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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.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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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

1

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

2

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

3

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

4

de todos, inclusive da minha e da sua.

5
6
7
8
9

A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta em relação ao Estado. Na esfera municipal a situação é ainda mais
problemática.
Jornais locais dotados de poucos recursos acabam virando refém das administrações públicas uma vez que muitos dos
contratos são firmados pelo gestor municipal, os quais são quase sempre a principal fonte de financiamento.
[...]

10

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

11

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

12

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

13

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

14

setor público”.

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

evidencia os interesses de manipulação existente.

24

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

25

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

26

processo judicial.

27

[…]

28

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

29

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

30

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

31

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

32

Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não seja corriqueira, preferindo o caminho da censura.

CARGO: ENCANADOR
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33

É importante compreender que a pessoa pública está sujeita à exposição; a ter que prestar esclarecimentos, sofrer críticas

34

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

35

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

36

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

37

país cujas leis dão-lhes o direito de se expressar sobre as questões de interesse coletivo.
“Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias

38
39

contra o poder público.” (Declaração de Chapultepec, 1996, X).
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)
(B)
(C)
(D)

“políticos” (L.1).
“os quais” (L.8).
“contrato” (L.20).
“interesses” (L.23).

CARGO: ENCANADOR

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)
(B)
(C)
(D)

“das ações” (L.2).
“ao Estado” (L.5).
“do povo” (L.11).
“de um Conselho de Cultura” (L.21) .

06) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto
afirmar
(A)
(B)
(C)
(D)

“segundo” (L.18) expressa ideia de ordem numérica.
“quase” (L.8) expressa ideia de aproximação.
“apenas” (L.18) indica inclusão.
“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)
(B)
(C)
(D)

“que ameaça a democracia” (L.15).
“que temos presenciado há anos” (L.17).
“que teçam elogios ao gestor municipal.” (L.18).
“que a pessoa pública está sujeita à exposição” (L.33).
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08) No texto, é correto afirmar

13)

(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.

Claro que cabe aos meios de comunicação abrir espaços às
pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa
sempre que julgarem necessário.” (L.30/31).

09) No texto, expressa a mesma ideia que o termo
“segundo” (L.18) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

“Assim como” (L.2).
“inclusive” (L.4).
“De acordo com” (L.10).
“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)
(B)
(C)
(D)

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)
(B)
(C)
(D)

Verbo
Substantivo
Advérbio
Adjetivo

15) A forma substantiva decorrente da forma verbal
“compreender” (L.33) está grafada corretamente na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

Compreenção.
Compreensão.
Compreenssão.
Compreensção.

Explicação.
Causa.
Conclusão.
Concessão.

12) Classifica-se como pronome o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“o”, em “o que temos presenciado há anos” (L.17).
“um”, em “um ato de desagravo” (L.21).
“Se” (L.28).
”a”, em “contratos com a mídia” (L.22).

CARGO: ENCANADOR
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

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)
(B)
(C)
(D)

2 alunos.
235 alunos.
242 alunos.
285 alunos.

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

(1,8 +

(A)
(B)
(C)
(D)

16
) × 0,2
5
5
2

0
1
2
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)
(B)
(C)
(D)

É uma quantidade maior que 470 e menor que 475.
É uma quantidade maior que 474 e menor que 480.
É uma quantidade maior que 479 e menor que 485.
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)
(B)
(C)
(D)

326
1.957
325
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)
(B)
(C)
(D)

18
9
32
16

CARGO: ENCANADOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São ferramentas utilizadas para a instalação de uma
torneira.
I.
II.
III.
IV.

alicate de grifos.
martelo.
corta-tubos.
Chave de bocas.

É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II
II, III e IV
I, II, III e IV
I, II e III

22) “É todo o conjunto hidráulico formado por tubulações,
conexões e registros, posicionado abaixo (ou na saída)
de um reservatório superior, de onde partem as
tubulações que vão alimentar as colunas ou prumadas
de alimentação nos pavimentos do prédio”.
O trecho acima se refere ao conceito de:
(A)
(B)
(C)
(D)

barrilete.
adutor.
boiler.
sugador.

23) A Bomba hidráulica em que o motor e a bomba
propriamente dita formam um corpo único e
funcionam sob a água, é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

bomba de nível.
buzinote.
bomba de adução.
bomba submersa.

24) Sobre as atividades desempenhadas pelo encanador,
observe os itens a seguir.
I.

Para que o profissional tenha um bom desempenho
como encanador, não é necessário ter conhecimento
sobre tubulações.

CARGO: ENCANADOR

QUESTÕES DE 21 A 40
II.

O encanador faz instalações de encanamentos, em
aparelhos sanitários, caixas de descargas, testando e
consertando a rede hidráulica, incluindo canalizações,
válvulas e registros.
III. O encanador é o profissional responsável por montar,
ajustar, instalar e reparar encanamentos, tubulações e
outros condutos.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I, II e III
I e II
II e III

25) O alicate __________________ é amplamente
utilizado em trabalhos hidráulicos, já que permite
apertar torneiras e encanamentos sem danificar as
peças.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) universal.
(B) bico de papagaio.
(C) de corte.
(D) de pressão.
26) É INCORRETO afirmar sobre o atendimento de
primeiros socorros.
(A) A avaliação da vítima é o ponto principal quando se
trata de primeiros socorros efetivos, com a meta de
garantir condições seguras e livres de qualquer perigo.
(B) Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP é uma técnica
de primeiros socorros utilizada em situações em que o
batimento cardíaco da vítima parou, como em casos de
paradas cardíacas ou quase afogamento.
(C) Procedimentos básicos de primeiros socorros são
procedimentos onde se deve analisar a vítima,
verificar as vias aéreas, verificar a condição
(batimentos cardíacos, sangramento, fraturas, entre
outros) e dar início ao atendimento emergencial com
as técnicas de primeiros socorros recomendadas.
(D) A ação temporária, com o objetivo principal de manter
a pessoa em condições de vida antes da chegada de um
profissional (médico ou bombeiro), não é considerada
um atendimento de primeiros socorros.
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27) Em um atendimento de primeiros socorros, NÃO se
deve, EXCETO:

31) Assinale a alternativa que apresenta uma atividade
que NÃO é desempenhada pelo encanador.

(A) dar bebidas à vítima em caso de envenenamento.
(B) movimentar a vítima de forma brusca.

(A) Fazer ligações de bombas, reservatórios de água, rede
de água, esgoto e gás.

(C) tentar remover qualquer objeto cravado no corpo da
vítima.
(D) solicitar, de imediato, a presença da equipe médica
competente.

(B) Limpar e desobstruir ralos, tubulações, caixas de
inspeção, entre outros.
(C) Substituir e eliminar vazamentos de aparelhos
sanitários.
(D) Fiscalizar os estabelecimentos comerciais do
município.

28) Em caso de acidente com queimaduras,
atendimento de primeiros socorros deve

o

(A) pressionar o local da queimadura de forma constante
com um ferro quente.
(B) movimentar a vítima de forma súbita.
(C) proteger a queimadura com um pano e tecido limpo,
mantendo a região elevada para evitar inchaço.
(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
29) “É a instalação hidráulica construída nos sistemas de
abastecimento de água, que tem por finalidade
reservar água, disponibilizando-a à rede distribuidora
nos picos do consumo”.
O trecho acima se refere ao conceito de:
(A) Reservatório de distribuição.
(B) Estação elevatória.
(C) Rede de distribuição de água.
(D) Subadutora.
30) O nome correto da peça abaixo é:

32) A respeito do hidrômetro, assinale a alternativa
ERRADA.
(A) O hidrômetro é uma sofisticada ferramenta medidora
de precisão utilizada para medir somente a velocidade
e o peso de líquidos.
(B) O hidrômetro é constituído de um recipiente de vidro
que compreende uma haste fina graduada e uma
ampola, no entanto, esta última possui um pouco de
mercúrio ou chumbo que flutua a partir do momento
que é introduzido o líquido que será medido.
(C) Para efetuar a medição da densidade de um líquido é
necessário encher um tubo de ensaio com esse líquido
e em seguida introduzir no hidrômetro.
(D) Os produtos lácteos e algumas bebidas alcoólicas
como vinhos e cervejas necessitam da intervenção de
um hidrômetro em seu processo de produção, uma vez
que se trata de produtos que demandam certa
densidade, desta forma, o hidrômetro é ideal na hora
de determinar com precisão esta questão.
33) Sobre os tipos de manutenção hidráulica, observe os
itens a seguir.
I.

(A)
(B)
(C)
(D)

colar de tomada.
rosca.
cano roscável.
rosca permeável.

CARGO: ENCANADOR

II.

O serviço de manutenção corretiva consiste em
realizar os consertos ou reparos dos componentes que
já se desgastaram pela ação do tempo. Esse tipo de
manutenção também poderá ser necessário caso ocorra
algum imprevisto que possa ter comprometido algum
componente do sistema hidráulico.
A manutenção preditiva trata-se de um compilado de
ações que controlam as instalações da residência por
meio de ferramentas tecnológicas, a fim de prever
prováveis erros no sistema. Assim, assegura-se o
rendimento máximo da instalação e o grau mínimo de
ocorrência de falhas operacionais.
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III. A manutenção preventiva é realizada mesmo quando
não há danos aparentes no projeto. Ela serve
justamente para investigar possíveis falhas no sistema
hidráulico e corrigi-las antes de se agravarem.
É correto o que se afirma em:
(A) I
(B) I, II e III
(C) II
(D) I e III
34) A escolha do melhor sistema de bombeamento de um
poço artesiano depende da análise de vários fatores,
onde se incluem:
1. o diâmetro e a profundidade do poço.
2. a profundidade do nível de água e seu rebaixamento.
3. a capacidade e duração do bombeamento.
4. a qualidade da água.
5. os custos iniciais e de manutenção.
6. a potência requerida.
A soma dos itens corretos é:
(A) 12
(B) 21
(C) 15
(D) 16
35) É correto afirmar sobre as bombas centrífugas.
(A) A Bomba centrífuga é o equipamento mais utilizado
para bombear líquidos no saneamento básico, na
irrigação de lavouras, nos edifícios residenciais, na
indústria em geral, transferindo líquidos de um local
para outro.
(B) A Bomba centrífuga funciona da seguinte maneira:
uma fonte externa à bomba, como um motor elétrico,
motor a diesel, entre outros, gira um ou mais rotores
dentro do corpo da bomba, movimentando o líquido e
criando a força centrífuga que se transforma em
energia de pressão. A entrada do líquido na bomba é
chamada de sucção, onde a pressão pode ser inferior à
atmosférica (vácuo) ou superior.
(C) Bombas Centrífugas são bombas hidráulicas que têm
como princípio de funcionamento a força centrífuga
através de palhetas e impulsores que giram no interior
de uma carcaça estanque, jogando líquido do centro
para a periferia do conjunto girante.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

CARGO: ENCANADOR

36) São sinais de vazamento no banheiro:
excesso de umidade nos rejuntes dos azulejos —
mesmo quando o chuveiro não foi utilizado.
II. entorno da torneira cheio de água, mesmo que esta não
tenha sido ligada.
III. manchas de mofo na parede ou no teto.
I.

É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

II
I e III
III
I, II e III

37) Na abertura de uma vala, o encanador deve,
primeiramente, executar a seguinte operação:
(A)
(B)
(C)
(D)

fazer a sinalização de segurança.
retirar a vala.
cortar o asfalto.
remover o lixo do local.

38) São exemplos de uma conexão em uma instalação
hidráulica.
I.
Registro de passagem.
II. Curva de 90º
III. Cotovelo.
É correto o que se afirma em:
(A) I e III
(B) I, II e III
(C) I
(D) II e III
39) O (a) ______________é o trecho de tubulação
compreendido entre a última inserção de subcoletor,
ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção
geral e o coletor público ou sistema particular.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) cisterna
(B) coletor predial
(C) cavalete de ventilação
(D) calha.
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40) Observe os itens a seguir sobre instalações hidráulicas.
I.

Não se deve forçar excessivamente ou apertar mais
que o necessário. Não é o aperto que fará a vedação, e
sim o material correto e bem aplicado. Em tubos e
conexões roscáveis, deve-se usar a fita veda rosca de
boa marca.
II. Em caso de tubos de PVC sob a terra, em valas, tome
cuidado para não envolvê-lo com material contendo
pedras ou corpos estranhos que possam danificá-los.
Este cuidado é muito importante principalmente em
casos de vala compactada.
III. Um dos principais causadores de problemas ou
rompimentos em instalações hidráulicas, é o chamado
"golpe de aríete", causado pelo aumento de pressão
momentânea devido à abertura para grande fluxo de
água e fechamento brusco, como acontecia com
algumas válvulas antigas ou mal reguladas.
Marque a alternativa correta.
(A) Somente o item I é incorreto.
(B) Somente II e III estão corretos.
(C) I, II, III estão corretos.
(D) Somente o item II é incorreto.

CARGO: ENCANADOR
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