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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões
que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente e também uma
Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova
objetiva.
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo
no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o
fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está
correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de
nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade,
solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de
respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O
preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter
qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não
assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura,
ainda que legível. 
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha
de Respostas, conforme disposto no item 6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização
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, conforme disposto no item 6.16 e 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o
local de realização da prova sem a devida autorização, tratar com falta de
urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder
de forma a tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com
outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio, e utilizar-se de
material não autorizado, conforme disposto no item 6.14 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da
sala simultaneamente, conforme disposto no item 6.14.7do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha
de resposta devidamente assinada e o caderno de provas, conforme o caso.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro
dia útil subseqüente à aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à
polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante
dos envolvidos.
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a)
b)
c)
d)
e)

I; II; III; IV; V.
V; IV; III; II; I.
III; II;I; IV; V.
I; II; III;V; IV.
I; II; V; IV; III.
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a) Vibrador
b) Linha
c) Betoneira
d) Régua
e) Esquadro
I
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Liga-se um fio fase com outro neutro.
Liga-se um fio fase com outro fio fase.
Liga-se um fio neutro com outro fio neutro.
Liga-se um fio fase com dois outros fios fase.
Não é possível ter essa tensão.
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Fluorescentes.
Incandescentes.
Fluorescentes compactas.
Fluorescentes tubulares.
Halógenas.
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a) Caixa detentora de gordura.
b) Caixa situada em nível inferior ao coletor predial, e onde
se coletam despejos cujo esgotamento exige elevação.
c) Sifão sanitário, ligado a uma canalização primária.
d) Caixa destinada a permitir a inspeção e desobstrução de
canalizações.
e) Canalização que recebe efluentes de ramais de descarga.
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a) Dispositivo para inspeção e desobstrução de uma
canalização.
b) Caixa dotada de grelha na parte superior, destinadas a
receber águas da lavagem de pisos ou de chuveiros.
c) Refugos liquídos dos edifícios.
d) Aparelhos ligados à instalação predial e destinados ao
uso de água para fins higiênicos.
e) Dispositivo hidráulico destinado a vedar a passagem de
gases das canalizações de esgoto para o interior do
prédio.
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a)
b)
c)
d)
e)

Dobradiça.
Fechadura.
Veneziana.
Persiana.
Batente.

6WZ>)Y  ! %)! &)o! 
2a! Y ! [ d3)(W


-,£(2)&)


a! ;

DW

! "r?(,rY )W
D D WqO B%*)](W
DDDW
! "X¤8Y )%W
O
a)
I.

As tintas à base de PVA (acetato de polivinila) possuem
um ligante sintético que forma uma película muito dura e
resistente e que pode ser lavada com freqüência.
II. Esse tipo de tinta possui um ligante que fica
extremamente duro e resistente e é indicada para
superfícies que ficam expostas ao tempo como grades de
ferro, gradil de jardins e portões de aço.
III. Esse tipo de tinta possui um ligante do tipo oleoso (óleos
vegetais, minerais, essência de terebentina, etc.) que dá
um acabamento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como móveis,
janelas e portas. O óleo confere uma grande
impermeabilidade à penetração de água, sendo, portanto,
um protetor muito bom para materiais como madeiras.

b)
I.

As tintas à base de PVA (acetato de polivinila) possuem
um ligante sintético que forma uma película muito dura e
resistente e que pode ser lavada com freqüência.
II. Esse tipo de tinta possui um ligante do tipo oleoso (óleos
vegetais, minerais, essência de terebentina, etc.) que dá
um acabamento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como móveis,
janelas e portas. O óleo confere uma grande
impermeabilidade à penetração de água, sendo, portanto,
um protetor muito bom para materiais como madeiras.
III. Esse tipo de tinta possui um ligante que fica
extremamente duro e resistente e é indicado para
superfícies que ficam expostas ao tempo como grades de
ferro, gradil de jardins e portões de aço.
c)
I.

Esse tipo de tinta possui um ligante que fica
extremamente duro e resistente e é indicada para
superfícies que ficam expostas ao tempo como grades de
ferro, gradil de jardins e portões de aço.
II. As tintas à base de PVA (acetato de polivinila) possuem
um ligante sintético que forma uma película muito dura e
resistente e que pode ser lavada com freqüência.
III. Esse tipo de tinta possui um ligante do tipo oleoso (óleos
vegetais, minerais, essência de terebentina, etc.) que dá
um acabamento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como móveis,
janelas e portas. O óleo confere uma grande
impermeabilidade à penetração de água, sendo, portanto,
um protetor muito bom para materiais como madeiras.
d)
I.

Esse tipo de tinta possui um ligante do tipo oleoso (óleos
vegetais, minerais, essência de terebentina, etc.) que dá
um acabamento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como móveis,
janelas e portas. O óleo confere uma grande
impermeabilidade à penetração de água, sendo, portanto,
um protetor muito bom para materiais como madeiras.
II. As tintas à base de PVA (acetato de polivinila) possuem
um ligante sintético que forma uma película muito dura e
resistente e que pode ser lavada com freqüência.
III. Esse tipo de tinta possui um ligante que fica
extremamente duro e resistente e é indicada para
superfícies que ficam expostas ao tempo como grades de
ferro, gradil de jardins e portões de aço.
e)
I.

Esse tipo de tinta possui um ligante do tipo oleoso (óleos
vegetais, minerais, essência de terebentina, etc.) que dá
um acabamento brilhante e muito bonito. É utilizada em
pinturas que requerem grande beleza como móveis,
janelas e portas. O óleo confere uma grande
impermeabilidade à penetração de água, sendo, portanto,
um protetor muito bom para materiais como madeiras.
II. Esse tipo de tinta possui um ligante que fica
extremamente duro e resistente e é indicada para
superfícies que ficam expostas ao tempo como grades de
ferro, gradil de jardins e portões de aço.
III. As tintas à base de PVA (acetato de polivinila) possuem
um ligante sintético que forma uma película muito dura e
resistente e que pode ser lavada com freqüência.
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a) Brocha.
b) Spray.
c) Mangueira.
d) Rolo de espuma.
e) Colher de pedreiro.
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a) Boné.
b) Óculos escuros.
c) Avental.
d) Relógio.
e) Botas.
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a) Colibri / passado / polenta.
b) Esquina / cantei / autores.
c) Auto / bóia / baú.
d) Boi / cão / girafa.
e) Pasto / porta / pureza.
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a) Na palavra «¬7® ¯%° , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
b) Na palavra ±³² ´° , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
c) Na palavra «"¬µ=µ=¶° , temos apenas 4 casos de encontro
consonantal.
d) Na palavra ´·® ¶° , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
e) Na palavra «® ¸X´·¬´ , temos apenas dois casos de
encontro consonantal.
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a)
b)
c)
d)
e)

Abelha / abrigo / abril.
Escola / engraçado / esfolador.
Corneta / carroça / corredor.
Querosene / quilômetro / queijo.
Quadro / qualidade / querido.
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a) As-sas-si-na-to.
b) A-ssa-ssi-na-to.
c) A-ssas-si-na-to.
d) Ass-ass-i-na-to.
e) A-ss-a-ss-i-na-to.
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a)
b)
c)
d)
e)

Os carros não devem mudar de faixa neste trecho da
pista.
Não mecha nas coisas dos outros, rapaz!
É preciso manter-se atualizado na sociedade de hoje.
A camponesa cuidava das ovelhas que pastavam
tranqüilamente.
Hoje, teremos peixe e mexilhão no cardápio.
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a) O avião decolou há pouco, e o vôo será bem tranqüilo.
b) Alguém vai querer um pouco de macarrão instântaneo?
c) Ouviram a sirene da ambulância pela madrugada?
d) Na feira, pouquíssimas coisas estão baratíssimas. A
melancia está na promoção, mas o melão não está! Como
melão é caro!
e) As crianças têm muitos lápis de cor e vão pintar muitos
super-heróis.
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b)
c)
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Filho de peixe, peixinho é.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Em casa de ferreiro, o espeto é de pau.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
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a)
b)
c)
d)
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Santo de casa não faz milagre.
O Brasil todo se comoveu com o caso da menina Isabela.
As condições climáticas do Brasil estão mudando muito.
Pimenta nos olhos dos outros é refresco!
Diga-me com quem andas e direi quem és.
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a) O vendedor disse: - O senhor gostaria de ver algo mais?
b) O cliente respondeu: - Eu queria ver aquela blusa
amarela, por favor.
c) Aquela que tem um tigre nas costas?
d) Isso mesmo. Aquela lá.
e) Um momento. Buscarei no estoque uma para o senhor.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I possui sujeito simples.
Apenas II possui sujeito composto.
Apenas III possui sujeito composto.
Apenas I e II possuem sujeitos simples.
Apenas II e III possuem sujeito composto.
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a) AIDS.
b) Dengue.
c) Hepatite B
d) Varíola.
e) Rubéola.
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a) da integração social.
b) da agricultura.
c) da economia.
d) do meio ambiente.
e) do planejamento.
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a)
b)
c)
d)
e)

Real.
Dólar.
Cruzeiro.
Cruzado novo.
Euro.
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Medicina e Segurança do Trabalho.
Movimento Sul Trabalhista.
Módulo de Saneamento Terrestre.
Ministério Superior do Trabalho.
Movimento Sem Terra.

a)
b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)

D WlAG02) ! ,r)%"u_Y hY W
D D WnA2,r) %"u( )`)!  )a2`W
I
DDDW
(2;X* ! (W
D W
)4), % "bW
W O (2(%,Z! W
O
Apenas I e V.
Apenas I, IV e V.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Todas as assertivas.
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a)
b)
c)
d)
e)

6670.
6980.
7850.
8060.
8760.
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a)
b)
c)
d)
e)

85,7446.
76,4331.
42,9984.
81,6766.
76,9896.
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a)
b)
c)
d)
e)

126.
90.
108.
162.
144.
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a)
b)
c)
d)
e)

160.
300.
190.
260.
180.
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a)
b)
c)
d)
e)

2.
3.
4.
5.
6.
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