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01. Se em uma estufa a temperatura interna é de 99,5° 
Fahrenheit, a temperatura, em graus Celsius, será de 

 
(A) 18,20. 
(B) 28,60. 
(C) 34,50. 
(D) 37,50. 
(E) 49,75. 

 

02. Considere a figura abaixo. 

 
 
 

 
 
 

Qual é a área da região hachureada da figura? 
 

(A) 07,50π cm2. 
(B) 15,00π cm2. 
(C) 18,75π cm2. 
(D) 21,75π cm2. 
(E) 23,43π cm2. 

 

03. Tendo-se um parafuso com rosca 3/4” Whitworth e 
sabendo-se que o número de fios é 10, qual é o passo 
dessa rosca? 

 
(A) 2,00 mm. 
(B) 2,50 mm. 
(C) 3,00 mm. 
(D) 3,50 mm. 
(E) 4,00 mm. 

 

04. Em um sistema de transmissão por correias que tem 
1.750 RPM na polia motora, as medidas são 250 milí-
metros de diâmetro na polia motora e 350 milímetros 
de diâmetro na polia movida. 

 
Qual é a rotação da polia movida, em RPM? 
 

(A) 1.250. 

(B) 1.300. 

(C) 1.350. 

(D) 1.400. 

(E) 1.450. 
 

 
 

05. Considere a tabela abaixo. 

 
MULTIPLIQUE POR PARA OBTER 
cm² 0,15 Sq.in. 
kg 2,20 ℓb 

 
 
Considere também que, em um manômetro, está indi-
cada a pressão de 2 kg/cm². 
 
Qual é a pressão em ℓb/sq.in.? 
 

(A) 00,14. 

(B) 01,46. 

(C) 14,66. 

(D) 16,22. 

(E) 29,32. 
 

06. Os lubrificantes servem para vedação __________ de 
folgas, limpeza (detergência) e proteção contra a 
_____________, facilitando o deslizamento, além de 
ajudar na dissipação do calor, proporcionando maior 
suavidade dos movimentos e contribuindo para a 
______________ dos equipamentos. 

 
Qual das alternativas abaixo preenche correta e res-
pectivamente as lacunas da frase acima? 

 
(A) total – corrosão – precisão 
(B) parcial – temperatura – durabilidade 
(C) parcial – corrosão – durabilidade 
(D) parcial – corrosão – precisão 
(E) total – temperatura – precisão 

 

07. Sabendo que 1” = 25,4 mm, quanto mede 3/8”, em 
milímetros? 

 

(A) 03,80. 

(B) 07,60. 

(C) 09,53. 

(D) 24,00. 

(E) 38,00. 
 

08. Para a lubrificação de um sistema no qual as peças 
estão em contato com a água e a umidade, que tipo 
de graxa se deve utilizar? 

 

(A) À base de sódio. 

(B) À base de alumínio. 

(C) À base de silicone. 

(D) À base de lítio. 

(E) À base de cálcio. 
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Linha 380 V 

09. Considere as seguintes afirmações em relação ao 
ferro e ao aço carbono. 

 

I - Quanto maior for a porcentagem de carbono no 
ferro e no aço carbono, menor será a sua dureza. 

II - Quanto maior for a dureza do ferro e do aço car-
bono, maior será a resistência ao desgaste. 

III - O que um aço ganha em dureza ganha também 
em resistência à tração. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

10. Considere, na figura abaixo, a representação dos ter-
minais de um motor elétrico trifásico, com placa de 
identificação indicando 220/380 volts. 

 
 

Erro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qual deve ser a correta ligação para que esse motor 
opere em uma rede de 380 volts? 

 

(A) T1comT4, T2comT5 e T3comT6. 

(B) T1comT5, T2comT6 e T3comT4. 

(C) T1comT6, T2comT4 e T3comT5. 

(D) T1comT2comT3 e T4comT5comT6. 

(E) T4comT5comT6. 
 
 

11. Quais são os dois tipos básicos de molas helicoidais? 

 

(A) Tração e compressão. 

(B) Tração e pressão. 

(C) Pressão e compressão. 

(D) Torção e compressão. 

(E) Flexão e compressão. 
 
 

12. Qual deve ser a bitola da broca utilizada para abertura 
de uma rosca W1”? 

 
(A) 18 mm. 
(B) 22 mm. 
(C) 25 mm. 
(D) 28 mm. 
(E) 36 mm. 

 

13. Quais das medidas abaixo relacionadas podem ser 
obtidas, com precisão, por meio de um paquímetro 
universal? 

 

(A) Raio, ângulo, medida interna e medida externa. 

(B) Ângulo, medida interna, medida de profundidade 
e diâmetro interno. 

(C) Medida externa, medida interna, medida de pro-
fundidade e diâmetro interno da rosca de um pa-
rafuso. 

(D) Medida externa, viscosidade, medida de profundi-
dade e diâmetro interno da rosca de um parafuso. 

(E) Raio, medida interna, passo de rosca, medida de 
profundidade e diâmetro interno da rosca de um 
parafuso. 

 

14. Considere uma lâmpada de 100 watts de potência e 
220 volts de tensão. Se essa lâmpada for ligada a 
uma rede de 110 volts de tensão, qual será a potência 
dissipada? 

 

(A) 025 watts. 

(B) 040 watts. 

(C) 050 watts. 

(D) 100 watts 

(E) 200 watts. 
 

15. Relacione as colunas, associando a grandeza ao seu 
respectivo símbolo. 

 
(1) Hz (  ) Resistência elétrica 
(2) N (  ) Freqüência  
(3) Ω (  ) Temperatura 
(4) J (  ) Força 
(5) °C (  ) Quantidade de calor 
 

 
A ordem numérica correta, na coluna da direita, de 
cima para baixo, é 
 
(A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 
(B) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 
(C) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
(D) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
(E) 4 – 1 – 5 – 2 – 3. 

 

T4            T5           T6 

T1           T2           T3 
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16. Considere a figura abaixo que ilustra um circuito elétrico puramente resistivo. 

 

 
 

Qual é o valor da resistência equivalente do circuito? 
 
(A) 070 Ω. 
(B) 080 Ω. 
(C) 090 Ω. 
(D) 150 Ω. 
(E) 180 Ω. 

 
 
17. De acordo com a rotação, os motores de corrente 

___________, chamados ___________, são aqueles 
que giram na mesma velocidade do campo magnéti-
co, e os _________________ os que giram abaixo da 
velocidade síncrona. 

 
A alternativa que preenche correta e respectivamente 
as lacunas da frase acima é 

 
(A) alternada – diassíncronos – síncronos 
(B) contínua – assíncronos – síncronos 
(C) alternada – assíncronos – síncronos 
(D) contínua – síncronos – assíncronos 
(E) alternada – síncronos – assíncronos 

 

18. Os motores de indução _______________, com rotor 
tipo gaiola, exigem o auxílio de ______________ para 
partir, uma vez que o _______________ de partida é 
nulo. 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas da frase acima. 

 
(A) trifásicos – relé – giro 
(B) trifásicos – capacitor – indutor 
(C) monofásicos – diodo – torque 
(D) monofásicos – capacitor – torque 
(E) monofásicos – resistor – momento 

 

19. Dado um motor elétrico síncrono de 8 pólos e 60 Hz 
de freqüência, qual é a sua rotação? 

 
(A) 0.800 rpm. 
(B) 0.900 rpm. 
(C) 1.000 rpm. 
(D) 1.100 rpm. 
(E) 1.200 rpm. 

 

20. Dado um motor elétrico trifásico de 220 V entre fases, 
20 HP e fator de potência 90%, qual é a sua corrente 
elétrica? 

 
(A) 28,33 ampères. 
(B) 32,33 ampères. 
(C) 36,98 ampères. 
(D) 43,55 ampères. 
(E) 75,35 ampères. 

 
 

 
 

60 Ω 

30 Ω 

30 Ω 
 

30 Ω 
 


