
1 
 

 
 

 

 

 
 

108 – Bombeiro Hidráulico/Encanador  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 30 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada 
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente 
ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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ASSINATURA DO CANDIDATO 
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01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a  04. 
 

O conceito “do it yourself” – faça você mesmo – surgiu nos Estados Unidos na década de 50. Com o intuito de baixar o 1 
custo de mão de obra, empresários começaram a desenvolver produtos fáceis de serem montados, com embalagens apropriadas 2 
e manuais de montagem. Neles constam todas as ferramentas necessárias, o tempo e os passos da montagem. 3 

E com a mesma ideia desenvolvemos nossos produtos. Eles podem ser montados facilmente por qualquer pessoa, 4 
dispensando o custo com montadores contratados ou com serviços de terceiros. Então é só prestar atenção nas instruções e 5 
desenhos e ver como é fácil montar seu próprio móvel. 6 

Após receber o produto, libere um espaço plano na sua casa para fazer a montagem, reserve o tempo necessário que 7 
consta no manual de montagem, organize-se e chame a família ou amigos para ajudar no processo. 8 

Abra a embalagem com cuidado. Você vai encontrar um pacote de ferragens (cavilhas, corrediças, acessórios etc.) e 9 
deverá ter o cuidado para não misturá-las. Todas as ferragens estão separadas por letras no pacote, de acordo com o manual de 10 
montagem e seu respectivo uso na montagem do produto. Junto com o manual de montagem, você também encontrará a garantia 11 
e as dicas de manutenção. Leia tudo com atenção. 12 

As ferramentas para a montagem dos móveis são muito simples. Na maioria dos casos uma chave Phillips, um martelo 13 
simples e um martelo de borracha são suficientes. Nos esquemas de montagem que acompanham o móvel estão descritas todas 14 
as ferramentas necessárias. 15 
 

(http://www.meumoveldemadeira.com.br/institucional/montagem) 
 
01 - Qual é o tipo (ou gênero) desse texto? 
 

a) Notícia jornalística. 
*b) Publicidade de uma empresa. 
c) Contrato de prestação de serviços. 
d) Termo de garantia de um produto. 
e) Manual de montagem de um móvel. 

 
02 - “Neles” (linha 3) refere-se: 
 

a) a empresários. 
b) a produtos. 
c) aos Estados Unidos. 
*d) a manuais de montagem. 
e) aos passos de montagem. 

 
03 - Segundo o texto, as ferragens são identificadas  com letras que orientam o montador sobre: 
 

a) o tipo da ferragem. 
b) as ferramentas necessárias para aplicar a ferragem ao móvel. 
c) os tamanhos e formas. 
*d) a utilização durante a montagem. 
e) a separação das ferragens antes da montagem do móvel. 

 
04 - O texto dá informações sobre o que o consumido r vai encontrar no manual de montagem dos móveis. I dentifique 

como verdadeiro (V) o item que consta do manual e co mo falso (F) o que não faz parte dele. 
 

(   ) Tempo gasto para a montagem. 
(   ) Pacote de ferragens. 
(   ) Lista das ferramentas necessárias. 
(   ) Etiquetas para identificação das ferragens e a cessórios. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

*a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
d) F – F – F – V. 
e) V – V – V – V. 

 
05 - Assinale a alternativa que apresenta uma palav ra que NÃO é acentuada pela mesma regra aplicada à palavra 

“empresários”. 
 

a) próprio. 
b) áreas. 
c) necessárias. 
*d) após. 
e) acessórios. 
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A charge ao lado é referência para as questões 06 a  08. 
 
06 - Com essa charge, o autor sugere que: 
 

a) as pessoas apresentam justificativas inconsistentes 
para explicar a origem de dinheiro ganho ilegalmente. 

b) se o dinheiro saiu das mãos de um político, não pode 
ser falso ou fruto de roubo. 

*c) os políticos são desonestos e ganham dinheiro de 
forma ilícita. 

d) os comerciantes exageram ao desconfiar que todo 
dinheiro possa ser falso. 

e) quando se usa dinheiro vivo, é necessário explicar a 
origem. 

 
07 - Na charge, a operadora de caixa diz: “Esta sua nota tá 

muito suspeita! Não poderei aceitá-la.” Assinale a 
alternativa que poderia substituir essas duas frase s 
sem alterar o sentido. 

 

a) Não poderei aceitar esta sua nota, entretanto ela está muito suspeita. 
b) Se esta sua nota estiver muito suspeita não poderei aceitá-la. 
c) Esta sua nota está muito suspeita, por outro lado não poderei aceitá-la. 
*d) Não vou poder aceitar esta sua nota, porque ela está muito suspeita. 
e) Não vou poder aceitar esta sua nota, mas ela está muito suspeita. 

 
08 - Se a primeira frase da operadora de caixa fosse  substituída por “Este seu dinheiro está muito suspe ito!”, como 

deveria ficar a frase seguinte? 
 

a) Não lhe poderei aceitar. 
b) Não poderei aceitar-lhe. 
c) Não poderei aceitar-lo. 
d) Não poderei aceitar ele. 
*e) Não poderei aceitá-lo. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 09 a  13. 
 

Passeando pelos mercados populares, feiras ou mesmo nas ruas das cidades, você já deve ter visto gente vendendo de 
tudo: vassouras, cachorros-quentes, jornais, galinhas. Mas você já cruzou com um vendedor de ratos por aí? 

Hoje seria muito estranho se isso acontecesse, mas, no início do século 20, a compra e a venda de ratinhos de rua era moda 
no Rio de Janeiro. 

Naquela época, a cidade estava infestada de ratos de rua que transmitiam várias doenças, incluindo a temida peste 
bubônica, que causa manchas e inchaços na pele e até a morte. Esse mal, que era transmitido pelas pulgas dos ratos, já havia 
atingido mais de um terço da população da Europa no século 14 e estava se espalhando pelo Rio também. 

Preocupado com o problema, o famoso cientista e sanitarista Oswaldo Cruz teve uma ideia: resolveu anunciar por aí que o 
governo compraria ratos. Assim, ele acreditava que a população seria sua aliada para caçar os bichinhos e tirá-los das ruas, 
evitando que continuassem transmitindo doenças. 

“A ideia era acabar com o vetor da doença, então houve uma grande caça aos ratos”, explica Dilene Nascimento, 
pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. A medida durou quatro anos e os casos de peste reduziram bastante. “Durante esse 
período, foram capturados mais de 1 milhão e meio de ratinhos”, completa Dilene. 

Infelizmente, houve quem se aproveitasse da situação para se dar bem. Como o dinheiro oferecido em troca de cada rato 
chegava a 300 réis – o que era uma boa quantia na época –, algumas pessoas começaram a buscar ratinhos nas cidades vizinhas 
ou mesmo criar os bichos em casa só para vender ao governo, colocando sua vida em risco por causa do dinheiro. 

Quando Oswaldo Cruz viu que isso estava acontecendo, teve medo de que sua medida para reduzir a população de ratos no 
Rio de Janeiro acabasse incentivando justamente o contrário: a criação de cada vez mais ratos para vender. Por isso, ele 
suspendeu a compra de ratos e começou a buscar alternativas para prevenir a transmissão de doenças. “Hoje sabemos que a 
higiene é o mais importante”, afirma Dilene. 

(Nicolly Vimercate.Ciência Hoje das crianças on line – 14/07/2011.) 
 
09 - Assinale a afirmativa que está de acordo com o  que diz o texto. 
 

a) Quando Oswaldo Cruz implantou a campanha de compra de ratos, mais de um terço da população da Europa era vítima 
da peste bubônica. 

b) O governo do Rio de Janeiro parou de comprar ratos para reduzir as despesas com a prevenção de doenças. 
c) O fim da campanha de compra de ratos ocorreu porque o governo não sabia que destino dar ao milhão e meio de 

animais capturados. 
*d) A campanha de compra de ratos foi extinta para evitar a criação dos bichinhos pela população como fonte de renda. 
e) Oswaldo Cruz suspendeu a campanha de compra de ratos porque os índices de contaminação pela peste bubônica 

permaneceram altos mesmo com a adoção da medida. 
 
  

 
 

(Lute. Chargeonline.com.br - 03/06/2011.) 
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10 - Segundo o texto, o objetivo do governo do Rio d e Janeiro ao comprar ratos era: 
 

a) usar os animais em laboratórios, para desenvolver pesquisas sobre a peste bubônica. 
b) verificar se os ratos estavam contaminados e poderiam transmitir doenças à população. 
c) dar uma ocupação aos desempregados, para que eles tivessem uma fonte de renda. 
*d) reduzir o número de ratos na cidade, para evitar a transmissão de doenças. 
e) conscientizar a população sobre a necessidade de melhorar os hábitos de higiene. 

 
11 - Observe as palavras sublinhadas na frase: “Por isso, ele suspendeu  a compra de ratos e começou a buscar 

alternativas para prevenir  a transmissão de doenças”. O significado da frase NÃO será alterado se as palavras 
destacadas forem substituídas, respectivamente, por : 

 

a) elevou – desestimular. 
*b) interrompeu – impedir. 
c) sustou – acompanhar. 
d) levantou – evitar. 
e) parou – documentar. 

 
12 - No início do século XX ______ muitos ratos nas ruas do Rio e os funcionários do governo ______ os roedores e 

______ aos moradores até 300 réis por rato capturad o. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as formas verb ais que completam adequadamente as lacunas acima. 
 

a) houveram – compraram – pagaram. 
b) haviam – compravam – pagavam. 
*c) havia – compravam – pagavam. 
d) havia – comprava – pagava. 
e) haviam – compravam – pagava. 

 
13 - “Hoje seria muito estranho se isso acontecesse , mas, no início do século 20, a compra e a venda de rat inhos de rua 

era moda no Rio de Janeiro”. A palavra grifada na f rase poderia ser substituída, SEM alteração do senti do, por: 
 

*a) no entanto. 
b) assim. 
c) porque. 
d) consequentemente. 
e) uma vez que. 

 
14 - Terminado o Mundial de Futebol Feminino (junho -julho 2011), a revista CartaCapital publicou em destaque uma foto 

da jogadora Hope Solo com a seguinte legenda: 
 

Hope Solo 
 

A goleira da seleção dos EUA parou o Brasil, parou a França e parou o trânsito. 
 

(CartaCapital, 20/07/2011, p. 90) 
Que avaliação a revista faz da jogadora ao usar ess a legenda? 

 

a) Hope Solo mostrou sua eficiência como goleira, mas é uma péssima motorista. 
b) A jogadora conseguiu evitar as vitórias do Brasil e da França porque provocou muito tumulto em campo. 
c) Hope Solo provocou muitas paralisações durante as partidas contra o Brasil e a França. 
*d) Além de seu bom desempenho como goleira, Hope Solo chama a atenção pela beleza. 
e) O Brasil e a França pararam para admirar o desempenho de Hope Solo como goleira da seleção norte-americana. 

 
15 - Considere o seguinte início de um texto: 
 

A família tradicional, com pai, mãe e três filhos, está cada vez mais rara no Brasil. 
 

Identifique a sequência correta das frases que dão continuidade a esse trecho. 
 

(   ) Hoje, os domicílios com apenas um morador já são 12,2% do total, contra 10,7% das residências co m cinco 
pessoas. 

(   ) A pesquisa revela que o País está seguindo uma  tendência internacional: há cada vez menos gente d ividindo o 
mesmo teto. 

(   ) Esse tipo de família com cinco integrantes foi  ultrapassado, pela primeira vez na história, pelo número de 
pessoas que moram sozinhas. 

(   ) Os dados constam de um recorte inédito feito pelo Estado nos dados do Censo Demográfico de 2010, realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístic a (IBGE). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

*a) 2 – 4 – 1 – 3. 
b) 3 – 2 – 4 – 1. 
c) 4 – 3 – 1 – 2. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 
e) 1 – 3 – 4 – 2. 

  



 6

MATEMÁTICA 
 
16 - Em meu plano de telefonia móvel, pago R$ 0,76 p or minuto em qualquer ligação que eu faça. Para faze r uma ligação 

de 18 minutos, gastarei: 
 

*a) R$ 13,68. 
b) R$ 12,06. 
c) R$ 15,20. 
d) R$ 14,40. 
e) R$ 12,92. 

 
17 - Escrevendo a palavra MATINHOS repetidamente, obt ém-se a sequência de letras MATINHOSMATINHOSMATINHOS.. . 

Aqui a letra M ocupa a 1ª posição, a letra A ocupa a 2ª posição e assim por diante. Qual letra ocupará  a 2011ª 
posição? 

 

a) M. 
*b) T. 
c) N. 
d) H. 
e) S. 

 
18 - Qual é o menor número de moedas necessário par a compor o valor de R$ 3,79, com a condição de se u sar pelo 

menos uma moeda de cada um dos valores existentes ( 1, 5, 10, 25 e 50 centavos e 1 real)? 
 

a) 11. 
b) 12. 
*c) 13. 
d) 14. 
e) 15. 

 
19 - Na eleição para síndico de condomínio, Amélia recebeu três quintos dos votos e Mário recebeu um q uarto dos votos. 

Além disso, foram registrados 3 votos em branco e n enhum voto nulo. Quantas pessoas votaram nessa elei ção? 
 

*a) 20. 
b) 16. 
c) 25. 
d) 18. 
e) 24. 

 

20 - Qual dos valores abaixo mais se aproxima do nú mero irracional 19 ? 
 

a) 4,25. 
*b) 4,36. 
c) 4,47. 
d) 4,58. 
e) 4,69. 

 
21 - No sistema inglês de medidas, 1 jarda é igual a 3 pés e 1 pé é igual a 12 polegadas. Logo 27,5 ja rdas são iguais a: 
 

a) 82,5 polegadas. 
b) 247,5 polegadas. 
c) 432 polegadas. 
d) 712,5 polegadas. 
*e) 990 polegadas. 

 

22 - Se multiplicarmos o denominador da fração 
5
3

 por 3, quanto deveremos somar ao numerador para qu e a quantidade 

representada por essa fração NÃO se altere? 
 

a) 3. 
b) 4. 
*c) 6. 
d) 9. 
e) 12. 

 
23 - Certa receita de bolo de cenoura diz que devo usar 340 g de farinha para obter um bolo de 850 g. Como eu quero 

fazer um bolo de 1 kg seguindo essa receita, devo a umentar a quantidade de cada um dos ingredientes 
proporcionalmente. A quantidade de farinha que devo  usar é: 

 

a) 375 g. 
*b) 400 g. 
c) 420 g. 
d) 425 g. 
e) 450 g. 

  



 7

24 - Qual valor devemos adicionar a 
6
1

 para obter a soma 
15
2

? 

a)    
15
12

 

*b) 
30
1−−−−  

c)     
9
1

 

d)  
5
3−−−−  

e)    
10
7

 

 
25 - O preço do almoço no restaurante Oriente é R$ 12,00 por pessoa. Para incentivar os clientes a alm oçarem todos os 

dias em seu restaurante, o gerente desse estabeleci mento lançou a seguinte promoção: compre um carnê c om 20 
vales-almoço e pague apenas 17 almoços (3 almoços s ão cortesia da casa). Nesse caso, um cliente que co mpra o 
carnê, pagará por cada almoço o valor de: 

 

a) R$ 10,03. 
*b) R$ 10,20. 
c) R$ 10,43. 
d) R$ 11,00. 
e) R$ 11,17. 

 

26 - Hoje, a razão entre as idades de dois irmãos é  
3
5

. Se o irmão mais velho tinha 10 anos quando o mais  jovem nasceu, 

qual é a idade do irmão mais velho hoje? 
 

a) 15 anos. 
b) 18 anos. 
c) 20 anos. 
d) 22 anos. 
*e) 25 anos. 

 
27 - Márcio deu R$ 7,00 para seu filho ir à panific adora comprar 2 litros de leite e gastar o restante  do dinheiro com 

pãezinhos. Sabendo que o litro de leite custa R$ 1, 25, que o quilograma de pão custa R$ 6,90 e supondo  que cada 
pãozinho pese exatamente 50 g, quantos pãezinhos o filho de Márcio poderá comprar? 

 

a)  9. 
b) 11. 
*c) 13. 
d) 15. 
e) 17. 

 
28 - Um médico receitou a um paciente dois medicame ntos distintos. O primeiro deve ser tomado em inter valos de 

2h30min e o segundo em intervalos de 4h. Supondo qu e o paciente siga rigorosamente o tratamento propos to pelo 
médico e que ele inicie o tratamento às 13h, tomand o os dois medicamentos ao mesmo tempo, quando ele t omará os 
dois medicamentos juntos novamente? 

 

a) às 17h do mesmo dia. 
b) às 21h do mesmo dia. 
c) à 1h do dia seguinte. 
*d) às 9h do dia seguinte. 
e) às 13h do dia seguinte. 

 
29 - A soma de dois números naturais consecutivos é  39. Qual é o produto desses dois números? 
 

a) 12. 
b) 27. 
c) 156. 
d) 243. 
*e) 380. 

30 - O resultado da expressão 10
12
5

4
3

3
2

2
1 ××××








÷÷÷÷







 −−−−××××  é: 

 

a) 1/2. 
b) 0. 
c) 1. 
d) –2/3. 
*e) –1. 

 


