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01. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Ao utilizar o instrumento de verificação acima ilustrado, 
o operador irá 
 

(A) verificar o ângulo de afiação de uma broca de 
centro. 

(B) verificar o ângulo de uma ferramenta para usinar 
uma rosca métrica. 

(C) verificar o ângulo de uma ferramenta para usinar 
uma rosca (whitworth) BSW. 

(D) usá-lo como calço nivelador. 

(E) aferir o módulo de uma engrenagem de dentes 
retos. 

 

02. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Nessa ilustração simplificada de um corte longitudinal 
em uma bucha com rosca interna, considerando a 
inclinação do filete, a figura representa uma 

 
(A) rosca esquerda. 
(B) rosca direita. 
(C) rosca quadrada. 
(D) rosca redonda. 
(E) rosca trapezoidal. 

 

03. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

Trata-se de uma representação em desenho técnico 
com perspectiva 

 
(A) cavaleira a 30°. 
(B) cavaleira a 45°. 
(C) cavaleira a 60°. 
(D) exata. 
(E) isométrica. 

 
 
 

04. Considere o desenho e a tabela trigonométrica abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para usinar uma peça cilíndrica e transformar seu perfil 
em uma peça triangular com três lados e ângulos 
iguais, que dimensão de material deverá ser subtraída? 

 
(A) 4,67. 
(B) 9,52. 
(C) 9,75. 
(D) 10,00. 
(E) 20,00.  

 
 
 
 

05. Qual a massa de uma barra de titânio (TI) com dimensões 
de 9,50mm x 9,50mm x 1.000mm, sabendo-se que o 
peso específico do titânio é 4,50kg/m³? 

 
(A) 0,224g. 
(B) 0,250g. 
(C) 0,40g. 
(D) 0,604g. 
(E) 0,805g. 

 
 
 
 

06. O ângulo sexagesimal 33°45’ corresponde a que grau 
centesimal? 

 
(A) 33°05’. 
(B) 33°15’. 
(C) 33°55’. 
(D) 33°75’. 
(E) 33°95’. 

 
 
 
 

Ângulo 15º 30º 60 

SEN 0,258 0,5 0,866 

COS 0,965 0,866 0,5 

TG 0,267 0,577 1,732 
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07. Um conjunto de engrenagens (grade) tem a seguinte 
montagem: engrenagem movida de 100 dentes, engre-
nagem motora de 200 dentes, rotação da engrenagem 
motora de 1.000 RPM (rotações por minuto). 

 
Quais são, respectivamente, a relação de transmissão 
e a rotação da engrenagem movida? 

 
(A) 1:2 e 500 RPM. 

(B) 1:2 e 2.000 RPM. 

(C) 2:1 e 2.000 RPM. 

(D) 2:1 e 4.000 RPM. 

(E) 2:5 e 5.000 RPM. 
 
 
 
 
 

08. A fração de polegada equivalente a 0,75 decimais é    
 

(A) 3/8". 

(B) 1/2". 

(C) 5/8". 

(D) 3/4".  

(E) 7/8". 
 
 
 
 
 

09. Sobre divisão de uma peça circular em partes iguais, 
considere a figura abaixo.  

 

 
 

Qual o valor da cota x? 
 

(A) 14,14mm. 

(B) 19,05mm. 

(C) 25,00mm. 

(D) 35,35mm. 

(E) 37,50mm. 
 
 

10. Considere a representação abaixo de uma figura geo-
métrica. 

 

 
 
Qual a área da região hachurada? 
 

(A) 1.200mm². 
(B) 3.500mm². 
(C) 4.000mm². 
(D) 5.800mm². 
(E) 7.000mm². 

 
 
 
 

11. Em uma máquina operatriz em que o colar micromé-
trico de aproximação é de 0,10mm de deslocamento 
em cada divisão e o número de divisões é de 40, o 
passo do fuso é 

 
(A) 4mm. 
(B) 8mm. 
(C) 10mm. 
(D) 16mm. 
(E) 40mm. 

 
 
 
 

12. Ao converter uma rosca de 20 fios por polegada em 
passo milimétrico, o passo desta rosca em milímetros 
será 

 
(A) 0,787mm. 
(B) 0,877mm. 
(C) 0,925mm. 
(D) 1,050mm. 
(E) 1,270mm. 
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13. Segundo a Norma SAE (Society of Automotive Engineers), 
o percentual de carbono do aço SAE 4320 é 

 
(A) 0,11%. 
(B) 0,15%. 
(C) 0,20%. 
(D) 0,32%. 
(E) 0,43%. 

 
 
 
 
 

14. O silício (Si) está presente na composição do aço mola. 
Esta adição garante 

 
(A) maior dureza. 
(B) maior resistência aos ataques químicos. 
(C) maior usinabilidade. 
(D) maior maleabilidade. 
(E) maior flexibilidade.         
 
 
 
 
 

15. Em um desenho técnico com régua milimétrica, uma 
peça apresenta 280mm. Sabendo-se que a peça física 
tem 112mm, pode-se afirmar que o desenho foi 
realizado em uma escala 

 
(A) 1:1. 
(B) 1:2,5. 
(C) 2,5:1. 
(D) 5:1. 
(E) 10:1.    

 
 
 
 
 

16. Uma fresadora universal apresenta uma relação 40/1 
em seu conjunto divisor. Para fazer 13 divisões em 
um disco com 39 furos, o número de voltas na manivela 
do conjunto divisor e o número de furos no disco são, 
respectivamente, 

 
(A) duas voltas e dois furos. 
(B) duas voltas e três furos.  
(C) três voltas e dois furos. 
(D) três voltas e três furos. 
(E) quatro voltas e quatro furos.     

 
 
 
 
 
 
 

17. Considere os triângulos retângulos representados na 
figura abaixo. 

 

 
Qual o valor da dimensão H? 

 
(A) 5. 
(B) 13. 
(C) 15. 
(D) 17. 
(E) 21. 

 
 
 
 
 
 

18. Considerando a Norma Internacional de Ajustes (ISA) 
sobre tolerâncias em desenho técnico, a indicação 
diâmetro 30H7 refere-se a  

 
(A) um eixo. 
(B) um furo. 
(C) um cone. 
(D) uma rosca. 
(E) um tipo de aço. 

 

19. Considerando a Norma Internacional de Ajustes (ISA) 
sobre tolerâncias em desenho técnico, a indicação 
diâmetro 30m6 refere-se a 

 
(A) um eixo.  
(B) um furo. 
(C) um cone. 
(D) uma rosca. 
(E) um tipo de aço.     

 

20. O latão amarelo, metal não ferroso, é uma liga de 
 

(A) alumínio e estanho. 
(B) cobre e zinco. 
(C) cobre e estanho. 
(D) estanho e zinco. 
(E) alumínio e cobre. 
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21. O preço do aço teve dois aumentos, o primeiro de 
10% e o segundo de 20%. Qual o valor percentual de 
acréscimo no preço do aço ao final do segundo aumento? 

 
(A) 10%. 
(B) 22%. 
(C) 30%. 
(D) 32%. 
(E) 41%. 

 

22. Qual o volume de um recipiente de base circular de 
dimensões 100cm (diâmetro) x 3m (altura)? 

 
(A) 0,6� m³. 
(B) 0,75� m³. 
(C) 2,75� m³. 
(D) 3,00� m³. 
(E) 7,5� m³. 

 

23. Para afiação de ferramentas de aço rápido (bits 12% 
de cobalto) e de ferramentas de metal duro (Widea), 
usam-se, respectivamente, rebolos de  

 
(A) lixa rotativa e de escova rotativa. 

(B) escova rotativa e de lixa rotativa. 

(C) óxido de alumínio branco e de carboneto de silício 
verde. 

(D) carboneto de silício verde e de óxido de alumínio 
branco. 

(E) lima rotativa e de óxido de alumínio branco. 
 

24. Dentre as alternativas abaixo, qual representa um aço 
inox AISI que admite tratamento térmico de têmpera? 

 
(A) 304. 
(B) 316. 
(C) 1.020. 
(D) 1.045. 
(E) 8.640. 

 

25. Considere uma broca helicoidal bem afiada, em operação 
de furação. Sob tais condições, a broca 

 
(A) fica azulada. 
(B) produz cavacos desiguais. 
(C) não apresenta ruído.  
(D) produz cavacos iguais em ambos os lados. 
(E) não aquece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. No programa de desenho de peças tridimensionais (3D) 
Solidworks, em sua configuração original (padrão), 
a cor que indica que um esboço está totalmente defi-
nido é 

 
(A) azul. 
(B) preto. 
(C) vermelho. 
(D) verde. 
(E) amarelo. 

 

27. As expressões abaixo representam as seguintes rela-
ções entre números racionais. 

 
(I)   -3>0 
(II)  1/2>1/3 
(III) -4<0 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 

28. O que caracteriza um aço inoxidável ferrítico-austenítico 
é não admitir 

 
(A) recartilhamento. 
(B) usinagem. 
(C) polimento. 
(D) soldagem. 
(E) têmpera. 

 

29. O ferro fundido especial é assim denominado por ter 
________ em sua estrutura de nódulos. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do trecho acima. 

 
(A) molibdênio 
(B) zinco 
(C) cromo 
(D) alumínio 
(E) grafita 
 

30. O elemento básico para a composição do aço é 
 

(A) alumínio. 
(B) níquel. 
(C) enxofre. 
(D) carbono. 
(E) ferro. 
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31. Sabendo-se que 1 polegada equivale a 25,4mm, 1 pé 
(foot) equivale a quantos milímetros?  

 
(A) 254,5mm. 
(B) 300mm. 
(C) 304,8mm. 
(D) 375mm. 
(E) 508mm. 

 

32. Um conjunto de tração de movimento está na relação 
de transmissão 5:1. A polia motora tem 50mm de 
diâmetro, gira a 3.500 RPM e aciona uma furadeira 
de coluna. Qual deve ser o diâmetro da polia montada 
no eixo da furadeira de coluna? 

 
(A) 250mm. 
(B) 350mm. 
(C) 500mm. 
(D) 700mm. 
(E) 1.350mm. 

 

33. Os códigos alfanuméricos da especificação M8 x 1,25 – 
3.6 de um parafuso indicam, respectivamente, da 
direita para esquerda: 

 
(A) resistência mecânica, passo, diâmetro do parafuso 

e tipo de rosca. 

(B) tipo de rosca, diâmetro do parafuso, passo e 
resistência mecânica. 

(C) tipo de rosca, passo, resistência mecânica e 
diâmetro do parafuso. 

(D) passo, diâmetro do parafuso, resistência mecânica 
e tipo de rosca. 

(E) diâmetro do parafuso, tipo de rosca, passo e 
resistência mecânica. 

 

34. Dentre as alternativas abaixo, qual delas apresenta, 
respectivamente, os elementos químicos magnésio, 
enxofre e molibdênio? 

 
(A) Mg, S, Mo. 

(B) Mn, S, Si. 

(C) Mg, C, Mn. 

(D) Mn, P, Mo. 

(E) Mn, S, Mo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Associe as Normas Regulamentadoras aprovadas pela 
Portaria nº 3.214/78 às respectivas áreas de trabalho 
das empresas. 

 
(1) NR-04  
(2) NR-05  
(3) NR-06  
(4) NR-10  
(5) NR-32  

 
(  ) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho. 

(  ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

(  ) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde. 

(  ) Segurança em Instalações e Serviços em Eletri-
cidade. 

(  ) Equipamentos de Proteção Individual. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é   

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

(B) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 

(C) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

(D) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 

(E) 5 – 2 – 4 – 3 – 1. 
 

36. Extintores de incêndio são equipamentos presentes em 
grande parte dos prédios das empresas. Cada extintor 
apresenta uma característica de extinção de acordo 
com o tipo de material/substância encontrada nos 
locais de trabalho. Dessa forma, há uma classificação a 
ser verificada, visando o emprego desse equipamento. 
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta. 

 
(A) Extintor de água – princípios de incêndios em 

materiais de Classe A e C. 

(B) Extintor de pó químico – princípios de incêndios em 
materiais apenas de Classe A. 

(C) Extintor de gás carbônico – princípios de incêndios 
em materiais de Classe A e C. 

(D) Extintor de água – princípios de incêndios em 
materiais de Classe B. 

(E) Extintor de gás carbônico – princípios de incêndios 
em materiais de Classe B e C. 

 

37. A norma indicada para rosca externa em tubos é 
 

(A) BSP. 
(B) BSW. 
(C) UNC. 
(D) UNF. 
(E) SAE. 
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38. Para usinar uma rosca interna 1/4" BSP, o diâmetro da 
broca apropriada é 

 
(A) 6,5mm. 
(B) 7,9mm. 
(C) 9,5mm. 
(D) 10,1mm. 
(E) 11,8mm. 

 

39. Para usinar uma rosca interna M4 x 0,50 (passo) em uma 
peça de alumínio, o diâmetro da broca apropriada é 

 

(A) 1,50mm. 
(B) 1,80mm. 
(C) 2,20mm. 
(D) 3,50mm. 
(E) 3,80mm. 

 

40. Para usinar uma rosca interna 1/8" NPT, o diâmetro da 
broca apropriada é  

 
(A) 8,00mm. 
(B) 8,10mm. 
(C) 8,50mm. 
(D) 8,70mm. 
(E) 8,90mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


