CARGO E UNIDADES: Oficial de Manutenção

(Natal e Grande Natal)
Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas.
INSTRUÇÕES


Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 15 (questões) questões objetivas;




É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das
quais apenas 1 (uma) é correta;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou
material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.



ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL
*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
RESPOSTAS

Nº

1

Questões Objetivas – 10,0 pontos
1 – (SESC – RN) Considerando a norma-padrão da língua portuguesa, marque a palavra que
deveria ser acentuada:
A) alicate
B) capacete
C) fusivel
D) furadeira
E) potente
2 - (SESC – RN) No trecho do texto “Todas as obras são geridas e fiscalizadas pela
construtora”, a palavra destacada pode ser substituída, mantendo-se o mesmo sentido, por:
A) constituídas
B) controladas
C) formadas
D) organizadas
E) planejadas
3 - ( LIQUIGÁS 2 - 11) Pedro estava completamente sem dinheiro e sacou R$ 640,00, em notas
de R$ 10,00, de um caixa eletrônico para fazer alguns pagamentos. Ele efetuou os pagamentos
do mais caro para o mais barato e, a cada pagamento, ele entregava metade das notas que
possuía. Ao término dos pagamentos, ficou com apenas R$ 10,00. Quantos pagamentos Pedro
fez?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
4 - ( LIQUIGÁS 2 - 16) Um agricultor comprou 300 g de sementes de café. Ele pesou-as e
verificou que 15 sementes de café pesam juntas 1 g. Quantas sementes de café o agricultor
comprou?
A) 600
B) 900
C) 1.500
D) 3.000
E) 4.500
5 – (SESC – RN) Qual a função do aplicativo do Microsoft Word?
A) Editar desenhos
B) Edição de planilha
C) Apresentação gráfica
D) Edição de texto
E) Edição de vídeo
6 – ( LIQUIGÁS 33 ) Em sistemas de instalações hidráulicas prediais, no trecho de
bombeamento de água para o reservatório superior, quando a bomba é desligada, o retorno
de água na Tubulação é evitado ao se utilizar um(a):
A) bujão
B) niple
C) tê de derivação
D) válvula de descarga
E) válvula de retenção
7 – ( Liquigás 32 ) No reservatório de água superior, a tubulação denominada ladrão se liga à
caixa pelo(a)
A) fundo
B) parte de cima da tampa
C) parede, na parte mais baixa
D) parede, na metade da altura do nível máximo de água da caixa
E) parede, na parte superior, acima do nível máximo de água da caixa

Nº
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Observe a planta que esquematiza um depósito com 3,00 m de pé-direito para responder às
questões de nos 8 e 9.

8 - ( LIQUIGÁS 30 ) Após análise da planta, verifica-se que:
A) todas as alvenarias têm altura de 3,0 m.
B) a divisão entre os dois estoques é feita por 1 degrau.
C) a divisão entre os dois estoques é feita com alvenaria de 1,50 m de altura.
D) o piso do estoque 1 está 1,50 m mais alto que o piso do estoque 2.
E) o piso do estoque 1 está 1,50 m mais baixo que o piso do estoque 2.
9 - ( LIQUIGÁS 31 ) Os portões dos estoques são do tipo:
A) basculante
B) giratório
C) pivotante
D) de correr
E) de enrolar
10 – ( SESC AP 12 ) Observe a figura abaixo que mostra quatro pássaros pousados em um
circuito, sendo que uma bateria de automóvel alimenta duas lâmpadas. Ao ligar-se a chave S,
o pássaro que poderá receber um choque elétrico é:

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) III e IV
11 – ( SESC AP 21) Qual o significado da sigla “EPI”?
A) Equipamento de propriedade indicado.
B) Equipamento de proteção individual.
C) Equipamento permanente determinado.
D) Equipamento de proteção interno.
E) Equipamento de proteção coletivo.

Nº

3

12 – (SESC – RN) Sobre o elemento elétrico disjuntor, analise as afirmativas abaixo e sinalize
a opção correta:
l. Potencial elétrico da superfície da Terra.
II. Dispositivo eletromecânico que permite proteger uma determinada instalação elétrica sobre
intensidades (curto-circuitos ou sobrecargas).
III. Dispositivo de proteção contra sobre corrente em circuitos.
IV. Aparelho que, ligado a um circuito elétrico, tem como função interferir na circulação e distribuição
de energia.
V. Linhas de transmissão trifásicas.
A) Apenas IlI e V
B) Apenas Il, IlI e IV
C) Apenas I, lll e IV
D) Apenas I e V
E) Apenas Il e Ill
13 - (SESC – RN) A primeira demão de uma tinta sobre o substrato, que funciona como uma
ponte entre o substrato e a tinta de acabamento, recebe o nome de:
A) Calcinação
B) Absorção
C) Pigmentação
D) Fundo
E) Base
14 – (SESC – RN) Qual a principal utilização do nível de mangueira:
A) Medir a altura de uma parede
B) Tirar o nível entre dois pontos separados ou distantes
C) Manter duas paredes alinhadas
D) Verificar o alinhamento vertical de uma parede
E) Verificar a altura máxima entre dois pontos
15 – ( Pref. Mun. Ubatuba – 31) “Destinado a uniformizar a absorção da pintura de
acabamento, permitindo melhor espalhamento da camada de tinta. Aplicado sobre reboco
novo, blocos de concreto, massa corrida, massa fina e demais superfícies resistentes. Diminui
a porosidade da superfície, proporcionando melhor rendimento da pintura. Pode, ainda, ser à
base de PVA e acrílico ou específico para superfícies de madeira, que podem ou não ser
pigmentadas.” A descrição anterior refere‐se a:
A) zarcão.
B) caiação.
C) selador.
D) massa corrida.
E) gesso em pó

Nº
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Atenção Candidato,












Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial
Preliminar do Sesc/RN.
Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
Certifique-se de estarem idênticos.
Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para
a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova
realizada.
Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais
etapas.
Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
RESPOSTAS
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do
Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato

Nº
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