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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A liberdade de imprensa é elemento fundamental para o aprofundamento democrático. Sem ela os desmandos políticos 1 

imperam livremente, assim como o conhecimento das ações dos homens públicos fica limitado. Ocupar um cargo público, seja 2 

ele efetivo, contratado, comissionado ou eletivo é assumir – a priori – uma responsabilidade com a coisa pública, que é da conta 3 

de todos, inclusive da minha e da sua. 4 

A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta em relação ao Estado. Na esfera municipal a situação é ainda mais 5 

problemática. 6 

Jornais locais dotados de poucos recursos acabam virando refém das administrações públicas uma vez que muitos dos 7 

contratos são firmados pelo gestor municipal, os quais são quase sempre a principal fonte de financiamento. 8 

[...] 9 

De acordo com a Declaração de Chapultepec, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa “não é uma concessão 10 

das autoridades, é um direito inalienável do povo” e que “toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar 11 

opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos”. Determina o documento que “as autoridades 12 

devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo 13 

setor público”. 14 

Outro problema que ameaça a democracia é a falta de um controle social sobre os recursos públicos municipais 15 

destinados à mídia local. Tais recursos não podem ficar nas mãos do gestor público, precisa ficar sob responsabilidade de um 16 

conselho deliberativo e fiscalizador, caso contrário continuará ocorrendo o que temos presenciado há anos: poder público 17 

fechando contratos apenas com jornais que teçam elogios ao gestor municipal. Ainda segundo a Declaração de Chapultepec, “os 18 

meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam”, 19 

assim tanto não fechar contrato por motivos de posições políticas diferentes ou fechar acordos devido compartilhar a mesma 20 

posição política é um ato de desagravo e fere a democracia. É urgente a criação de um Conselho de Cultura que delibere sobre o 21 

destino dos recursos voltados aos contratos com a mídia local (jornais, rádio e TV). A resistência de criação de um conselho só 22 

evidencia os interesses de manipulação existente. 23 

É comum a tentativa de restringir a circulação de jornais que veiculam notícias que venham em desencontro aos 24 

interesses do gestor público, seja por meio do recolhimento criminoso dos exemplares ou por tentativa de intimidação, via 25 

processo judicial.  26 

[…]   27 

Se a imprensa veicula notícias mentirosas, certamente cairá no descrédito, assim como ganha cada vez mais crédito ao 28 

noticiar a realidade dos fatos, sobretudo referente a situações cujo acesso da população é limitado, como por exemplo, denúncias 29 

existentes no Ministério Público, casos de corrupção, de nepotismos e má gestão dos recursos públicos, etc. Claro que cabe aos 30 

meios de comunicação abrir espaços às pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa sempre que julgarem necessário. 31 

Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não seja corriqueira, preferindo o caminho da censura. 32 
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É importante compreender que a pessoa pública está sujeita à exposição; a ter que prestar esclarecimentos, sofrer críticas 33 

e elogios. O termo “pessoa pública” já é autoexplicativo e exposição pública é parte inseparável da posição social que se ocupa. 34 

O que não é permitido é invadir suas vidas pessoais, essas resguardadas por Lei Federal, assim como as “pessoas não públicas”  35 

não podem ser expostas sem seu consentimento prévio, sobretudo como forma de represália ou na tentativa de silenciá-la em um 36 

país cujas leis dão-lhes o direito de se expressar sobre as questões de interesse coletivo. 37 

“Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias 38 

contra o poder público.” (Declaração de Chapultepec, 1996, X). 39 

Por Cristiano Bodart, FONTE: https://www.cafecomsociologia.com/liberdade-de-imprensa-e-democracia-uma/  

 

 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) A regulação da imprensa pelo Estado existe para 

assegurar-lhe o direito ao livre exercício do poder. 

(B) A imprensa é o espaço social vivo dentro do qual a 

liberdade de expressão e o direito à informação 

respiram e são exercidos a salvo dos constrangimentos 

vindos do poder. 

(C) O regime da liberdade de imprensa prevê que ela não 

pode ser responsabilizada pelo que decide publicar em 

razão do direito à liberdade de expressão. 

(D) A regulação da imprensa é  sempre útil,  mesmo 

quando não assegure a todos o direito à informação e 

à liberdade de expressão. 

 

02) Com base no texto, é correto afirmar 
 

(A) É justificável a intromissão na vida privada de alguém 

mesmo quando não há uma relevância pública na 

notícia que expõe o indivíduo, uma vez que a imprensa 

goza de liberdade plena. 

(B) Quando ocorrer o conflito de pretensão entre o direito 

à privacidade e o direito à liberdade de informação não 

há necessidade de se analisar a qualidade da notícia a 

ser divulgada, uma vez que prevalece o direito à 

liberdade de informação do público. 

(C) Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na 

sociedade é imprescindível que ela seja livre de 

interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada 

e ausente de responsabilidade. 

(D) O Estado democrático defende o conteúdo essencial da 

manifestação da liberdade, que é assegurado sob o 

aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da 

opinião, mas não sob o aspecto negativo, uma vez que 

há a proibição de censura em qualquer caso. 
 

03) Exerce a mesma função sintática de “cujas” (L.37) o 

termo 
 

(A) “políticos” (L.1). 

(B) “os quais” (L.8). 

(C) “contrato” (L.20). 

(D) “interesses” (L.23). 

 

04) Há predicado verbal na oração da alternativa 

 

(A) “A liberdade de imprensa é elemento fundamental” 

(L.1). 

(B) “o exercício da liberdade de expressão e de imprensa 

“não é uma concessão das autoridades” (L.10/11). 

(C) “Outro problema [...] é a falta de um controle social” 

(L.15). 

(D) “muitos dos contratos são firmados pelo gestor 

municipal” (L.7/8). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de imprensa” 

(L.1) o termo 

 

(A) “das ações” (L.2). 

(B) “ao Estado” (L.5). 

(C) “do povo” (L.11). 

(D) “de um Conselho de Cultura” (L.21) . 

 

06) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto 

afirmar 

 

(A) “segundo” (L.18) expressa ideia de ordem numérica. 

(B) “quase” (L.8) expressa ideia de aproximação. 

(C) “apenas” (L.18) indica inclusão. 

(D) “mentirosas” (L.28) tem valor predicativo. 

 

07) Tem o mesmo valor morfológico que o “que”, em 

“que “as autoridades devem estar legalmente 

obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos,” (L.12/13), 

o “que” da alternativa 

 

(A) “que ameaça a democracia” (L.15). 

(B) “que temos presenciado há anos” (L.17). 

(C) “que teçam elogios ao gestor municipal.” (L.18). 

(D) “que a pessoa pública está sujeita à exposição” (L.33). 
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08) No texto, é correto afirmar 

 

(A) O  termo “como” (L.2) expressa ideia de comparação. 

(B) O vocábulo “livremente” (L.12) exerce função 

predicativa. 

(C) A expressão “Nenhum” (L. 38) não admite a flexão de 

plural “nenhuns”. 

(D) As palavras  “para” (L.31) e “pelo” (L.8) exprimem a 

mesma ideia. 

 

09) No texto, expressa a mesma ideia que o termo 

“segundo” (L.18) a expressão 

 

(A) “Assim como” (L.2). 

(B) “inclusive” (L.4). 

(C) “De acordo com” (L.10). 

(D) “cada vez mais” (L.28). 

 

10) Expressa uma opinião pessoal do autor a frase: 

 

(A) “A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta 

em relação ao Estado.” (L.5). 

(B) “Jornais locais dotados de poucos recursos acabam 

virando refém das administrações públicas” (L.7). 

(C) “Outro problema que ameaça a democracia é a falta de 

um controle social” (L.15). 

(D) “Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não 

seja corriqueira” (L.32). 

 

11) A expressão “uma vez que” (L.7) expressa ideia de  

 

(A) Explicação. 

(B) Causa. 

(C) Conclusão. 

(D) Concessão. 

 

12) Classifica-se como pronome o termo 

 

(A) “o”, em “o que temos presenciado há anos” (L.17). 

(B) “um”, em “um ato de desagravo” (L.21). 

(C) “Se” (L.28). 

(D) ”a”, em “contratos com a mídia” (L.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  

 

Claro que cabe aos meios de comunicação abrir espaços às 

pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa 

sempre que julgarem necessário.” (L.30/31). 

 

É correto afirmar que 

(A) “aos meios de comunicação” funciona como objeto 

direto preposicionado. 

(B) “e” tem valor adversativo. 

(C) A expressão “Claro que” tem valor expletivo, podendo 

ser retirada da frase sem que ocorra prejuízo de 

natureza gramatical. 

(D) “sempre” tem valor adjetivo. 

 

14) A raiz primária de formação da palavra “liberdade” 

(L.10) é um 

 

(A) Verbo 

(B) Substantivo 

(C) Advérbio 

(D) Adjetivo 

 

15) A forma substantiva decorrente da forma verbal 

“compreender” (L.33) está grafada corretamente na 

alternativa 

 

(A) Compreenção. 

(B) Compreensão. 

(C) Compreenssão. 

(D) Compreensção. 
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16) Para uma apresentação de teatro em uma escola, uma professora de teatro separa os alunos em vinte e dois 

grupos. Cada grupo é composto por 11 alunos, é correto afirmar que participaram da apresentação de teatro ao 

todo: 

 

(A) 2 alunos. 

(B) 235 alunos. 

(C) 242 alunos. 

(D) 285 alunos. 

 

17) O quíntuplo do resultado da expressão numérica abaixo é: 

 

 

(1,8 +
16
5
) × 0,2

5
2

 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) n.d.a 

 

18) Possuo menos de 500 livros, se eu os separar em pilhas de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20, sobram sempre 

5 livros. Sobre a quantidade de livros que possuo é correto afirmar que: 

 

(A) É uma quantidade maior que 470 e menor que 475. 

(B) É uma quantidade maior que 474 e menor que 480. 

(C) É uma quantidade maior que 479 e menor que 485. 

(D) É uma quantidade maior que 484 e menor que 490. 

 

19) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar que o sexto elemento está representado na alternativa: 

 

2, 5, 16, 65… 

(A) 326 

(B) 1.957 

(C) 325 

(D) 1.956 

 

 

20) Um grupo composto por seis alunos digita um trabalho em 24 dias. Qual é o número de dias necessários para 

que 8 alunos, com o dobro da agilidade dos primeiros, digite o mesmo trabalho:  

 

(A) 18 

(B) 9 

(C) 32 

(D) 16 

 
  

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O ________________ é utilizado principalmente em 

soldas, sendo sensível a vinagre, cal e materiais 

orgânicos em apodrecimento. 
 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) alumínio 

(B) cobre 

(C) ouro 

(D) chumbo 
 

22) Acerca dos materiais metálicos, observe os itens a 

seguir. 

 

I. Os metais apresentam boas características de 

condutividade elétrica e também boa condutividade 

térmica, além de apresentar boa resistência mecânica. 

II. A maior parte dos materiais condutores é formada por 

metais. 

III. Na natureza, os metais são obtidos juntos a outros 

materiais (oxigênio, enxofre, sais e ácidos) em forma 

de minério. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) III 

(B) I e II  

(C) I, II e III 

(D) I 

 

23) Assinale a alternativa que apresenta um material não 

metálico. 
 

(A) carvão. 

(B) ferro. 

(C) zinco. 

(D) estanho. 

 

24) Os dielétricos são materiais que oferecem uma 

considerável resistência à passagem de cargas 

elétricas. Assinale a alternativa que apresenta um 

material dielétrico. 
 

(A) Silício. 

(B) Vidro. 

(C) Selênio. 

(D) Germânio. 

25) O dimensionamento de um aterramento envolve 

muitas variáveis e os cálculos são bastante complexos. 

A resistência de um aterramento pode variar em 

função de muitos fatores, dentre eles podem ser 

destacados: 

 

I. geometria e constituição da haste de aterramento. 

II. formato em que as hastes são distribuídas. 

III. resistividade e tipo de solo. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

26) O aparelho destinado a medir o valor de uma corrente 

elétrica é denominado de 

 

(A) ampère. 

(B) comutador. 

(C) disjuntor. 

(D) amperímetro. 

 

27) É INCORRETO afirmar sobre os transformadores. 

 

(A) São equipamentos utilizados na transformação de 

valores de tensão e corrente, além de serem usados na 

modificação de impedâncias em circuitos elétricos. 

(B) Os autotransformadores, que têm o seu enrolamento 

secundário ligado eletricamente ao enrolamento 

primário e os de baixa potência, são utilizados para 

diminuir impedâncias de circuitos eletrônicos e para 

casar impedâncias. 

(C) Alguns transformadores são sensíveis a acoplamento 

estático nos enrolamentos, por isso eles recebem uma 

proteção chamada de blindagem eletrostática. 

(D) Os tipos de transformadores de acordo com o núcleo 

são: os de núcleo de ferromagnético, cujos 

enrolamentos ficam em contato com a própria 

atmosfera e os de núcleo de ar, onde são usadas chapas 

de aço laminadas (no geral usam-se chapas de aço-

silício, por diminuírem a perda por corrente de 

foucault ou correntes parasitas). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) O instrumento destinado a medir o valor de uma tensão 

elétrica é denominado de: 

 

(A) Voltímetro. 

(B) Watt. 

(C) Wattímetro. 

(D) Potenciômetro. 

 

29) O dispositivo de acionamento por sensibilidade 

térmica, podendo ligar, desligar equipamentos 

diversos ou até regular seu funcionamento através da 

temperatura, é denominado de: 

 

(A) resistor. 

(B) termostato. 

(C) subtensão. 

(D) transformador eletrônico. 

 

30) Observe os itens a seguir relacionados ao capacitor. 

 

I. O capacitor é um dispositivo elétrico utilizado para 

introduzir capacitância num circuito.  

II. Na iluminação, os capacitores usados são os de 

partida.  

III. O capacitor é a soma das potências nominais dos 

equipamentos elétricos instalados na unidade 

consumidora, em condições de entrar em 

funcionamento, expressa em quilowatts (kW). 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) III 

(B) I e II 

(C) I 

(D) I, II e III 

 

31) O processo causado por um campo elétrico, que muda 

abruptamente todo ou em parte de um meio isolante 

para um meio condutor, é denominado de: 

 

(A) condutor elétrico. 

(B) descarga elétrica. 

(C) corrente elétrica. 

(D) conector. 

 

 

 

 

 

 

32) Ao executar uma instalação elétrica, ou durante sua 

manutenção, o eletricista deve tomar os seguintes 

cuidados: 

 

1. Ates de qualquer intervenção, desligue a chave geral 

(disjuntor ou fusível). 

2. Teste sempre o circuito antes de trabalhar com ele, para 

ter certeza de que não está energizado. 

3. Desconecte os plugues durante a manutenção dos 

equipamentos. 

4. Nunca trabalhe com as mãos ou os pés molhados. 

5. Utilize capacete de proteção sempre que for executar 

serviços em obras onde houver andaimes ou escadas. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 15 

(B) 12 

(C) 10 

(D) 7 

 

33) No circuito, a rede fornece a força necessária para que 

os elétrons contidos na lâmpada e nos fios se 

movimentem de forma ordenada. A esse movimento 

ordenado dos elétrons, dá-se o nome de: 

 

(A) potência elétrica. 

(B) tensão elétrica. 

(C) corrente elétrica. 

(D) resistência. 

 

34) O interruptor paralelo é 

 

(A) utilizado quando um ponto de luz precisa ser acionado 

a partir de dois locais diferentes. 

(B) utilizado para acionar lâmpadas a partir de um único 

ponto. 

(C) utilizado quando um ponto de luz precisa ser acionado 

de três ou mais locais diferentes. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 
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35) A sobretensão é 
 

(A) causada pela união de dois ou mais potenciais (por ex.: 

fase-neutro/fase-fase), criando um caminho sem 

resistência, provocando aquecimento elevado e 

danificando o isolamento dos fios e cabos, devido aos 

altos valores que a corrente elétrica atinge nessa 

situação. 

(B) uma tensão que varia em função do tempo. Ela varia 

entre fase e neutro ou entre fases, cujo valor é superior 

ao máximo de um sistema convencional.  

(C) uma tensão que ocorre devido a problemas no 

isolamento dos fios. A corrente “foge” do circuito e 

pode ir para a terra (através do fio terra). Quando o fio 

terra não existe, a corrente fica na carcaça dos 

equipamentos (eletrodomésticos), causando o choque 

elétrico. 

(D) quando a corrente elétrica é maior do que aquela que 

os fios e cabos suportam. 
 

36) Rebe bifásica é a 
 

(A) rede de distribuição elétrica composta por uma fase e 

um neutro.  

(B) rede de distribuição elétrica composta por três fases e 

um neutro.  

(C) rede de distribuição elétrica composta por duas fases e 

um neutro. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

37) Observe os itens a seguir sobre as redes de média e 

baixa tensão. 

 

I. As linhas de média tensão são aquelas com tensão 

elétrica entre 2,3 kV e 44 kV, e são muito fáceis de 

serem vistas em ruas e avenidas das grandes cidades, 

frequentemente compostas por três fios condutores 

aéreos sustentados por cruzetas de madeira em postes 

de concreto. 

II. As redes de baixa tensão, com tensão elétrica que pode 

variar entre 110 V e 220 V, são aquelas que, também 

afixadas nos mesmos postes de concreto que 

sustentam as redes de média tensão, localizam-se a 

uma altura superior. 

III. As redes de baixa tensão levam energia elétrica até as 

residências e pequenos comércios/indústrias por meio 

dos chamados ramais de ligação.  
 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) III 

(D) I e III 

38) O ato de se conectar intencionalmente um circuito 

elétrico de baixa impedância com a terra, em caráter 

permanente ou temporário, é denominado de: 

 

(A) circuito. 

(B) aterramento. 

(C) eletroduto. 

(D) circuito elétrico. 

 

39) Os dispositivos de proteção protegem a instalação 

contra possíveis acidentes decorrentes de falhas nos 

circuitos, desligando-os assim que a falha é detectada. 

São espécies de dispositivos de proteção: 

 

I. Disjuntor. 

II. Dispositivo DR (diferencial residual). 

III. DPS (dispositivo de proteção contra surtos). 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) II e III 

 

40) “Equipamento elétrico destinado a receber energia 

através de uma ou mais alimentações e a distribuí-la a 

um ou mais circuitos, podendo também desempenhar 

funções de proteção, seccionamento, controle e/ou 

medição. Pode ser definido também como a caixa onde 

estão os disjuntores ou os fusíveis da qual partem os 

circuitos que abastecem a residência”. 

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) Polaridade elétrica. 

(B) Queda de tensão.  

(C) Pulso de tensão. 

(D) Quadro de distribuição. 
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