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A T E N Ç Ã O

Técnico em ELETROTÉCNICA
Técnico em ESTRUTURAS NAVAIS

Técnico em MECÂNICA

Prova dos Cursos

Data da Prova: 24/06/2007

ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA 
DO RIO DE JANEIRO

Faça sua Prova com tranqüilidade, mas controle seu tempo

O caderno de questões contém 60 questões de múltipla-escolha, conforme distribuição abaixo, cada uma com 5 opções
 (A, B, C, D e E), organizadas da seguinte forma.

de 01 a 20 – FÍSICA de 21 a 40 – MATEMÁTICA
de 41 a 55 – LÍNGUA PORTUGUESA de 56 a 60 – LÍNGUA INGLESA

CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA

1.  Ao receber o material, verifique no cartão de respostas  seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. 
Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2.  A  prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do cartão de respostas.

3.   Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas.        
O cartão de respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do cartão de respostas e 
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de cartão de respostas por 
erro do candidato.

4.    Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão de respostas:

-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço 
   correspondente à letra a ser assinalada.  
-  Outras formas de marcação diferentes  implicarão a rejeição do cartão de respostas.
-  Será atribuída nota zero às questões  não assinaladas,  com falta de nitidez,  com mais de uma opção assinalada e as  
    emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

5.  O fiscal de sala não  está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do 
coordenador local.

6.   Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início.

7. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no caderno de questões.

8. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início               
da prova.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

10.   Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas. Não esqueça o documento de identidade.

11.   divulgação dos resultados estará disponível nos sites www.fec.uff.br e www.emgepron.com.br, na Escola Técnica do 
Arsenal de Marinha e no Posto de Atendimento (ANEXO II), conforme Cronograma (ANEXO VI).

BOA PROVA

GABARITO   C
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Física

02) As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As 
vetoriais são aquelas que possuem caráter direcional. Das 
alternativas abaixo, assinalar aquela que tem apenas 
grandezas vetoriais.

a) trabalho, massa e velocidade.
b) tempo, temperatura e densidade.
c) potência, temperatura e densidade.
d) deslocamento, massa e trabalho.
e) velocidade, força e deslocamento.

01) Um carro que percorre 40km em 0,5h, 100km em 1,0h e 
mais 250km em 3,0h tem durante o percurso, em km/h, a 
velocidade média de, aproximadamente:

a) 80
b) 81,6
c) 83,3
d) 86,6
e) 82

04) A bateria dos automóveis fornece uma d.d.p. (diferença de 
potencial) que varia entre 12V e 14V. Num automóvel foi 
instalado um par de faróis de neblina cuja resistência elétrica 
total é de 4?  . O valor máximo da corrente admitida pelo 
fusível colocado antes dos faróis, a fim de protegê-los de 
eventuais picos de tensão é de:

a) 4A
b) 3,5A
c) 4,5A
d) 6,5A
e) 6,0A

05) Um anel de ouro puro a 25ºC recebeu 40 calorias e 
aqueceu-se até a temperatura de 95ºC. Sabendo que o calor 
específico do ouro vale 0,032cal/gºC. A massa do anel é de:

a) 70g
b) 17,86g
c) 280g
d) 1,28g
e) 40g

07) Numa pista sem subidas ou descidas íngremes, com piso 
regular, um carro com motor de 1000 cilindradas consegue 
manter uma velocidade média em torno de 20m/s. Quanto 
tempo, em horas, uma pessoa gastaria, nessas condições, 
para viajar 320km?

a) 16h
b) 640h
c) 2000h
d) 4,4h
e) 40h

12) Uma pedra abandonada do alto de um prédio atinge o solo 
em 6s. Com que velocidade a pedra atinge o solo (aceleração 
da gravidade = 10m/s²).

a) 20m/s
b) 30m/s
c) 40m/s
d) 50m/s
e) 60m/s

06) Você é passageiro num carro e, imprudentemente, não 
está usando o cinto de segurança. Sem variar o módulo da 
velocidade, o carro faz uma curva fechada para a esquerda e 
você se choca contra a porta do lado direito do carro. 
Considere as seguintes análises da situação:

I - Antes e depois da colisão com a porta, há uma força para 
a direita empurrando você contra a porta.

II - Por causa da lei da inércia, você tem a tendência de 
continuar em linha reta, de modo que a porta, que está 
fazendo uma curva para a esquerda, exerce uma força 
sobre você para a esquerda, no momento da colisão.

III - Por causa da curva, sua tendência é cair para a esquerda.

 Assinale a opção correta:

a) nenhuma das análises é verdadeira.
b) as análises II e III são verdadeiras.
c) somente a análise I é verdadeira.
d) somente a análise II é verdadeira.
e) somente a análise III é verdadeira.
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03) Uma pedra de massa 2kg cai verticalmente de uma altura 
de 4 metros. O trabalho realizado pelo peso da pedra (admitir 
g = 10m/s²) é:

a) 80 
b) 20
c) 40
d) 60
e) 100

08) Um chuveiro elétrico de potência 4,2kw libera 50g de água 
aquecida por segundo. Se a água entra no chuveiro à 
temperatura de 25ºC, a temperatura com que ela sai, supondo 
desprezíveis as perdas de calor, é:

a) 25ºC
b) 109ºC
c) 50ºC
d) 45ºC
e) 35ºC

09) Imagine que você tenha sido capturado por 
extraterrestres e levado a um planeta desconhecido, onde foi 
submetido a uma bateria de teste e exames. Medido num 
dinamômetro seu peso atingiu 380N. Supondo que sua 
massa seja de 55kg, a aceleração da gravidade nesse planeta 
é de:

a) 209m/s²
b) 325m/s²
c) 435 m/s²
d) 1,4 m/s²
e) 6,9 m/s²

10) Um corpo se desloca uniformemente acelerado na 
vertical, com aceleração constante de módulo igual a 10m/s². 
Sabendo que seu movimento se inicia a partir do repouso a 
180m do solo, à distância percorrida no último segundo de sua 
queda é de:

a) 18m
b) 50m
c) 55m
d) 125m
e) 150m

11) Um veleiro ancorado sobe e desce ao sabor das ondas. A 
distância entre a maior e a menor altura alcançadas pelo 
barco é de 2m, e ele demora 10s entre uma subida e outra. A 
amplitude das ondas do mar nesse caso é de:

a) 20m
b) 5m
c) 1m
d) 12m
e) 6m
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19) Uma pessoa, andando normalmente, tem uma velocidade 
média da ordem de 1m/s. Que distância, aproximadamente 
esta pessoa percorrerá andando durante 15 minutos?

a) quinze metros.
b) cento e cinqüenta metros
c) um quilômetro
d) dez quilômetros
e) noventa metros.

21) A expressão                 é igual a:

a)

b)

c)

d)

e)

13) Peso de um corpo é:

a) uma grandeza que se confunde com a massa.
b) uma força que se desenvolve pelo contato deste com a 

Terra.
c) uma força que não pode ser medida estaticamente.
d) uma força que se desenvolve entre ele e a Terra, apesar 

de não haver contato entre ambos.
e) uma grandeza escalar.

15) As 10 lâmpadas de uma árvore de Natal são ligadas em 
série. Numerando estas lâmpadas de 1 a 10 e supondo-se 
que a nona lâmpada queime:

a) todas apagam.
b) ficam acessas apenas as lâmpadas 1 a 8.
c) somente a nona lâmpada apaga.
d) fica acesa somente a décima lâmpada.
e) todas queimam.

14) Um operário levanta o carrinho exercendo uma força de 
200N. Sabendo que o braço de resistência mede 60cm e que 

o de potência mede 180cm, o peso da carga no carrinho (      ) 
é:

a) 12000N
b) 600N
c) 20N
d) 60N
e) 3N

→
Fr

20) Uma partida de vôlei masculino, no último Campeonato 
Mundial, teve duração de 2 horas e 35 minutos. A ordem de 
grandeza da partida, em segundos, foi de:

a) 10¹
b) 10²
c) 10³
d) 10
e) 10

4

5

17) Assinale o item abaixo em que não é citada uma grandeza 
física:

a) pressão
b) velocidade
c) volume
d) tempo
e) automóvel

Matemática

7

1

5

1

3

1 ++

5

1

105

61

105

71

105

1

500

1

23) A expressão decimal de (0,01)³ é:

a) 0,03
b) 0,001
c) 0,0001
d) 0,000001
e) 0,3

24) O valor de 216 : 0,0006 é:

a) 36
b) 36 x 10
c) 3,6 x 10
d) 36 x 10
e) 36 x 10

4

2

-3

-3

22) O maior inteiro N de dois algarismos que é múltiplo de 5 e 
tal que o máximo divisor comum entre N e 6 vale 3, é:

a) 60
b) 750
c) 85
d) 90
e) 75

25) Resolvendo a expressão: 
{ 2 + [(8 + 3) - (-8) + (1 - 4 + 7)] + [(3 - 7) - 1] }, vamos obter:

a)  20
b) 18
c) 17
d) 16
e) 15

26) Substituindo x = 0,2 e y = -2,5 na expressão x² + xy, 
obtemos:

a) 4,5
b) 4,6
c) 0,46
d) -0,46
e) 0,046

ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

16) Um automóvel percorre uma distância de 480km a uma 
velocidade média de 80km/h. O tempo gasto nesse 
movimento é de:

a) 40h
b) 240h
c) 6h
d)  38h
e) 60h.

18) É freqüente observarmos, em espetáculos ao ar livre, 
pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar ver 
melhor o palco. Supondo que Maria esteja sentada nos 
ombros de João que, por sua vez, está em pé sobre um 
banquinho colocado no chão. Com relação à terceira lei de 
Newton, a reação ao peso de Maria está localizada no:

a) chão.
b) banquinho
c) centro da Terra
d) ombro de João
e) nas pernas de João.
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27) Uma sala contém 60 alunos. Se a razão entre meninos e 
meninas é de dois para oito, então nesta sala temos:

a)  40 meninos e 40 meninas
b) 20 meninos e 40 meninas
c) 15 meninos e 45 meninas
d) 25 meninos e 35 meninas
e) 12 meninos e 48 meninas

35) O valor de x na figura é:

37) Uma pessoa de 1,70m de altura observa o topo de uma 

árvore sob um ângulo α. Sendo b a distância que o separa da 
árvore e que a altura da árvore vale h + 1,70m, qual a relação 

trigonométrica em função de α, para saber a altura total da 
árvore?

a) h = b  tgα
b) h = a  tgα
c) h = a  cosα
d) h = b  cosα
e) h = a  senα

28) A expressão                                      é igual a:

a) y

b)

c) x

d)

e) 2x

xyxyxyxy

xxxx

+++
+++

y

1

x

1

29) A área da sala representada na figura é:

a) 15m²
b) 17m²
c) 19m²
d) 20m²
e) 22m²

30) A expressão (0,1x - 0,1y) (0,1x + 0,1y) é igual a:

a)  0,1x²  -  0,1y²
b) x²  -  y²
c) 0,01x²  +  0,01y²
d) 0,01x²  -  0,01y²
e) x  +  y

31) Verifique a figura:

 
a

A B

C

c

18

30°

O valor de a no triângulo ABC é:

a) 28
b) 32
c) 30
d) 33
e) 36

33) Considerando o gráfico da função y = x²  x  6, vale afirmar 
que:

a) não corta o eixo dos x.
b) corta o eixo dos y no ponto (0,6).
c) corta o eixo dos x nos pontos (-2,0) e (3,0)
d) tem concavidade voltada para baixo.
e) corta o eixo dos y nos pontos (0,8) e (1,2)

34) Sendo f (x) = 7x + 1, então                         é igual a:

a) 3
b) 5
c) 7
d) -1
e) 9

3

)9()12( −f

32) Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13cm e um 
dos catetos mede 12cm. O perímetro desse triângulo é:

a) 40cm
b) 32cm
c) 35cm
d) 36cm
e) 30cm

 
3

10 2

a) 1
b) 4

c)

d)

e) 100

3

20

5

3

36) Seja a função f,                       definida por f(x) + 1 + 4 senx. 
O conjunto imagem dessa função é o intervalo:

a) [-3,5]
b) [3,5]
c) [-3,4]
d) [3,4]
e) [4,8]

de em
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40) Os lados de um triângulo retângulo estão em P.A. de razão 
3. Calculá-los.

a) 3, 6, 9
b) 6, 9, 12
c) 12, 15, 18
d) 9, 12, 15
e) 3, 4, 3

TEXTO I:

A ALMA ESFÉRICA DO CARIOCA
(Armando Nogueira)

Chego do mato vendo tanta gente de cara triste pelas 
ruas, tanto silêncio de derrota dentro e fora das casas, como 
se o gosto da vida se tivesse encerrado, de vez, com as cinzas 
do finado carnaval dos últimos dias.

Imperdoável melancolia de quem sabe, e sabe muito 
bem, que esta deliciosa cidade não é samba, apenas; que o 
Rio, alma do Brasil, afina também seus melhores sentimentos 
populares por outra paixão não menos respeitável  o futebol.

Esse abençoado binômio, carnaval-futebol, é que explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

Por que, então, chorar a festa passada se ao breve ciclo 
de fantasia do samba logo se segue a ardente realidade do 
futebol? Desmontaram o palanque por onde desfilou a elite do 
samba? E daí? Lá está o Maracanã, rampas gigantescas, 
assentos intermináveis, tudo pronto para o grande desfile de 
angústias e paixões que precedem a glória de um chute. 
Agora mesmo, alguém me veio dizer, contente, que a grama 
está uma beleza, de área a área, e que, com as últimas 
chuvas o verde rebentou verdíssimo.

Salgueiro, Fluminense, Mangueira, Flamengo, Império, 
Botafogo  milagrosa alternação de emoções na vida de uma 
cidade, passos e passes de uma gente que curtiu seu amor ao 
mesmo tempo no contratempo de um tamborim e no instante 
infinito de um gol.

Mas se foi o Salgueiro, já vem chegando o Flamengo, 
preto e vermelho, apontando, ardente, na boca do túnel que 
se abre para a multidão em delírio. Couro de gato, bola de 
couro, quicando e repicando pela glória de uma cidade que 
não tem por que chorar tristezas.

Rio.

41) A idéia expressa pela oração destacada em “Chego do 
mato vendo tanta gente de cara triste pelas ruas, tanto silêncio 
de derrota e fora das casas”, é de:

a) explicação
b) conclusão
c) adição
d) alternância
e) oposição

42) “... como se o gosto da vida se tivesse encerrado”. A 
passagem destacada estabelece com a anterior, uma idéia 
de:

a) conseqüência
b) comparação
c) concessão
d) explicação
e) conclusão

44) “Lá está o Maracanã, rampas gigantescas, assentos 
intermináveis, tudo pronto para o grande desfile de angústias 
e paixões que precedem a glória de um chute”. Respeitando o 
processo coesivo textual, no trecho acima, os elementos 
sublinhados atualizam, respectivamente:

a)  assentos intermináveis / o grande desfile de paixões.
b) Maracanã / o grande desfile.
c) desfile de angústias / rampas gigantescas.
d) assentos intermináveis / angústias e paixões.
e) rampas gigantescas / assentos intermináveis / angústias 

e paixões.

45) A opção em que não há correspondência entre a palavra 
sublinhada e a classe gramatical a ela atribuída é:

a) “Mal se foi o Salgueiro,”  -  conjunção.
b) “Por que, então, chorar a festa passada...” - locução 

adverbial.
c)  “... o verde rebentou verdíssimo” -  advérbio.
d) “de área a área,” - preposição.
e) “... e no instante infinito de um gol,” - substantivo,

39) Sendo  f  :               definida por f(x) = 2x + 3, então f(1) + 
f(2) + f(3) + ... + f(25) é igual a:

a) 753
b) 725
c) 653
d) 1375
e) 1500

38) Três irmãos têm atualmente idades que estão em uma 
progressão aritmética de razão 5. Daqui a três anos, suas 
idades:

a) estarão em uma P.A. de razão 2.
b) estarão em uma P.A. de razão 3.
c) estarão em uma P.A. de razão 5.
d) estarão em uma P.A. de razão 8.
e) estarão em uma P.G. de razão 8.

Português

43) Reescrevendo o terceiro parágrafo do texto, o sentido não 
se altera em:

a) A eternização da alma esférica da gente mais alegre de 
nosso alegre País, é que explica esse abençoado 
binômio, carnaval-futebol.

b) É esse abençoado binômio, carnaval-futebol, que explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

c) Esse abençoado binômio, que eterniza carnaval-futebol, 
explica e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de 
nosso alegre país.

d) É que esse abençoado binômio, carnaval-futebol, explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

e) A explicação desse abençoado binômio, carnaval-
futebol, é que eterniza a alma esférica da gente mais 
alegre de nosso alegre País.

46) Assim como a palavra fiscalizar, grafam-se:

a) ridicularizar, conscientizar, racionalizar, desuzar, 
escandalizar.

b) catequizar, suavizar, revizar, batizar, realizar.
c) entronizar, exorcizar, pressurizar, vulgarizar, lambuzar.
d) estabilizar, paralizar, aclimatizar, amenizar, matizar.
e) avizar, utilizar, radicalizar, universalizar, organizar.

ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
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47) Leia o texto:

“Todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo 
que a ferisse, não tinham o quê que a fascinasse ou 
subjugasse”.

A palavra em destaque exerce, pela ordem, as seguintes 
funções sintáticas:

a) objeto direto - objeto direto - sujeito - sujeito.
b) objeto direto - sujeito - sujeito - sujeito.
c) sujeito - sujeito - objeto direto - sujeito.
d) objeto direto - sujeito - objeto direto - sujeito.
e) sujeito - objeto direto - objeto direto - sujeito.

52) Os dois hiatos das formas verbais devem ser acentuados 
apenas na alternativa:

a) refluir - instituindo
b) construindo - destruído
c) caída - saíste
d) instruído - intuir
e) refluira - destruindo

48) Indique a concordância verbal incorreta:

a)  Ainda resta, na sala de exame, uns vinte alunos.
b) Exigiam-se referências para o cargo.
c) Precisa-se de informações corretas.
d) O pai ou o filho assumirá a presidência da empresa.
e) Mais de um candidato foi contratado pela firma.

49) Marque a colocação pronominal que foge aos padrões da 
norma culta da língua.

a) Se não me engano, nada lhes prometi.
b) Nunca mais convidei-o para sair.
c) Não se vá, espere-me.
d) Faça-me um favor.
e) Perdoar-lhe-ei um dia.

54) Aponte a alternativa que completa corretamente a frase:

O grande ______ da _______________ é que ela não foi 
orientada pelo bom __________.

a) mau - discussão - senso
b) mau - discussão - censo
c) mal - discussão - senço
d) mau - discução - censo
e) mal - discussão - senso

55) Na frase: “Ele ganhou uma bolada na loteria, mas já 
torrou tudo”, as palavras em destaque que não foram 
empregadas em sentido literal. Nesse contexto são termos de 
gíria que podem ser entendidos, respectivamente, como:

a) ajuda  doou sem reservas
b) um grande impulso  destruiu
c) uma significativa vantagem  emprestou
d) um bom dinheiro  gastou sem controle
e) privilégio  perdeu rapidamente

56) Leia:

50) A frase em que a concordância nominal está correta é:

A) A vasta plantação e a casa grande caiados há pouco 
tempo era o melhor sinal de prosperidade da família.

b) Eles, com ar entristecidos, dirigiam-se ao salão onde se 
encontravam as vítimas do acidente.

c) Não lhe pareciam útil aquelas plantas esquisitas que ele 
cultivava na sua pacata e linda chácara do interior.

d) Quando foi encontrado, ele apresentava feridos a perna e 
o braço direitos, mas estava totalmente lúcido.

e) Esses livros e caderno não são meus, mas poderão ser 
importante para a pesquisa que estou fazendo.

53) As palavras nobel, látex e rubrica são, respectivamente:

a) oxítona - oxítona - proparoxítona
b) oxítona - paroxítona - proparoxítona
c) paroxítona - oxítona - paroxítona
d) oxítona - paroxítona - paroxítona
e) paroxítona - paroxítona - proparoxítona

51) Assinale a alternativa correta:

a) Os deuses vêm vindo. Todos os vêem.
b) Os deuses vêm vindo. Todos os vêm.
c) Os deuses vêem vindo. Todos os vêm.
d) Os deuses vêem vindo. Todos os vêem.
e) Os deuses vem vindo. Todos o vem.

Inglês

Avril Lavigne started singing at 2, perfoming at 10, and writing 
songs at 14. By 16, she had quit school in Canada, moved to 
New York, and signed a recording contract with Arista Records. 
Her first CD, Let Go, sold over 14 million copies.
Now 20, Avril talked to us about her life and career.

                               
KIENER, Robert. English to go.nº4, Reader's Digest.p.67.

According to the text, Avril Lavigne started to write songs at the 
age of.

a) ten.
b) twenty
c) sixteen
d) fourteen
e) one

57) Observe:

 Na manchete, a palavra “breast” significa:

a) seio
b) pele
c) útero
d) medula
e) perna

58) Leia:

Lysol  Facts of life

Chances are, if the kid is getting clean, the bathroom is getting 
dirty.

As palavras em destaque na sentença indicam uma:

a) crítica
b) oposição
c) conclusão
d) afirmação
e) negação
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59) “Where does she study? She studies at the University”.

A alternativa que apresenta o mesmo processo de formação 
da interrogativa e afirmativa e, 3ª pessoa do singular é:

a) When does the woman cry? She cries all day, all night.
b) Why does she enjoy watching TV? Because she enjoys 

news.
c) When does he say bad words? He says bad word when he 

is nervous.
d) Does Ronaldinho play football very well? Yes, he plays 

football very well
e) When does he play football? No, he plays football.

60) Leia:

Date - April 15, 2006
Time - 4:40 p.m.
To - Ms. Christine Burke
Message - Ms. Andrea Silva called to ask if she could meet you 
for dinner next Friday to discuss the project. Please call her at 
555-5577

A informação não apresentada na mensagem é o(a):

a) data do encontro
b) motivo do encontro
c) local do encontro
d) telefone para contato
e) rua do encontro
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