e III. 

 
43 
Na ferramenta LibreOffice Impress (Configuração Padrão – Idioma Português do Brasil), o recurso Página define a 
orientação da página, as margens da página, o plano de fundo e outras opções de layout. O recurso em questão está 
disponível no menu: 
A) Exibir.   B) Arquivo.   C) Formatar.   D) Ferramentas. 

 
44 
São modos de exibição disponíveis na ferramenta Microsoft Office Excel 2013 (Configuração Padrão – Idioma 
Português Brasil), EXCETO: 
A) Normal.        C) Layout de Páginas. 
B) Design de Dados.      D) Quebra de Páginas. 

 
45 
O responsável pelas cópias de segurança do laboratório de uma faculdade realizou o seguinte procedimento: “Foram 
copiados apenas os dados criados ou alterados desde a data de realização do último backup normal. É importante 
salientar que todos os dados copiados nesta operação foram marcados”. Considerando as informações anteriores, 
pode-se afirmar que o backup realizado foi do tipo: 
A) Padrão.   B) Normal.   C) Diferencial.   D) Incremental.  

 
NOÇÕES DE AGENDA AMBIENTAL 
 

46 
De acordo com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Estão entre os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos a prevenção e a precaução, o poluidor-pagador e 

o protetor-recebedor e a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, 
de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta. 

(     ) Estimular a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, assim como a rotulagem ambiental e o 
consumo sustentável, foram consideradas medidas inconstitucionais e excluídas da Lei nº 12.305/2010 por decisão 
do Superior Tribunal Federal, uma vez que ferem a isonomia entre os entes federativos. 

(     ) É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas 
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para 
tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação. 

(     ) Os consumidores e todos os participantes dos sistemas de logística reversa (comerciantes, fabricantes e os 
importadores) manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades 
informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.  

(     ) São permitidas nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos a criação de animais domésticos e a fixação de 
habitações temporárias ou permanentes, desde que seja realizado o devido Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
recolhida a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ao Ibama. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F, V.   B) F, V, V, F, F.   C) V, F, V, V, F.   D) V, F, F, V, V. 
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47 
Em relação à Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC), analise as afirmativas a seguir. 
I. A implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas duas esferas da Federação 

(Federal e Estadual), com a participação e a colaboração dos agentes sociais interessados ou beneficiários, em 
particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos, é um dos objetivos da PNMC.  

II. Critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a 
autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de 
gases de efeito estufa e de resíduos, são medidas que devem estimular o desenvolvimento de processos e 
tecnologias que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa. 

III. O estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões 
antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, deve ser evitado, 
uma vez que certas peculiaridades regionais do país podem atrapalhar a eficácia dos métodos. 

IV. O estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor 
produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, 
planos, programas e ações relacionados à mudança do clima, é uma das diretrizes da PNMC. 

V. O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) será operacionalizado em uma Comissão Parlamentar de 
Relações Institucionais e Ambientais, cujas operações têm que ser aprovadas por 51% (ou mais) de seus membros e 
referendadas pelo Ministro do Meio Ambiente. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e IV.   B) III e V.   C) I, III e IV.   D) I, II e V. 
 

48 
Segundo a Lei Distrital nº 4.770/2012, são exemplos de especificações e demais exigências do projeto básico ou 
executivo que devem ser consideradas para contratação de obras e serviços de engenharia, EXCETO: 
A) O projeto de iluminação, os interruptores, a iluminação ambiental, o uso de sensores de presença e a automação da 

iluminação do prédio; o sistema de medição individualizado de consumo de água e energia. 
B) O uso exclusivo de lâmpadas incandescentes descompactas ou tabulares de baixo rendimento; o uso de energia 

nuclear inativa, ou de outra espécie de energia limpa, para reaquecimento de água e outros usos aplicáveis. 
C) O uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem 

energia elétrica apenas nos ambientes onde for indispensável; a comprovação da origem da madeira a ser utilizada 
na execução da obra ou do serviço.  

D) A utilização de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que, quando possível, sejam feitos de        
matéria-prima renovável; o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico e a sistemas de 
indução para recarga de aquíferos da água excedente. 

 

49 
São objetivos da A3P, EXCETO: 
A) Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução das atividades de caráter 

administrativo e operacional. 
B) Estimular a reflexão e a mudança de atitude dos servidores para que os mesmos incorporem os critérios de gestão 

socioambiental em suas atividades rotineiras. 
C) Contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade no âmbito da administração pública. 
D) Criar uma comissão interdisciplinar para participar de reuniões do Departamento de Meio Ambiente da empresa 

pública com ONGs ambientalistas, especialmente as internacionais. 
 

50 
Para realizar uma efetiva coleta seletiva é necessária uma correta triagem dos resíduos sólidos. São considerados 
materiais “não recicláveis”: 
A) Jornais e revistas; caixas, em geral; restos de comidas; recipientes e frascos de vidro, em geral.   
B) Sacolas e sacos plásticos; CDs; latas de refrigerante; embalagens tipo “longa vida”; cacos de vidro. 
C) Embalagens tipo PET; fotocópias; latas de óleo e de leite em pó; canos e tubos plásticos, em geral.  
D) Acrílicos; espelhos; vidros planos e cristais; cerâmicas e porcelanas; tubos de TVs e computadores; lâmpadas 

fluorescentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBMDF 
 

51 
O efetivo dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é distribuído em quadros. Não serão computados para fins do 
quantitativo efetivo dos quadros, dentre outros: 
I. Os bombeiros militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo. 
II. Os bombeiros militares da reserva remunerada e os reformados, sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, em 

caráter transitório e mediante aceitação voluntária.  
III. Os alunos dos cursos de ingresso na Carreira bombeiro militar. 
Nos termos da Lei nº 12.086/2009, considerando as hipóteses apontadas, está correto o que se afirma em: 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
52 
Nos termos da Lei nº 12.086/2009, quanto às promoções dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é correto 
afirmar que: 
A) Promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato comum de coragem e audácia, sempre que no 

cumprimento do dever funcional. 
B) A promoção é ato administrativo com a finalidade básica de ascensão seletiva aos postos e graduações superiores no 

âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.  
C) Promoção por merecimento é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um bombeiro militar sobre os 

demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro. 
D) Promoção por antiguidade é aquela que se baseia na avaliação do desempenho medida pelas qualidades e atributos 

que distinguem e realçam o valor do oficial em relação aos seus pares. 

 
53 
Nos termos da Lei nº 12.086/2009, quanto aos Bombeiros Militares, são hipóteses de ressarcimento por preterição, 
EXCETO: 
A) Quando tiver solução favorável no recurso interposto. 
B) Quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. 
C) Quando for absolvido ou pronunciado no processo a que estiver respondendo. 
D) Quando cessar sua situação de desaparecido, extraviado ou desertor, desde que tal situação não tenha sido 

provocada por culpa ou dolo do militar. 

 
54 
Nos termos da Lei nº 8.255/1991, em relação à organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
é correto afirmar que os órgãos de  
A) direção são encarregados do comando e da administração geral, incumbindo-se do planejamento.  
B) assessoramento, compostos por cargos em comissão, têm precedência funcional sobre toda a organização 

hierárquica. 
C) apoio realizam as atividades-fim, cumprindo as missões e as destinações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal. 
D) execução atendem às necessidades de pessoal, de material e de serviços de toda a corporação, realizando tão 

somente as suas atividades-meio. 

 
55 
Nos termos do Decreto GDF nº 31.817/2010 do Distrito Federal, compete ao Subcomando Operacional do CBMDF, 
órgão responsável pelo emprego, coordenação, controle e fiscalização da execução das ações operacionais realizadas 
por suas Unidades subordinadas, EXCETO: 
A) Realizar o levantamento estratégico de suas áreas operacionais. 
B) Apoiar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Especializadas. 
C) Supervisionar as atividades desempenhadas pelas Unidades de Multiemprego. 
D) Realizar o planejamento estratégico setorial, a coordenação e o emprego das Unidades que lhe forem subordinadas. 
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56 
Nos termos da Lei nº 8.255/1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, compõem o Comando Geral, EXCETO: 
A) O Procurador.       C) A Ajudância-Geral. 
B) O Controlador.      D) Os Chefes de Departamentos. 
 

57 
Nos termos da Lei nº 8.255/1991, “o órgão de assessoramento direto e imediato ao Comandante-Geral quanto aos 
assuntos e providências relacionados com a defesa do patrimônio público, auditoria, correição, ouvidoria, orientação 
e fiscalização, e averiguação e análise das atividades de administração orçamentária, financeira, patrimonial e de 
gestão de pessoas” denomina-se: 
A) Diretoria.   B) Auditoria.   C) Gabinete.    D) Controladoria. 
 

58 
Nos termos do Decreto GDF nº 31.817/2010 do Distrito Federal, serão dirigidos por Coronéis do Quadro de Oficiais 
Bombeiro Militar Combatente, da ativa, o seguinte órgão: 
A) Comandos de Área.       C) Grupamentos de Bombeiro Militar. 
B) Comando Operacional.     D) Esquadrões de Aviação Operacional.  
 

59 
Nos termos da Lei nº 7.479/1986, quanto aos preceitos éticos do Bombeiro Militar do Distrito Federal, define-se 
camaradagem como 
A) o concurso de vontade na prática de infrações administrativas disciplinares. 
B) o espírito de cooperação que se espera dos membros da corporação militar. 
C) a conduta de omitir a verdade quando ciente de ilícitos praticados por outro militar. 
D) a conivência com atitudes aéticas exercidas por militares fora do horário de trabalho. 
 

60 
Nos termos da Lei nº 7.479/1986, sobre a violação das obrigações e dos deveres dos Bombeiros Militares é 
INCORRETO afirmar que 
A) a violação das obrigações ou dos deveres dos Bombeiros Militares constituirá crime sempre que houver transgressão 

disciplinar. 
B) o Bombeiro Militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo será dele afastado ou impedido de 

exercitá-la. 
C) são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto sobre posições de caráter 

reivindicatório. 
D) a violação dos preceitos da ética do Bombeiro Militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de 

quem a cometer. 
 

MECÂNICA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA (AERONAVES/EQUIPAMENTOS) 
 

61 
A capacidade de um metal resistir a abrasão, penetração, corte e distorção permanente é denominada de 
A) dureza.   B) ductilidade.   C) elasticidade.   D) maleabilidade.                                                                                               
 

62 
Sobre informações contidas no livro de bordo de um avião, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Indicam o tempo da estrutura e dos motores. 
(     ) Indicam o estado do avião e as datas das inspeções. 
(     ) Refletem a história da estrutura, seus componentes e acessórios. 
(     ) Registram a execução dos serviços exigidos pelos órgãos governamentais e/ou pelos boletins de serviços dos 

fabricantes. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.   B) V, V, F, F.   C) F, F, V, V.   D) V, V, V, V. 
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63 
A produção de flanges nas tubulações de aeronaves é realizada a partir da utilização da ferramenta de flangear, com 
flanges em ângulos de 
A) 35° a 37°.   B) 35° e 45°.   C) 37° e 45°.   D) 37° a 47°. 
 

64 
A documentação de bordo de um avião é composta por  
A) manual de reparos e manual de manutenção e boletins. 
B) manual de manutenção e de revisão de um tipo de aeronave.  
C) catálogo de peças e os regulamentos da homologação aeronáutica. 
D) livro de bordo e todos os registros suplementares referentes ao avião. 
 

65 
O conjunto motopropulsor turbo-hélice é formado por conjunto de caixa de redução, hélice e motor a turbina. 
Considera-se, neste conjunto, hélice como a unidade que 
A) produz o arrasto da aeronave. 
B) produz a maior parte da força propulsiva. 
C) absorve a força propulsiva de deslocamento. 
D) produz toda a força de sustentação da aeronave. 
 

66 
O sedimento fino ordinariamente encontrado nos combustíveis é composto, principalmente, por  
A) areia e fuligem.  B) areia e ferrugem.  C) fuligem e limalha.  D) limalha e ferrugem. 
 

67 
Em um gerador de aeronaves, a transformação de energia mecânica em energia elétrica se dá por 
A) capacitância.       C) indução eletrostática. 
B) reatância capacitiva.      D) indução eletromagnética. 
 

68 
Para que uma aeronave permaneça em voo e com velocidade constante, deve existir um empuxo igual e em direção 
oposta ao arrasto aerodinâmico dessa aeronave. Esse empuxo, ou força propulsora, é fornecido por um motor 
térmico adequado capaz de converter energia 
A) térmica em energia química.      C) cinética em energia mecânica. 
B) calorífica em energia química.    D) calorífica em energia mecânica. 
 

69 
“Válvulas que impedem o fluxo na direção oposta previnem o acúmulo desnecessário de óleo na caixa de acessórios, 
na parte anterior do alojamento do compressor e na câmara de combustão.” Referem-se às válvulas de 
A) disco.        C) de desvio (bypass valves). 
B) aneroides.       D) unidirecionais (check valves). 
 

70 
“Na entrada do trocador de calor óleo/combustível, entre o óleo e o combustível está localizada a válvula de 
_______________________ do óleo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) medição de volume       C) regulagem da temperatura 
B) controle de densidade     D) controle pneumático da vazão 
 

71 
Em motores turbojatos, por motivo de segurança, o sistema de ignição é duplo, por isso, um sistema de ignição típico 
inclui, entre outras unidades,  
A) dois magnetos de alta tensão sincronizados. 
B) duas unidades excitadoras e dois transformadores. 
C) dois cabos de ignição intermediários e dois platinados. 
D) dois cabos de ignição de alta tensão e dois rotores magnéticos. 
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72 
O cilindro é inspecionado quanto a desgaste, usando um relógio comparador e um micrômetro interno. Na inspeção 
dimensional do diâmetro do cilindro, a medição deve ser realizada a partir de duas posições anguladas em: 
A) 15°.    B) 30°.    C) 45°.    D) 90°. 
 

73 
Os reparos chanfrados realizados nas longarinas de aeronaves com estrutura de madeira são realizados em inclinação 
aceitável acima da proporção 10:1, tendo inclinação ideal de  
A) 10:2.    B) 11:1.    C) 12:1.    D) 12:2. 
 

74 
Inserido em cada motor à turbina, há um circuito automático e sensível ao calor, constituído por uma unidade de 
controle, um dispositivo de alarme e um relé, denominado circuito 
A) integrado.        C) de detecção de fogo. 
B) de extinção de fogo.      D) de localização de calor. 
 

75 
Nas verificações realizadas em uma aeronave, os manômetros são utilizados para indicar a 
A) velocidade.        C) pressão dos sistemas. 
B) temperatura de óleo.      D) razão instantânea de subida. 
 

76 
Para o controle de formação de gelo e névoa nas janelas em aeronaves modernas, utiliza-se como metodologia mais 
comum 
A) os termopares.       C) o elemento de aquecimento elétrico. 
B) as células fotoelétricas.      D) os dutos de ar quente do sistema pneumático. 
 

77 
A transmissão e recepção de ondas através do espaço é conceito básico da comunicação por rádio. Essas ondas 
transmitem energia  
A) sonora.   B) cinética.   C) mecânica.   D) eletromagnética. 
 

78 
O levantamento de aeronaves deve ser precedido de estudo prévio, em que são analisados os riscos à aeronave, ao 
material e à equipe, após o qual é realizado o levantamento em macacos, com pontos de apoio estabelecidos em um 
mínimo de  
A) um ponto.   B) dois pontos.   C) três pontos.   D) quatro pontos. 
 

79 
Quando uma área de uma aeronave com pintura de nitrocelulose está deteriorada e uma pintura nova deve ser 
aplicada, a decapagem para aplicação de nova pintura deve ser realizada. Neste caso, o acabamento completo de laca 
de nitrocelulose deve ser iniciado com aplicação de uma demão 
A) de base laca.       C) de aguada base padrão. 
B) de cromato de zinco.      D) espessa de laca nitrocelulose. 
 

80 
As bombas hidráulicas mecânicas de aeronaves de fluxo constante proporcionam uma quantidade fixa de fluido 
durante cada revolução da bomba. Assim, quando uma bomba de fluxo constante é usada e a pressão deve ser 
mantida em um valor constante, torna(m)-se necessário(s): 
I. Uma bomba de reforço. 
II. Um regulador de pressão. 
III. Um regulador de vácuo no retorno. 
IV. Uma cavidade de espaços coletores. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.    B) I e II.    C) I e IV.   D) III e IV. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e de ponta grossa.  

2. Não é permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 

borracha ou corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de prova sem o devido 

recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para 

correção visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.). 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 

inscrição ou em qualquer outro meio. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Prova e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. O Caderno de Prova consta de 80 (oitenta) itens. Leia-o atentamente. 

7. Os itens da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

8. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização da etapa, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 

candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

9. Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Prova 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e 

exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o Caderno de Prova no decurso dos 

últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá 

retirar-se do local de prova somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial preliminar da prova de conhecimentos – objetiva será divulgado na internet, no site: 

www.idecan.org.br, a partir das 14h00min do dia subsequente à realização da etapa. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova de conhecimentos – objetiva 

disporá de 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente à data da divulgação desse gabarito. 

- Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de 

Recurso, no site: www.idecan.org.br e seguir as instruções ali contidas. 




