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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 001/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 
 
 

CÓDIGO DE PROVA: 204 
CARGO: Agente profissional – Função:  Engenheiro Mecânico  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 
Como nascem os preconceitos 

 
Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II e III, apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I e II apenas.  
D) I, apenas. 
E) II, apenas. 

 
2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade.  
D) o  mito da masculinidade. 
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 
3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 

de Lia Luft: 
 

I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 
ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

 
A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8 . 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98, p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 

6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 
refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A) Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C)  Escritor de livro. 
D)  Cronista de jornal.  
E)  Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio dos 
registros em Atas de Assembléia de Acionistas, 
registros em Balanços e Notas de Balanço, que 
demonstram o uso indevido do caixa, do capital 
social e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso inde-
vido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio con-
trolador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
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10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 
A) questionar a qualidade da comunicação no mundo 

de hoje. 
B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 

administrativo. 
C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 

mundo empresarial.  
D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro. Com relação ao “Capí-
tulo IX: Dos veículos” deste código, são efetuadas as 
seguintes assertivas: 

 
I. Os veículos são classificados quanto à tração, 

quanto à espécie e quanto à categoria. 
II. O proprietário ou responsável do veículo poderá, 

sem prévia autorização da autoridade competen-
te, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo 
modificações de suas características de fábrica. 

III. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o 
veículo cujo peso e dimensões atenderem aos li-
mites estabelecidos pelo Contran (Conselho Naci-
onal de Trânsito). 

IV. O veículo só poderá transitar pela via quando 
atendidos os requisitos e condições de segurança 
estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e 
em normas do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito). 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
C) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
E) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

 
12. A emissão de poluentes por veículos automotores de 

combustão interna contribui para a contínua deteriora-
ção da qualidade ambiental, especialmente nos cen-
tros urbanos. A desregulagem desses veículos auto-
motores contribui significativamente para o aumento 
das emissões de poluentes. Assinale a alternativa IN-
CORRETA sobre emissão de poluentes. 

 
A) Os limites máximos de emissão de CO (monóxido 

de carbono) e HC (hidrocarbonetos) para veículos 
automotores são estabelecidos por resolução.  

B) A “fumaça visível” resultante de processos de 
combustão em motores ciclo diesel é um tipo de 
aerodispersoide, visível a olho nu, composto por 
partículas de carbono, óleo lubrificante e combus-
tível parcialmente queimado, misturado com ar. 

C) “Funcionamento irregular do motor” é a condição 
de operação caracterizada por uma instabilidade 
da rotação de marcha lenta e/ou quando o motor 
do veículo só opera mediante o acionamento do 
afogador ou do acelerador. 

D) Os órgãos competentes para estabelecer proce-
dimentos de ensaio, medição, certificação, licen-
ciamento e avaliação dos níveis de emissão dos 
veículos, bem como todas as medidas comple-
mentares relativas ao controle de poluentes por 
veículos automotores, são o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) e o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), em consonância com o Pro-
grama Nacional de Controle de Poluição por Veí-
culos Automotores (Proconve), respeitado o sis-
tema metrológico em vigor no País. 

E) O teor de álcool anidro que deve ser adicionado à 
gasolina automotiva é de no mínimo 50% e no 
máximo 55%.  

 
13. A segurança veicular no Brasil é uma questão discuti-

da há muito tempo e já incorporada ao Código de 
Trânsito Brasileiro, incluindo os veículos de transporte 
coletivo. Um ponto importante nos veículos de trans-
porte coletivo é o sistema de segurança de portas. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o sistema 
de segurança de portas. 

 
A) As portas devem contar com dispositivo que per-

mita, em caso de emergência, a abertura manual 
pelo interior do veículo. 

B) Não é necessário que os dispositivos de abertura 
de emergência das portas possuam legenda que 
permita sua identificação e método de operação. 

C) O dispositivo para abertura manual das portas pe-
lo interior do veículo deve estar ao alcance dos 
passageiros, nas proximidades das portas de en-
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trada e de saída ou, alternativamente, centraliza-
do na porta dianteira direita. 

D) O dispositivo para abertura manual das portas pe-
lo interior do veículo precisa ser devidamente pro-
tegido para evitar o seu acionamento acidental. 

E) O veículo deve ter um sistema de segurança que 
não permita a abertura das portas do veiculo 
quando em circulação. 

 
14. Os veículos saem de fábrica com diferentes sistemas 

de segurança ativa e passiva disponíveis no mercado. 
A gestão eletrônica dos freios pertence aos itens de 
segurança ativa, assumindo funções que atuam sobre 
os freios e as que atuam sobre a gestão eletrônica do 
motor. A razão consiste em aumentar a segurança 
ativa do veículo, melhorando a dirigibilidade, a estabi-
lidade, a tração e a frenagem deste. Isto é conseguido 
aproveitando ao máximo a aderência dos pneus ao 
pavimento, evitando assim a ultrapassagem dos limi-
tes físicos que mantêm o veículo estável. A introdução 
do programa de controle de estabilidade ESP (Eletro-
nic Stability Program) reduz significativamente os ris-
cos de acidentes, mesmo em situações críticas, além 
de garantir maior domínio e estabilidade do veículo. A 
função do controle de estabilidade (ESP – Eletronic 
Stability Program) é: 

 
A) evitar o bloqueio das rodas em frenagens bruscas 

por meio de um sistema antibloqueio de controle 
realimentado, que modula a pressão nos freios 
em resposta às medidas de desaceleração da ro-
da, mantendo a dirigibilidade do veículo. 

B) verificar se os pneus giram em falso, uma vez que 
um diferencial permite que uma roda gire mais 
que a outra, possibilitando ao eixo “patinar”. Os 
freios são acionados momentaneamente e o tor-
que é transferido para a roda que está parada.  

C) controlar a estabilidade automática em curvas, 
quando é detectada uma tendência de derrapa-
gem do veículo, independentemente de se estar 
acelerando ou travando, evitando que o veículo 
saia da trajetória desejada pelo motorista. 

D) monitorar a velocidade de acionamento do pedal 
do freio, auxiliando o motorista a aplicar a força 
máxima na frenagem. 

E) comandar os sistemas de combustível e ignição 
de um motor para proporcionar economia de 
combustível e reduzir os poluentes produzidos por 
este, controlando com exatidão a concentração de 
combustível (relação ar-combustível) e a tempori-
zação das velas (avanço da ignição e duração). 

 
15. O ônibus híbrido possui uma configuração composta 

de um motor diesel e de um motor/alternador elétrico, 
este operando como gerador de energia que carrega 
as baterias do veículo durante as frenagens. As duas 
fontes de potência interagem de forma otimizada, 
combinando o impressionante torque em baixas rota-
ções do motor elétrico à capacidade superior de tra-
ção do motor diesel em rotações mais altas. O gráfico 
que segue mostra três curvas de torque em função da 

rotação: uma curva para o conjunto híbrido motor elé-
trico/motor diesel; uma curva somente para o motor 
elétrico e uma curva somente para o motor diesel. 

 

 
 

Marque a alternativa que correlaciona de forma COR-
RETA as letras mostradas no gráfico e as respectivas 
curvas de torque em função da rotação para o ônibus 
híbrido. 

 
A) A = Motor elétrico e motor diesel; B = Motor elétri-

co; C= Motor diesel. 
B) A = Motor elétrico; B = Motor elétrico e motor die-

sel; C= Motor diesel. 
C) A = Motor elétrico; B = Motor diesel; C = Motor 

elétrico e motor diesel. 
D) A = Motor elétrico e motor diesel; B= Motor diesel; 

C = Motor elétrico. 
E) A = Motor diesel; B = Motor elétrico; C = Motor 

elétrico e motor diesel. 

 
16. O freio de tambor com sapatas internas é utilizado 

normalmente como freio traseiro de veículos de pas-
seio ou como freio de caminhões e ônibus. Consiste 
de duas ou mais sapatas que são aplicadas contra a 
face interna de um tambor de freios. Sistemas de freio 
de tambor com sapatas internas acionados hidrauli-
camente possuem os seguintes componentes: o cilin-
dro de freio, os pistões do cilindro, as sapatas, o tam-
bor, o cabo e o ajustador de folga. 
Marque a alternativa que representa de forma COR-
RETA a função de uma sapata de um sistema de freio 
de tambor com sapatas internas acionado hidraulica-
mente. 

 
A) Exercer uma pressão de contato da lona contra o 

tambor, propiciando atrito suficiente para dissipar 
a energia de frenagem. 

B) Receber a pressão hidráulica do sistema de acio-
namento. 

C) Movimentar a sapata, forçando-a sobre o tambor. 
D) Aplicar o freio manualmente por meio da alavanca 

do freio. 
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E) Permitir a variação da distância entre a lona e o 
tambor conforme esta é desgastada, efetuando a 
regulagem do curso da lona até a frenagem. 

 
17. A função do freio a disco é transformar a pressão 

hidráulica existente no cilindro mestre em força mecâ-
nica, através dos êmbolos, para pressionar as pasti-
lhas de freio contra o disco de freio, dissipando a 
energia de frenagem. Devido ao seu projeto, os freios 
a disco não estão sujeitos a defeitos que normalmente 
ocorrem nos sistemas de freio a tambor (como sujei-
ras, lama e água); ainda, por estar mais exposto que o 
freio a tambor, o seu arrefecimento é muito maior, dis-
sipando o calor rapidamente e dificultando que o ma-
terial de atrito (pastilhas de freio) venha a perder sua 
eficiência por excesso de calor. Mesmo assim, para o 
perfeito funcionamento do sistema de freios a disco, 
são necessários cuidados na manutenção que evitem 
possíveis defeitos. Marque a alternativa que descreve 
de forma INCORRETA os defeitos e cuidados na ma-
nutenção dos freios a disco. 

 
A) A superfície do disco de freio deve ser verificada 

quanto ao seu desgaste a cada troca de pastilhas 
de freio. 

B) O uso de discos de freio com espessura abaixo da 
mínima especificada pelo fabricante do veículo 
poderá ocasionar problemas como maior possibi-
lidade de superaquecimento dos freios devido a 
menor quantidade de material e menor resistência 
mecânica da peça. 

C) Durante a frenagem, o disco de freio suporta altas 
temperaturas e esforços mecânicos extremos, po-
dendo ocorrer empenamento, trincas ou até mes-
mo a quebra total do disco de freio e travamento 
do êmbolo da pinça de freio. 

D) A troca das pastilhas de freio deve ser efetuada 
quando a espessura do material de atrito atingir o 
valor mínimo recomendado, e mesmo no caso de 
desgaste desigual, todas as pastilhas de um 
mesmo eixo devem ser substituídas. 

E) Quando houver troca ou retífica dos discos de 
freio, estas devem ser efetuadas nos dois discos 
de um mesmo eixo, não devendo ser observadas 
também as indicações de espessura mínima. 

 
18. A manutenção preventiva prolonga a vida útil do equi-

pamento, mas demanda a execução de tarefas de 
manutenção previamente planejadas. Sobre a manu-
tenção preventiva, analise as proposições a seguir: 

 
I. A manutenção preventiva acarreta ganho de efici-

ência dos equipamentos, já que estes tendem a 
parar somente em momentos programados, o que 
evita paradas inesperadas. 

II. A manutenção preventiva é um tipo de manuten-
ção que não é programada. 

III. A tarefa de programar a manutenção preventiva 
envolve determinar o instante de tempo em que a 
mão de obra é alocada para uma revisão de com-

ponentes principais ou grupo de componentes de 
um equipamento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as proposições I e II estão corretas. 
B) Somente as proposições II e III estão corretas. 
C) Somente as proposições I e III estão corretas. 
D) Somente a proposição I está correta. 
E) Somente a proposição III está correta. 

 
19. O OBD (on board diagnosis) é um dispositivo que 

identifica o funcionamento dos sistemas de controle 
de emissão, o que possibilita medidas corretivas ante-
cipadas. O sistema que foi implementado no Brasil é 
chamando OBDBr, sendo dividido em duas fases dis-
tintas e complementares: OBDBr -1 e OBRDBr -2. Es-
se sistema deve ser capaz de monitorar falhas nos 
sistemas de ignição e injeção de combustível por meio 
da detecção de falha em alguns componentes do veí-
culo, tais como: 

 
I. sensores de posição do eixo de comando das vál-

vulas e posição do virabrequim. 
II. sensor de detecção da detonação do combustível 

e sensores de temperatura de arrefecimento. 
III. válvulas injetoras e sistema de ignição. 

 
Assinale a alternativa que descreve de forma COR-
RETA as afirmações efetuadas sobre os componen-
tes que fazem parte do monitoramento do OBDBr. 

 
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
E) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
20. A manutenção corretiva é efetuada após a ocorrência 

de uma pane, recolocando um item em condições de 
executar a função requerida. Ela se caracteriza princi-
palmente pelo uso dos componentes até seu limite ex-
tremo, não levando em conta seu funcionamento nem 
os efeitos colaterias que seu desempenho fora da es-
pecificação pode levar a outras partes da máquina. 
Considerando a manutenção corretiva, assinale a al-
ternativa INCORRETA. 

 
A) A manutenção corretiva planejada é aquela que 

se caracteriza pelo uso do componente até a sua 
falha completa. 

B) A manutenção corretiva é classificada de dois 
modos, a manutenção corretiva planejada e a 
manutenção corretiva não planejada. 

C) A manutenção corretiva não planejada é caracte-
rizada pela falha completa do equipamento, pela 
quebra ou falha de um componente que impede 
seu funcionamento total ou parcialmente. 

D)  A manutenção corretiva planejada é caracteriza-
da por uma falha no equipamento que não causa 
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prejuízos importantes no rendimento da máquina, 
sendo a correção dependente de decisão em fun-
ção de acompanhamento preditivo ou pela deci-
são de operar até a quebra. 

E) Exemplos de manutenção corretiva não planejada 
são quebras de rolamentos, mancais e correntes. 

 
21. Em 1893, Rudolf Diesel inventou o tipo de motor que 

leva o seu nome. Os motores Diesel são máquinas 
térmicas de combustão interna e funcionam segundo 
as Leis da Termodinâmica. Considere o diagrama 
ideal pressão x volume (diagrama PV) apresentado 
para o ciclo Diesel e as proposições que seguem: 

 

 
 

I. O ar é comprimido adiabaticamente do ponto a  
até o ponto b , ou seja, trocando  energia térmica 
nesta transformação. 

II. O trabalho obtido durante um ciclo corresponde à 
área hachurada. 

III. A energia térmica devido à combustão ocasiona 
um aumento da temperatura à pressão constate, 
com variação do volume, ao longo da linha bc . 

IV. A energia térmica da combustão é removida à 
pressão constante ao longo da linha bc .  

V. A linha ab  corresponde à compressão adiabática 
e a linha cd  a uma expansão adiabática, não ha-
vendo troca de energia térmica nessas transfor-
mações. 

 
Sobre o diagrama pressão P x volume V apresentado 
acima, é CORRETO afirmar que: 

 
A) apenas as afirmativas I, II e V, estão corretas. 
B) apenas as afirmativas I, II e IV, estão corretas. 
C) apenas as afirmativas III, IV e V, estão corretas. 
D) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) apenas as afirmativas II, III, e V, estão corretas. 

 
22. A manutenção preditiva leva em consideração as mo-

dificações encontradas na condição e no desempenho 
do equipamento, cujo acompanhamento no decorrer 
do tempo segue parâmetros de aceitabilidade anteri-
ormente estabelecidos. De acordo com a manutenção 
preditiva, analise as proposições a seguir. 

I. Trocar peça de motor que estragou. 
II. Monitorar a vibração de um motor com o intuito de 

detectar problemas e prevenir falhas catastróficas.  
III. Monitorar os equipamentos elétricos através de 

imagem infravermelha, com o objetivo de detectar 
problemas que podem estar se desenvolvendo.  

 

Assinale a alternativa que descreve de forma COR-
RETA as proposições efetuadas sobre o processo de 
manutenção preditiva. 

 
A) Somente as proposições I e II são exemplos de 

manutenção preditiva. 
B) Somente a proposição II é exemplo de manuten-

ção preditiva. 
C) Somente as proposições II e III são exemplos de 

manutenção preditiva.  
D) Somente as proposições I e III são exemplos de 

manutenção preditiva.  
E) Somente a proposição III é exemplo de manuten-

ção preditiva. 
 
23. O Código de Trânsito Brasileiro descreve que os veí-

culos em circulação devem ser inspecionados periodi-
camente, com o objetivo de verificar e corrigir suas 
condições de segurança, controle de emissão de ga-
ses e controle da emissão de ruídos. Nas proposições 
a seguir, são mostrados alguns sistemas e componen-
tes de um veículo: 

 
I. Sistema de sinalização e iluminação do veículo. 
II. Conjunto de rodas e pneus. 
III. Equipamentos obrigatórios. 
IV. Sistema de freios e direção. 

 
Dos componentes listados nas proposições efetuadas, 
os sistemas e componentes que são vistoriados em 
inspeção periódica são: 

 
A) apenas I, II, e III. 
B) apenas I, II e IV  
C) apenas II, III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
E) apenas I e II. 

 
24. As embreagens têm a função principal de transferir 

energia mecânica (torque), enquanto os freios têm a 
função de dissipar energia na frenagem (energia tér-
mica). Se os elementos conectados podem girar, o 
sistema é chamado de embreagem; se um elemento 
gira enquanto o outro é fixo, o sistema é chamado de 
freio. Marque a alternativa INCORRETA sobre o fun-
cionamento de embreagens e/ou freios. 

 
A) A embreagem fornece uma conexão entre dois ei-

xos que giram, a qual pode ser interrompida, por 
exemplo, o eixo de manivelas de um motor de 
combustão interna e o eixo de entrada de sua 
transmissão. 
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B) A embreagem fornece uma conexão entre dois ei-
xos que giram, a qual não pode ser interrompida. 

C) O freio fornece uma conexão não permanente en-
tre um elemento que roda e um elemento que não 
roda, por exemplo, a roda de um automóvel e seu 
chassi. 

D) A conexão em embreagens pode ser realizada de 
diversas formas, existindo embreagens que atuam 
e se conectam por atrito, eletromagneticamente, 
hidraulicamente e mecanicamente. 

E) A embreagem serve como dispositivo de desco-
nexão em caso de emergência, por exemplo, se-
paração emergencial do eixo do motor de uma 
máquina em caso de emperramento. 

 
25. A manutenção corretiva geralmente causa paradas 

aleatórias não esperadas que prejudicam a produção. 
Isso faz com que esse tipo de manutenção seja a 
mais cara. Analise as proposições a seguir sobre cau-
sas do maior custo da manutenção corretiva: 

 
I. Alto custo de estoques de peças sobressalentes.  
II. Alto custo de trabalho extra. 
III. Baixo tempo de paralisação da máquina. 
IV. Baixa disponibilidade para a produção. 

 
Assinale a alternativa que identifica as proposições 
que representam de forma CORRETA o motivo de 
maior custo na manutenção corretiva. 

 
A) Somente as proposições I, II, IV. 
B) Somente as proposições II, III e IV. 
C) Somente as proposições I e II. 
D) Somente as proposições III e IV. 
E) Somente as proposições I, III e IV. 

 
26. Nos motores de combustão ciclo Diesel, o ar é intro-

duzido na câmara de combustão, onde é comprimido 
e aquece. O combustível é injetado no ar quente e 
comprimido, desencadeando a reação química – a 
combustão. A mistura ar/combustível realiza-se na 
câmara de combustão, fazendo-se somente a regula-
gem da quantidade de combustível. Como o óleo die-
sel é um composto formado principalmente por áto-
mos de carbono, hidrogênio e baixas concentrações 
de enxofre, nitrogênio e oxigênio, selecionado de 
acordo com suas características de ignição e de es-
coamento adequadas ao funcionamento dos motores 
ciclo Diesel, os produtos da combustão resultantes 
contêm derivados considerados poluentes. São emis-
sões de poluentes denominados NOx, SOx e materi-
ais particulados MP. Analise as assertivas descritas a 
seguir: 

 
I. A Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), que distribu-

ía diesel com até 2000 ppm de enxofre (ppm = 
partes por milhão), distribui hoje o diesel S500 
com 500 mg/kg de enxofre (diesel comum), o die-
sel S50, que possui 50 mg/kg de enxofre, e tam-

bém o diesel S10, que possui 10 mg/kg de enxo-
fre. 

II. A tonalidade da fumaça emitida por motores de 
combustão é verificada pela sua opacidade, exis-
tindo duas formas convencionais de verificá-la: 
através da Escala Ringelmann e pelo opacímetro. 

III. A Escala de Ringelmann compara cinco gradua-
ções de cores, indo do branco total ao preto total, 
com a tonalidade da fumaça expelida pelo motor 
de combustão, sendo o máximo permitido o nível 
2 = 40%. 

IV. O opacímetro é um aparelho que mede a opaci-
dade utilizando uma sonda coletora colocada no 
escapamento do veículo. A fumaça é conduzida 
para uma câmara onde um canhão projeta um fei-
xe de luz que deve atingir a parede oposta. Quan-
to mais densa e escura for a fumaça, mais fraca a 
luz chegará à parede oposta; consequentemente, 
maior será o índice de opacidade. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
B) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
C) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
E) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
27. A razão para o uso da gestão eletrônica dos freios é 

melhorar a dirigibilidade, a estabilidade, a tração e a 
frenagem dos veículos, o que é conseguido aumen-
tando ao máximo a aderência dos pneus ao pavimen-
to, evitando assim a ultrapassagem dos limites físicos 
que mantêm o veículo estável. Os sistemas que de-
sempenham essa gestão pertencem aos itens de se-
gurança ativa dos veículos, os quais assumem fun-
ções que atuam sobre os freios e as que atuam sobre 
a gestão eletrônica do motor. Entre os itens de segu-
rança ativa, o uso do sistema ESP (Eletronic Stability 
Program) permite a redução significativa dos riscos de 
acidentes, mesmo em situações críticas, propiciando 
maior domínio e estabilidade do veículo. A função do 
sistema ESP (Eletronic Stability Program) é: 

 
A) evitar o bloqueio das rodas em frenagens bruscas 

através de um sistema antibloqueio de controle 
realimentado, que modula a pressão nos freios 
em resposta às medidas de desaceleração da ro-
da, mantendo a dirigibilidade do veículo. 

B) controlar a estabilidade automática em curvas 
quando é detectada uma tendência de derrapa-
gem do veículo, independente de estar aceleran-
do ou travando, evitando que o veículo saia da 
trajetória desejada pelo motorista. 

C) verificar se os pneus giram em falso, uma vez que 
um diferencial permite que uma roda gire mais 
que a outra, possibilitando ao eixo “patinar”. Os 
freios são acionados momentaneamente e o tor-
que é transferido para a roda que está parada.  
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D) monitorar a velocidade de acionamento do pedal 
do freio, auxiliando o motorista a aplicar a força 
máxima na frenagem. 

E) comandar os sistemas de combustível e ignição 
de um motor para proporcionar economia de 
combustível e reduzir os poluentes produzidos por 
este, controlando com exatidão a concentração de 
combustível (relação ar-combustível) e a tempori-
zação das velas (avanço da ignição e duração). 

 
28. O opacímetro é um dispositivo utilizado para medir 

emissão de poluentes de veículos com motores à 
combustão interna. Sobre o opacímetro, são feitas as 
seguintes proposições: 

 
I. É um dispositivo utilizado para medir a composi-

ção dos gases como o CO, O2, NOx, HC, CO2, 
que são expelidos pelo escapamento de veículos. 

II. O dispositivo é utilizado para medir, em uma câ-
mara interna do equipamento, o teor de fumaça 
emitida pelo cano de descarga do veículo. 

III. Para efetuar a medição, o dispositivo utiliza uma 
sonda coletora e um canhão de luz. 

IV. Pode ser considerado um dispositivo de diagnós-
tico do veículo, uma vez que qualquer problema 
no sistema de injeção ou de dispositivos antipolu-
entes pode ser detectado pelo resultado da aferi-
ção realizada pelo dispositivo. 

 
Assinale a alternativa que identifica as proposições 
CORRETAS efetuadas acima. 

 
A) Somente as proposições II, III e IV estão corretas. 
B) Somente as proposições I, III e IV estão corretas. 
C) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
D) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
E) As proposições I, II, III e IV estão corretas. 

 
29. O turbocompressor usado nos motores do ciclo Diesel 

é também denominado de turbina, turbocharger, tur-
boalimentador ou turbo. Constituído por um conjunto 
de dois rotores montados nas extremidades de um ei-
xo, o turbocompressor é acionado pela energia cinéti-
ca dos gases da descarga. Seguem assertivas sobre 
o funcionamento e a função do turbocompressor: 

 
I. Os gases que impulsionam o rotor “quente” fazem 

com que o rotor “frio”, na outra extremidade do 
mesmo eixo, comprima e impulsione o ar para os 
cilindros. 

II. O aumento da pressão do ar no coletor de admis-
são acima da pressão atmosférica propicia um 
aumento de massa de ar sem aumento do volu-
me. 

III. A compressão do ar no coletor de admissão aci-
ma da pressão atmosférica resulta no aumento da 
potência e na redução do consumo específico de 
combustível. 

 

Marque a alternativa que identifica as assertivas 
CORRETAS efetuadas acima. 

 
A) Somente a assertiva I está correta. 
B) Somente a assertiva II está correta. 
C) As assertivas I e II estão corretas. 
D) As assertivas II e III estão corretas. 
E) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
30. A montagem das catracas dotadas de corpo e braços 

utilizadas em ônibus instrumentaliza o bloqueio ou a 
liberação da passagem dos passageiros. A catraca 
pode ser acionada pela ação física do usuário ou co-
brador (dispositivo mecânico), ou acionada por valida-
ção de bilhete ou de cartão (dispositivo automático). 
De acordo com suas características de funcionamen-
to, as catracas são classificadas conforme as seguin-
tes descrições: 

 
I. Utilizam um validador, um coletor de dados, ou 

mesmo uma simples botoeira. 
II. São liberadas/bloqueadas por controle físico e a 

contagem se dá por meio de relógios/contadores 
mecânicos. 

III. Possuem um validador ou coletor de dados incor-
porado, com capacidade para armazenar informa-
ções e liberar/bloquear o acesso de pessoas. O 
acionamento do validador pode ser com ou sem 
contato. 
 

Marque a alternativa que corresponde à classificação 
das catracas, conforme as descrições efetuadas, de 
forma CORRETA. 

 
 

A) I = Catracas eletromecânicas 
II = Catracas eletrônicas 
III = Catracas mecânicas 
 

B) I = Catracas eletrônicas 
II = Catracas mecânicas 
III = Catracas eletromecânicas 
 

C) I = Catracas eletromecânicas 
II = Catracas mecânicas 
III = Catracas eletrônicas 
 

D) I = Catracas eletrônicas 
II = Catracas eletromecânicas 
III = Catracas mecânicas 
 

E) I = Catracas mecânicas 
II = Catracas eletromecânicas 
III = Catracas eletrônicas 

 
31. Para conferir as reais condições de eficiência e de 

segurança dos sistemas funcionais dos ônibus do 
transporte coletivo, são feitas inspeções veiculares 
periódicas e programadas. Para o caso de frota de 
ônibus, os veículos são encaminhados para empresas 
operadoras responsáveis por fazer as vistorias. Após 
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a vistoria, um laudo técnico contendo os resultados é 
criado. Sobre os possíveis resultados da inspeção da 
frota de ônibus, são feitas as seguintes proposições: 

 
I. É considerado o veículo aprovado na inspeção 

quando não foram encontrados itens em descon-
formidade ou as avarias apontadas forem devi-
damente corrigidas e apresentadas até o prazo 
determinado. 

II. É considerada inspeção insuficiente quando são 
constatados vazamentos de óleo ou ruído no veí-
culo. 

III. É considerada inspeção reprovada quando as 
avarias observadas na inspeção não forem elimi-
nadas dentro do prazo estipulado. 

IV. É considerada inspeção inacabada se o veículo 
apresentado não estiver limpo e com desconfor-
midades em componentes que interferem na se-
gurança ou realização dos testes. 

 
Das proposições feitas acima sobre os resultados da 
realização de inspeção de frota de ônibus, é COR-
RETO afirmar que: 

 
A) apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
B) apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
C) apenas as proposições II e III são verdadeiras. 
D) apenas as proposições I e IV são verdadeiras. 
E) apenas as proposições II e IV são verdadeiras. 

 
32. Os três principais parâmetros de alinhamento da sus-

pensão (convergência ou divergência, câmber e cas-
ter), juntamente com o balanceamento do conjunto 
rodas/pneus, desde que estejam em conformidade 
com o especificado pelo fabricante, permitem a dirigi-
bilidade de um veículo dentro dos padrões confiáveis 
de segurança. Analise as seguintes assertivas relati-
vas aos termos balanceamento, alinhamento, cas-
ter e camber : 

 
I. É uma medida em que determinamos o quanto o 

eixo de articulação de esterçamento está inclinado 
para frente ou para trás contra a linha vertical em 
relação ao solo que passa pelo centro da roda, 
em uma vista lateral do veículo. 

II. Consiste em equilibrar (compensar) o excesso ou 
má distribuição de massas no conjunto pneu e 
aro.  

III. É a medida entre a linha de centro da roda em re-
lação à componente vertical do veículo, visto de 
frente ou pela traseira. 

IV. É a medida formada pela linha central da roda e a 
linha central longitudinal do veículo, olhando o ve-
ículo de cima. A soma dos valores de cada roda é 
o valor total da convergência ou divergência. 

 
A alternativa CORRETA que correlaciona as asserti-
vas acima expostas aos termos balanceamento, ali-
nhamento, caster e camber  é: 

 

A) I = caster; II = balanceamento; III = alinhamento; 
IV = camber. 

B) I = balanceamento; II = caster; III = camber; IV = 
alinhamento. 

C) I = camber; II = caster; III = balanceamento; IV = 
alinhamento. 

D) I = caster; II = balanceamento; III = camber; IV = 
alinhamento. 

E) I = alinhamento; II = caster; III = balanceamento; 
IV = camber. 

 
33. A eletrônica embarcada se faz cada vez mais presen-

te na fabricação dos veículos automotores, incluindo 
os de passeio, passageiros, agrícolas e de carga. A 
arquitetura elétrica é a responsável pela definição da 
alocação física e lógica utilizada, suportando as ne-
cessidades mercadológicas, técnicas e comerciais es-
tabelecidas pela montadora. Por ter um desempenho 
superior aos sistemas mecânicos e hidráulicos con-
vencionais e pela crescente necessidade de oferecer 
mais conforto, segurança, conveniência, entreteni-
mento e menor impacto ao meio ambiente, o uso de 
módulos de controle não se limitou somente ao con-
trole do motor. Das inúmeras aplicações eletroeletrô-
nicas existentes hoje, alguns sistemas embarcados 
veiculares merecem destaque, seja por sua larga utili-
zação no mercado, seja pelo benefício a ela associa-
do. Marque a alternativa que descreve o sistema vei-
cular denominado “Sistema de navegação” de forma 
CORRETA. 
 

A) Engloba as funções relacionadas a motor, câmbio 
e diferencial, controlando atuadores que resultam 
no aumento do desempenho do motor e na redu-
ção dos níveis de consumo e de emissões, base-
ado em informações recebidas de sensores que 
medem parâmetros físicos como temperatura, 
pressão, velocidade, processando-as através do 
ECM (Engine Control Module). 

B) Os principais sistemas relacionados são o módulo 
de iluminação e o ar-condicionado eletrônico, que 
aumentam o conforto interno, podendo ter ajuste 
individual para cada ocupante. 

C) Fazem parte deste sistema o painel de instrumen-
tos, o sistema de áudio e o sistema de vídeo. 

D) Sistema que troca informações em tempo real en-
tre o veículo e uma base externa sobre dados de 
diagnóstico do veículo, informando a criticidade de 
alguma falha existente e qual o local mais próximo 
para fazer o reparo ou acionar o resgate em caso 
de pane ou acidente. 

E) Sistema que oferece o posicionamento do veículo 
por meio de um receptor GPS (global position sys-
tem) e sua localização através de mapas digitais, 
possibilitando ainda a determinação de rotas e o 
acesso a pontos de interesse, horários de funcio-
namento de estabelecimentos e transporte alter-
nativo (ônibus e trens). 
 

34. As agências de trânsito utilizam ônibus alimentados 
por linhas elétricas, chamados “trólebus”, desde o fim 
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do século XIX. A partir do início dos anos 1990, o de-
senvolvimento focou a produção de veículos elétricos 
movidos somente a baterias. No final dos anos 1990, 
visando à solução das limitações de autonomia e de 
desempenho das tecnologias comercialmente viáveis 
para baterias, começou o desenvolvimento dos siste-
mas veiculares híbridos que usam motores a diesel ou 
gasolina combinados com um motor elétrico. Essa 
combinação híbrida (motor de combustão + motor elé-
trico) possibilita aos ônibus a obtenção de benefícios 
da tração elétrica (torque elevado a baixas rotações, 
alta eficiência, baixas emissões e redução de ruídos), 
mantendo-se o padrão de desempenho e a utilização 
da mesma infraestrutura de reabastecimento existente 
para os ônibus convencionais. De acordo com a dis-
posição de seus componentes, os veículos híbridos 
são classificados em cinco topologias: série, paralela, 
série-paralela, complexa e com pilha a combustível. 
Os esquemas numerados de I a IV na figura que se-
gue mostram diferentes modos de operação de uma 
topologia híbrida paralela, utilizando-se a seguinte le-
genda para as abreviaturas: BATT = bateria; ENG = 
motor de combustão; MOT = motor elétrico; PE = co-
mando eletrônico; TX = transmissão; Cluth = embrea-
gem; closed = fechado; open = aberto. 

 

Esquema I 

 

Esquema II 

 

Esquema III 

 

Esquema IV 

 

Fonte: Disponível em: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile_hybride> 

 
Marque a alternativa que corresponde à correlação 
entre os números dos esquemas e os modos de ope-
ração de uma topologia híbrida paralela de forma 
CORRETA. 

 
A) I = apenas elétrico; II = recarga da bateria pelo 

motor de combustão; III = elétrico e mecânico; IV 
= recarga da bateria durante frenagem. 

B) I = recarga da bateria durante frenagem; II = re-
carga da bateria pelo motor de combustão; III = 
elétrico e mecânico; IV = apenas elétrico. 

C) I = recarga da bateria pelo motor de combustão; II 
= apenas elétrico; III = elétrico e mecânico; IV = 
recarga da bateria durante frenagem. 

D) I = apenas elétrico; II = elétrico e mecânico; III = 
recarga da bateria pelo motor de combustão; IV = 
recarga da bateria durante frenagem. 

E) I = recarga da bateria pelo motor de combustão; II 
= elétrico e mecânico; III = apenas elétrico; IV = 
recarga da bateria durante frenagem. 

 
35. A aplicação de modelos mecânicos simplificados da 

dinâmica vertical da suspensão de um veículo pode 
ser efetuada simulando-se a suspensão dianteira e 
traseira, estipulando-se variações das massas, molas 
e amortecedores. As molas podem ser do tipo “feixe 
de molas” ou “mola pneumática” (bolsas pneumáti-
cas). A especificação ou a regulagem das molas e dos 
amortecedores permitem deslocamentos em função 
das forças destes componentes, tanto linear quanto 
não linear, viabilizando a simulação de ambos os 
comportamentos. As massas a serem modeladas po-
dem ser separadas em massa suspensa (carroceria, 
chassi, motor, acessórios), em massa da suspensão 
dianteira e em massa da suspensão traseira. Observe 
o esquema mostrado e assinale a alternativa INCOR-
RETA referente ao modelo mecânico simplificado da 
dinâmica vertical do sistema. 

 
 

 
Fonte: 
 Adaptado de <http://portal.fei.edu.br/Download dePesquisas/Dissertação 
VF_Rafael Domingues Shiotsuki.pdf> 

 
A) Os pneus estão representados pelo modelo Voigt-

Kelvin, considerando-se um ponto de contato e 
uma mola em paralelo com um amortecedor. 

B) O modelo adotado simula corretamente os roda-
dos traseiros, independente da interação com o 
pavimento. 

C) A massa suspensa é considerada como rígida e a 
flexibilidade do chassi é desconsiderada. 

D) Para aplicações em veículos pesados, a rigidez 
do “feixe de molas” deve ser simulada como vari-
ável em função da carga. Uma solução utilizada é 
o uso de um feixe de mola auxiliar: na situação 
“descarregado”, o feixe de molas principal traba-
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lha; quando este atinge uma determinada defle-
xão, ambos trabalham juntos, o que aumenta a ri-
gidez da mola. 

E) A simulação da “mola pneumática” deve conside-
rar características tais como: a área efetiva que 
transmite força ao elemento suspenso, o volume 
da bolsa, a pressão atmosférica que age nas pa-
redes externas da bolsa, o tipo de encordoamento 
da bolsa e a dureza e espessura da borracha. 

 
36. O número de anagramas distintos que são formados 

com as n letras de uma palavra, na qual n – 2 letras 
são repetidas, é igual a 210. Então, n é: 

 
A) um número par maior que 10. 
B) um número ímpar menor que 12. 
C) um número múltiplo de 5. 
D) um número primo. 
E) um número divisor de 28. 

 
37. Uma pessoa foi a uma lanchonete e gastou R$ 26,00. 

Ela comeu um sanduíche, tomou um suco e comeu 
um doce. O preço do suco é 2/3 do preço do sanduí-
che e o preço do doce é 3/4 do preço do suco. Assim, 
o preço do doce é: 

 
A) R$ 6,00. 
B) R$ 8,00. 
C) R$ 12,00. 
D) R$ 7,00. 
E) R$ 9,00. 

 
38. O bônus de R$ 9300,00 vai ser pago por uma empre-

sa e será dividido entre três funcionários: Rafael, Ro-
drigo e João Pedro, que obtiveram menor número de 
faltas ao trabalho durante o ano. Essa divisão será fei-
ta em partes inversamente proporcionais ao número 
de faltas que esses funcionários tiveram durante o 
ano de trabalho. Rafael faltou 2 dias, Rodrigo faltou 3 
dias e João Pedro faltou 5 dias. Dessa forma:  

 
A) João Pedro recebeu 50% do que Rodrigo rece-

beu. 
B) Rafael recebeu mais que Rodrigo e João Pedro 

juntos. 
C) João Pedro recebeu a maior parte do bônus. 
D) Rafael recebeu 50% a mais do que Rodrigo. 
E) Rodrigo recebeu 1/3 do valor do bônus. 

 
39. Os três números naturais a = 2n, b = 3. 2n e c = 144 

tem o mínimo múltiplo comum igual a 288. Dessa for-
ma, o máximo divisor comum entre esses três núme-
ros é: 

 
A)   5. 
B) 16. 
C)   4. 
D) 12. 
E)   8. 

 

40. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O produto de dois números irracionais é sempre 
um número irracional. 

B) A diferença de dois números naturais é sempre 
um número natural. 

C) O produto de um número racional com um número 
irracional é sempre um número irracional. 

D) A soma de dois números irracionais é sempre um 
número irracional. 

E) A soma de dois números inteiros é sempre um 
número racional. 
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