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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar
e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas).
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após
decorridas 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07)

A busca da felicidade
Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo
conhecimento pode melhorar sua vida?
(Barbara Axt)
A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos
força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar
dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence
de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição
para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade.
Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às
vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá
adiante, apetitosa, nos empurrando para a frente. Felicidade é um truque.
(www.super.abril.com.br/cultura/busca-da-felicidade. Acesso: 7.2.14 )

01. As palavras da autora sobre aquilo que ela diz a respeito da existência ou não da felicidade, no
texto, são
a) A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade.
b) é ela que nos força a estudar, trabalhar,.
c) é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas.
d) tudo isso é ilusão.
e) Felicidade é um truque.
02. A busca da felicidade, segundo as ideias do texto
a) motiva, mas não define as nossas expectativas de vida.
b) é a motivação maior para lutarmos por aquilo que desejamos.
c) é um empecilho para as grandes conquistas de qualquer ser humano.
d) pode promover grandes frustrações às pessoas que não são vitoriosas nas suas buscas.
e) define as nossas expectativas para lutarmos por nossas realizações.
03. O texto A busca da felicidade
a) é escrito segundo os critérios da língua padrão culta.
b) é apresentado em linguagem completamente informal.
c) é escrito tendo como referência a linguagem oral.
d) é apresentado a partir de uma linguagem incompreensível.
e) é escrito seguindo os critérios da linguagem das pessoas de pouca instrução escolar.
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04. O segmento destacado na palavra felicidade, do ponto de vista da estrutura das palavras, é
formalmente diferente daquele que se registra em
a) "humanidade".
b) "importante".
c) "dinheiro".
d) "mordidinha".
e) "apetitosa".
Frase a ser utilizada nas questões 05 e 06: Mas tudo isso é ilusão.
05. A palavra ilusão
a) só pode ser flexionada, quanto ao número, na forma de singular.
b) sua forma de flexão gramatical de plural é ilusãos.
c) pertence ao gênero gramatical masculino.
d) pertence ao gênero gramatical feminino.
e) não aceita receber elementos estruturais que lhe alterem forma e significado.
06. Nessa frase, a palavra Mas
a) marca o início do desenvolvimento de ideias cujos sentidos se coadunam no texto.
b) presta-se a estabelecer, no texto, uma conexão entre ideias divergentes.
c) introduz uma explicação sobre ideias mencionadas anteriormente.
d) serve de conclusão para uma ideia desenvolvida anteriormente.
e) serve para estabelecer uma conexão entre ideias similares.
07. Considerando-se o contexto como um todo, a expressão destacada na frase Às vezes, com muito
esforço, conseguimos dar uma mordidinha., equivale, quanto ao sentido, a
a) com muita frequência.
b) muitas vezes.
c) de vez em quando.
d) de modo geral.
e) de alguma forma.
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TEXTO II (Para as questões de 08 a 10)
A difícil escolha da profissão
A escolha de uma profissão é, de modo geral, uma imposição social feita a
pessoas ainda muito jovens e, portanto, cheias de dúvidas. Talvez por isso seja tão difícil
escolher. Quando ela é feita em função de uma vocação ou de um sonho é mais fácil vencer
obstáculos e desafios do que quando é realizada em circunstâncias de insegurança e
incerteza. Entretanto, em geral, fatores como a situação do mercado de trabalho, o custo e a
dificuldade do ingresso nas faculdades são alguns dos valores que norteiam as opções.
(...)
(Revista Grandes Temas do Conhecimento - PSICOLOGIA - Mythos Editora, nº 02.A difícil
escolha da profissão - p. 44-47)
08. Segundo as ideias do texto,
a) a escolha de uma profissão torna-se bem mais fácil se for feita em função de vocação.
b) na escolha de uma profissão o mercado de trabalho impõe-se como fator principal a considerar.
c) para escolher sua profissão, o jovem deve demonstrar maturidade.
d) quando o jovem vai escolher sua profissão, ele não pensa nos desafios que vai enfrentar.
e) os valores que norteiam as opções podem significar obstáculos para os futuros profissionais.
09. Na frase A escolha de uma profissão é, de modo geral, uma imposição social feita a pessoas ainda
muito jovens e, portanto, cheias de dúvidas., a palavra em destaque inicia uma oração que sugere
a) soma de ideias àquelas anteriormente expressas.
b) condição para que sejam especificados os fatos a serem narrados.
c) explicação sobre o que se expressará em seguida.
d) oposição àquilo que se expressa em pensamento anterior.
e) conclusão lógica de um raciocínio.
10. Do ponto de vista do texto
a) a palavra destacada em Talvez por isso seja tão difícil escolher., traduz um sentido de certeza
absoluta.
b) a palavra Quando em Quando ela é feita em função de uma vocação ou de um sonho.,sugere
ideia de causa.
c) a palavra destacada em Quando ela é feita em função de uma vocação., retoma, textualmente,
A escolha de uma profissão.
d) em Talvez por isso seja tão difícil escolher., a palavra tão intensifica o sentido de escolher.
e) em A escolha de uma profissão, a palavra profissão é de gênero gramatical masculino.
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MATEMÁTICA
11. O planeta Terra tem cerca de 150000000 de quilômetros quadrados de superfície ocupados pelos
continentes e 360000000 de quilômetros quadrados ocupados pelos mares, oceanos, rios e lagos.
De acordo com estas informações é correto afirmar que
a) na superfície do planeta Terra há mais terra do que água.
b) a superfície total do planeta Terra é cerca de 610000000 de quilômetros quadrados.
c) mais de um terço do planeta Terra é ocupado pelos continentes.
d) a superfície do planeta Terra tem cerca de 210000000 de quilômetros quadrados a mais de água
do que terra.
e) exatamente metade da superfície do planeta Terra é ocupada por água.
12. João é um caminheiro que percorre o Brasil de norte a sul. Ele está fazendo uma viagem de
2500km de distância; se João já percorreu 867km, quantos quilômetros faltam para completar a
viagem?
a) 1633 km
b) 1643 km
c) 1733 km
d) 1743 km
e) 1833 km
13. Maria comprou uma geladeira por R$ 1.978,00 e um aparelho de som por R$ 462,00. Se esta
compra será paga em 8 prestações iguais, qual o valor de cada prestação?
a) R$ 375,00
b) R$ 365,00
c) R$ 345,00
d) R$ 315,00
e) R$ 305,00
14. Do salário mensal de R$ 1500,00 que recebe, o senhor Paulo gasta 20% em alimentação, 12% na
prestação da moto e R$ 120,00 na prestação do televisor que comprou. Pode-se afirmar
corretamente que
a) em alimentação ele gasta R$ 400,00 por mês.
b) a prestação do televisor consome 8% do seu salário.
c) a prestação da moto é R$ 200,00.
d) a prestação da moto é duas vezes maior do que a prestação do televisor.
e) o gasto com as prestações da moto e do televisor é inferior ao gasto com alimentação.
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15. Para colocar 10 litros de gasolina em seu carro o senhor Raimundo gastou R$ 26,80. No mesmo
posto o senhor Juracir colocou 15litros de gasolina em seu carro e pagou com uma nota de R$
50,00. Quanto o senhor Juracir recebeu de troco?
a) R$ 10,70
b) R$ 10,20
c) R$ 9,80
d) R$ 8,70
e) R$ 7,80
16. Na segunda-feira um zelador usou 120 litros de água para lavar um banheiro. Na terça-feira, usou
60 litros a mais do que na segunda-feira. Na quarta-feira,usou a metade da terça-feira. Qual foi a
média de litros de água gastos por dia, nesses 3 dias?
a) 120 litros.
b) 130 litros.
c) 140 litros.
d) 150 litros.
e) 160 litros.
17. Antônio conseguiu guardar nas prateleiras da cantina da escola onde trabalha 45% das latas de
suco que chegaram pela manhã. Ele ainda tem 220 latas para guardar. Quantas latas chegaram ao
total?
a) 400 latas.
b) 420 latas.
c) 450 latas.
d) 470 latas.
e) 500 latas.
18. Em uma cidade há 2 médicos para cada grupo de 1001 habitantes. Sabendo que a cidade tem 24
médicos, qual a população desta cidade?
a) 11011 habitantes.
b) 11100 habitantes.
c) 11900 habitantes.
d) 12000 habitantes.
e) 12012 habitantes.
19. Marta e Cláudio resolveram montar uma pequena empresa. Cláudio entrou com R$ 2500,00 e
Marta, R$ 2000,00. Depois de certo tempo, a empresa rendeu R$ 1800,00 de lucro. Se o lucro deve
ser dividido proporcionalmente ao capital investido, quanto Marta recebeu?
a) R$ 700,00
b) R$ 750,00
c) R$ 800,00
d) R$ 900,00
e) R$ 1000,00
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20. Cássio tem um aquário, no formato de paralelepípedo, com 24 cm de comprimento, 20 cm de
largura e 25 cm de altura. Qual é a medida do volume desse aquário, em litros?
a) 9 litros.
b) 10 litros.
c) 11 litros.
d) 12 litros.
e) 13 litros.
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ATUALIDADES E CONHECIMENTOS LOCAIS
21. Os primeiros habitantes do Maranhão foram os indígenas Tupinambás, a Ilha de São Luís era
denominada por estes de “UPAON-AÇU”, que tem uma tradução na linguagem dos Tupinambás de
Ilha Grande. Esta população, ao longo do processo de colonização do Maranhão, sofreu uma
redução populacional. Assinale a alternativa que contém elementos que justifique tal redução.
a) Descolamento natural para outras áreas do Brasil.
b) Condução para região Norte da Amazônia.
c) Conflito com o homem branco, extermínio de tribos inteiras e por contágio das doenças
infecciosas.
d) A utilização em grande escala no trabalho escravo.
e) Deslocamento para cultura do açúcar em regiões de Pernambuco e Bahia.
22. Conflito ocorrido no Maranhão e com expansão no Piauí, motivado pelas ideias liberais, e que
revoltou-se contra a aristocracia rural local. O referido movimento, por falta de unidade dos
revoltosos, foi controlado pelo poder central. Este movimento ficou conhecido como
a)
b)
c)
d)
e)

Farroupilha.
Sabinada.
Revolta dos Franceses.
Balaiada.
Cabanagem.

23. Entre os anos 40 e 70 no Estado do Maranhão, tivemos a figura proeminente de um grande
articulador político que formou, ao lado de seus aliados, uma poderosa oligarquia no Estado. Esse
político foi
a) Ademar de Barros.
b) Vitorino Freire.
c) José Sarney.
d) Eugênio Barros.
e) Nunes Freire.
24. “O município de Parnarama teve início no mesmo local onde é hoje a sede do município de Matões.
A povoação surgiu quando ocupantes de várias sesmarias, seguindo os jesuítas que partiram de
Aldeias Altas, hoje Caxias, rumo ao sertão maranhense, deram início ao desbravamento do
território, fixando-se alguns deles no sítio São José, na Gleba Atoleiro, cabendo ao sertanista
Manoel José de Assunção a parte principal do trabalho, na tentativa de formar a povoação. A
passagem obrigatória de colonizadores e viajantes possibilitou o crescimento da Povoação”.
Fonte:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/maranhao/parnarama.pdf. Acesso em 01/02/2014).

Sobre o fragmento acima podemos afirmar:
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a) a formação do município de Parnarama está relacionada à instalação da Vila de Caxias.
b) os jesuítas foram os responsáveis pela criação da gleba de terras que deu origem a Matões e
depois a Parnarama.
c) o processo de formação de Parnarama está intrinsecamente ligado à formação de Aldeias Altas.
d) Parnarama teve sua origem na ação dos sertanistas e sua localização tornou-se ponto de
passagem dos colonizadores.
e) a ocupação e origem de Parnarama estão relacionadas à criação da sesmaria de Matões e da
fundação da Gleba Atoleiro.
25. A história do município de Parnarama (MA) está intrinsecamente ligada à história do município de
a) Buriti Bravo.
b) Aldeias Altas.
c) Matões.
d) Caxias.
e) São João do Soter.
26. Não somente no Estado do Maranhão, mas em outras regiões do Brasil, as queimadas são práticas
comuns para limpeza do terreno para agricultura e para instalação de pastos, porém no Maranhão,
é um fator que afeta
a) a criação de gado.
b) a produção da cana de açúcar.
c) os pastos para as pequenas criações.
d) a atividade da piscicultura.
e) os babaçuais.
27. Este ano um movimento comemora 30 anos no Brasil. Foi fruto do processo de redemocratização
do País e levou grandes multidões às ruas, com o objetivo de estabelecer as eleições diretas para
presidente e buscar sensibilizar a sociedade de então. Este movimento ficou conhecido como
a) Lei de Anistia.
b) Diretas Já.
c) Pacote de Abril de 1984.
d) Abertura política do governo Geisel.
e) A morte no período militar do jornalista Vladimir Herzog.
28. “O inferno de Pedrinhas supera com folga tudo o que já se viu no trágico cenário das cadeias
brasileiras”. (Revista Veja. 15/01/2014. p.47). Sobre os acontecimentos no Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, podemos afirmar:
a) o Maranhão tem buscado desenvolver políticas públicas relacionadas aos presídios estaduais.
b) o que está acontecendo em Pedrinhas é um caso isolado e não afeta o sistema carcerário
brasileiro.
c) as políticas do sistema penitenciário maranhense foram eficazes no caso de Pedrinhas.
d) as políticas precisam avançar no sistema penitenciário, tornando um processo mais humanizado.
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e) o Estado do Maranhão avançou nas ações de humanização penitenciária, a situação de
Pedrinhas, foi apenas a transferência dos presos das facções criminosas que não aceitam uma
vigilância mais rigorosa no presídio.
29. O Brasil, como sede da Copa do Mundo de 2014, sofre várias críticas e foi palco de várias
manifestações nas capitais do país. Podemos verificar que as manifestações buscam chamar
atenção e debater sobre
a) a importância da Copa para o país e o temor de perder o título em casa.
b) o fato de que os investimentos estão sendo poucos.
c) a ideia de que o governo deveria investir mais em políticas sociais e deixar este tipo de
investimento para iniciativa privada.
d) o fato de que os jogos não vão ser apenas nas principais capitais do país, criando um clima de
exclusão nas demais capitais excluídas.
e) a ideia de que a Copa do Mundo de 2014 deveria ter mais atenção do governo federal por ser
um cartão postal do país no ano em curso.
30. Nos conflitos do Oriente Médio, torna-se difícil compreender e discernir de que lado está à justiça.
Esta região é palco de conflitos históricos de longa data. Atualmente os conflitos continuam
associados a:
a) religião.
b) ditaduras e a conflitos religiosos.
c) atritos por regiões produtoras de petróleo.
d) conflitos de seitas religiosas.
e) atuação dos países do Ocidente que buscam controlar a produção de petróleo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Qual o aparelho que mede o consumo de
água?
a)
b)
c)
d)
e)

Hidratante.
Medidor.
Hidrômetro.
Hidra.
Manômetro.

32. A conexão responsável pela mudança de
direção do fluxo do líquido em uma
tubulação é
a)
b)
c)
d)
e)

16.000 litros.
18.000 litros
15.000 litros.
14.000 litros.
20.000 litros.

34. As válvulas de _______________ são
dispositivos que operam mediante uma
comporta em forma de cunha, que permite
a abertura ou fechamento de passagem de
água por tubulações. Marque a opção cuja
palavra preenche corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)
e)

pressão
gaveta
esfera
globo
macho

as descargas terão que mudar de direção,
para isto devemos utilizar
a) curvas
b) joelhos
c) sistema com visitas
d) caixa de inspeção
e) tê de redução
36. A pressão provocada no interior de um
tubo, causada pela interrupção brusca do
escoamento de um fluido, denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

a luva.
o joelho.
o plug.
o copo.
o tê.

33. Em uma residência foi consumida 18 m³ de
água. Quantos litros foram consumidos?
a)
b)
c)
d)
e)

35. Ao sair da residência para as redes fluviais,

vagão brusco
pressão de aríete
golpe de aríete
pressão estático
pressão dinâmica

37. Quinze instaladores hidráulicos fazem uma
instalação num prédio de 4 andares em 3
meses. Quantos instaladores hidráulicos
são necessários para fazer o mesmo
serviço em 45 dias?
a)
b)
c)
d)
e)

30 instaladores.
15 instaladores.
7 instaladores.
45 instaladores.
5 instaladores.

38. Em qualquer reservatório superior, devem
ser instaladas as seguintes tubulações,
dispositivos:
a) torneira bóia, extravasor e tubulação de
limpeza.
b) torneira de passagem, cantoneira e
tubulação de limpeza.
c) hidrômetro, filtro, extravasor.
d) torneira bóia, hidrômetro e filtro.
e) extravasor, caixa sinfonada e fecho
hídrico.
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39. Uma tubulação para instalação predial de
água fria é fabricada no diâmetro 1.1/4.
Calcule este valor em mm.
a)
b)
c)
d)
e)

0,25mm
25,4mm
31,75mm
25,65mm
50,4mm

40. Como

é

44. Sua função é fechar ou abrir a passagem
de água, conforme o reservatório esteja
cheio ou vazio. Qual é esta peça?

denominada

a

manutenção

previamente programada em busca de
sinais de deterioração?
a)
b)
c)
d)
e)

Manutenção corretiva
Manutenção preventiva
Manutenção de urgência
Manutenção de reposição
Manutenção normal

41. Qual é a vazão da torneira, aberta pela
metade, para encher um balde de 0,005 m³
em 1 minuto?
a) 5 l/s
b) 0,833 l/s
c) 0,0833 l/s
d) 0,005 m³/s
e) 5 dm³/s
42. Como se denomina a tubulação que conduz
as águas dos mananciais às estações de
tratamento?
a)
b)
c)
d)
e)

c) manutenção de urgência.
d) manutenção normal.
e) manutenção lenta.

Linha de alinhamento.
Rede alimentadora.
Adutoras.
Ramal de entregas.
Ramal predial.

43. Numa residência foi detectado um
vazamento com desperdício de água na
bacia sanitária. Portanto, a manutenção a
ser executada é denominada:
a) manutenção preventiva.
b) manutenção corretiva.

a)
b)
c)
d)
e)

Registro de gaveta.
Válvula de retenção.
Válvula de pressão.
Torneira.
Torneira de bóia.

45. Complete corretamente.
____________________ é utilizado (a)
para reparar pequenos vazamentos em
pontos localizados nos tubos, permitindo a
interligação entre dois pontos.
a)
b)
c)
d)
e)

A flange
A luva de correr
O registro de gaveta
Um joelho
Uma conexão mista

46. Serve para receber as águas servidas de
banheiras, box, lavatórios, tanques e pias
de cozinha e, também, impede o retorno
dos gases contidos no esgoto. Esta peça é
o (a)
a)
b)
c)
d)
e)

ralo seco.
caixa seca.
ralo sifonado.
caixa sifonada.
caixa de passagem.

47. A ferramenta de corte mais comum que um
instalador hidráulico ou encanador deve ter
conseguido é o (a)
a)
b)
c)
d)
e)

estilete.
faca.
furadeira.
arco de serra.
régua.
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48. Complete a lacuna com expressão que
torna CORRETA.
________________
são
ferramentas
destinadas a abrir rosca em tubos de pvc e
em tubos de aço galvanizado.
a) As brocas
b) As limas
c) Os corta tubo
d) Os rebarbadores
e) Tarraxas
49. Para a realização de trabalhos de corte,
furação, soldagem, roscas, etc., com maior
firmeza, utiliza-se uma ferramenta de
fixação denominada
a) alicate de bico.
b) alicate de pressão.
c) morsa ou torno para cano.
d) chave inglesa.
e) furadeira.
50. Enumere a ordem do procedimento para a
execução das juntas para os tubos PBA.
1- Coloque o anel de borracha no sulco da
bolsa do tubo.
2- Aplique a pasta lubrificante na ponta do
tubo e na parte visível do anel de
borracha.
3- Limpe a bolsa do tubo e a ponta do outro
lado.
4- Coloque a ponta chanfrada do tubo, até
o fundo da bolsa e recue 1 cm.
a) 1 - 3 - 4 - 2
b) 2 - 3 - 1 - 4
c) 1 - 2 - 4 - 3
d) 3 - 4 - 2 - 1
e) 3 - 1 - 2 - 4
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