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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A minha salamandra 
 

Certa vez, escrevendo uma novela, precisei saber se uma 
salamandra tinha quatro ou seis pernas. Já não me lembro em 
que episódio novelesco pretendia envolver as pernas da minha 
salamandra, mas a verdade é que precisava saber — e não 
fiquei sabendo.  

Que sei eu a respeito de minhas próprias pernas? Pensava 
então, deixando que elas me levassem para outros caminhos, 
fora da ficção. 

Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-
tas. A experiência própria nem sempre ajuda. Passei, por exem-
plo, a minha infância nos galhos de uma mangueira, chupando 
manga o dia todo, e não soube responder a um meu amigo, ex-
celente romancista, quanto tempo levava para germinar um ca-
roço de manga.  

Contou‐me ele, na época, que andou precisando saber 
este pormenor, em razão de uma história que estava escre-
vendo. Depois de perguntar a um e outro, e não obtendo senão 
respostas vagas, telefonou para a repartição do Ministério da 
Agricultura que lhe pareceu mais apta a fornecer‐lhe a informa-
ção. O funcionário que o atendeu ficou simplesmente perplexo:  

– Caroço de manga? Que brincadeira é essa?    
Como insistisse, informaram‐lhe que, realmente, havia 

quem talvez soubesse — um especialista no assunto, lotado 
num departamento ao qual estava afeto o setor de fruticultura. 
Discou para lá — mas só conseguiu colher vagos palpites:  

– Um caroço de manga? Bem, deve levar um ou dois 
meses, o senhor não acha?  

– Não acho nada: preciso saber com exatidão.  
– Por quê?  
– Bem, porque...  
Outros telefonemas, que somente despertavam remi-

niscências infantis:  
– Na minha casa tinha uma mangueira. A manga‐espada, 

por exemplo, se bem me lembro...  
– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma... Lá no Norte chamam de itamaracá.  
– O caroço?  Bem, o caroço, para lhe dizer com fran-

queza...  
Resolveu telefonar para o Gabinete do Ministro:  
– Queria uma informaçãozinha de Vossa Excelência.  
O ministro não sabia. Que futuro tem um país de economia 

essencialmente agrícola se ninguém, nem o próprio Ministro da 
Agricultura, sabe informar quanto tempo leva para germinar um 
caroço de manga?  

Volto à minha salamandra. Vejo‐a esquiva e silenciosa a 
deslizar por entre as pedras, quantas pernas?  Que futuro te-
nho eu como escritor, se não sei dizer com quantas pernas se 
faz uma salamandra?  O mundo anda cheio de pernas, e o co-
ração do poeta já perguntou para que tanta perna, meu Deus. 
As da salamandra — quatro, ou seis — nada acrescentam ao 

meu mundo interior, senão a ligeira desconfiança de que acabo 
tendo quatro. No entanto, as de uma jovem galgando comigo 
as pedras do Arpoador, por exemplo, apenas duas, podem sus-
tentar o universo – vertiginoso universo onde as sensações ger-
minam bem mais depressa que um caroço de manga. Onde se 
acendem estrelas inexistentes e os astros desandam nas suas 
órbitas. Onde se abrem abismos de uma profundeza que nem 
a imaginação do romancista ousa devassar. Onde vicejam plan-
tas bem mais exóticas que uma mangueira de quintal, em cujas 
sombras se arrastam seres vorazes e bem mais misteriosos que 
a salamandra, salamandras...   

(Fernando Sabino. As melhores crônicas – 14ª ed.  
Rio de Janeiro: Record, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Quando falamos sobre o texto narrativo, sabemos que se 
trata de uma história já acontecida, podendo ser verdadeira 
ou fruto da imaginação de um determinado autor, chamada 
de ficção. Considerando as ideias textuais, a ficção: 
A) É caracterizada por uma trama comumente incomum, con-

traditória e ilógica. 
B) Trata-se de uma invencionice desenvolvida precisamente 

de fatos concretos e reais. 
C) Permite o articulista imaginar sobre qualquer temática de 

acordo com a sua concepção. 
D) Interpreta novamente a humanidade, acrescentando algo 

original com excesso de humor. 
 

Questão 02 
Através do excerto “O ministro não sabia. Que futuro tem um 
país de economia essencialmente agrícola se ninguém, nem o 
próprio Ministro da Agricultura, sabe informar quanto tempo 
leva para germinar um caroço de manga?” (17º§), o autor: 
A) Observa que o homem é um ser transformador e coletivo. 
B) Declara sua indignação sobre a dúvida retratada sem solução 

aparente.  
C) Demonstra que somos consequências de nossas indagações 

e devaneios. 
D) Vê a trama como uma concessão com características de sen-

timentos individualistas.  
 

Questão 03 
Dentre os trechos destacados a seguir, indique aquele em que 
o ponto de vista do autor é demonstrado de forma evidente e 
nítida. 
A) “O ministro não sabia.” (17º§) 
B) “– Na minha casa tinha uma mangueira.” (12º§) 
C) “A experiência própria nem sempre ajuda.” (3º§) 
D) “Que sei eu a respeito de minhas próprias pernas?” (2º§) 
 

Questão 04 
Em “As da salamandra – quatro, ou seis – nada acrescentam 
ao meu mundo interior, senão a ligeira desconfiança de que 
acabo tendo quatro.” (18º§), o duplo travessão tem como fi-
nalidade: 
A) Evidenciar uma explicação. 
B) Indicar uma informação precisa. 
C) Introduzir a fala no discurso direto. 
D) Marcar uma pausa de longa duração. 
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Questão 05 
Ignoramos em que situação de seu romance a articulista pre-
tendia aproveitar as pernas da salamandra, mas, como ele não 
conseguiu descobrir (pois não havia salamandras no Brasil), o 
pequeno animalzinho deixou de se incorporar à literatura bra-
sileira. Tal fato pode ser claramente comprovado em: 
A) “Discou para lá – mas só conseguiu colher vagos palpites: [...]” 

(6º§) 
B) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-

tas.” (3º§) 
C) “Pensava então, deixando que elas me levassem para outros 

caminhos, fora da ficção.” (2º§) 
D) “Que futuro tenho eu como escritor, se não sei dizer com 

quantas pernas se faz uma salamandra?” (18º§) 
 

Questão 06 
Em “Outros telefonemas, que somente despertavam reminis-
cências infantis: [...]” (11º§), a palavra destacada pode ser 
substituída, evitando-se a perda semântica, por: 
A) Alucinações. 
B) Lembranças. 
C) Explanações. 
D) Entretenimentos. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que o termo relacionado ao vocábulo 
destacado encontra‐se, de acordo com o contexto empregado, 
correto. 
A) “O funcionário que o atendeu ficou simplesmente perplexo: 

[...]” (4º§) – irritado 
B) “– O caroço?  Bem, o caroço, para lhe dizer com franqueza...” 

(14º§) – sagacidade  
C) “Discou para lá – mas só conseguiu colher vagos palpites: 

[...]” (6º§) – sugestões  
D) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisi-

tas.” (3º§) – corriqueiras  
 

Questão 08 
As seguintes orações transcritas do texto possuem preposição, 
EXCETO: 
A) “A experiência própria nem sempre ajuda.” (3º§) 
B) “– Não acho nada: preciso saber com exatidão.” (8º§) 
C) “– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma....” (13º§) 
D) “Vejo‐a esquiva e silenciosa a deslizar por entre as pedras, 

quantas pernas?” (18º§) 
 

Questão 09 
A crase é uma particularidade gramatical de relevante impor-
tância, dado o seu uso de modo frequente. Diante disso, com-
preendermos os aspectos que lhe são peculiares, bem como 
sua correta utilização é, sobretudo, sinal de competência lin-
guística, em se tratando dos preceitos conferidos pelo padrão 
formal que norteia a linguagem escrita. O emprego da crase é 
facultativo em: 
A) “Volto à minha salamandra.” 
B) A salamandra foi arremessada à distância de dez metros. 
C) Sua história é semelhante às que eu ouvia quando criança. 
D) “Um ficcionista às vezes precisa saber coisas muito esquisitas.” 

Questão 10 
Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado NÃO 
é um pronome indefinido.   
A) “– Não acho nada: preciso saber com exatidão.”  (8º§) 
B) “– Boa é a manga carlota, aquela pequenina, sem fibra 

nenhuma...” (13º§) 
C) “Pensava então, deixando que elas me levassem para outros 

caminhos, fora da ficção.” (2º§) 
D) “Como insistisse, informaram‐lhe que, realmente, havia 

quem talvez soubesse [...]” (6º§)  
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
A história da computação é tão antiga quanto a capacidade 
humana de contar itens e relacionar tal fator com quantidades 
estipuladas. O primeiro microcomputador pessoal que surgiu 
utilizava o processador 4004 da Intel e possuía oito quilobytes 
de memória. Trata-se de: 
A) ENIAC. 
B) MCS-4. 
C) PC 486. 
D) ARPnet. 
 

Questão 12 
Um sistema operacional pode ser visto como um programa 
responsável por todo o funcionamento de uma máquina. Em 
relação aos conceitos de sistema operacional, assinale a afir-
mativa correta. 
A) É uma estrutura de software muito simples, pois sua única 

função é manter o computador ligado. 
B) Trata-se do último programa que a máquina executa no mo-

mento em que é ligada, já que é ele que verifica a consistên-
cia dos demais programas (aplicativos). 

C) Refere-se a um programa ou um conjunto de sistema de ar-
quivos que tem como função, dentre outras, fornecer uma 
interface entre o computador e o usuário. 

D) Existem diversos sistemas operacionais. No entanto, apenas 
um, o Windows, poderá ser usado por usuários comuns, ou 
seja, instalado em computadores pessoais. Os demais são 
instalados em computadores do tipo servidor. 

 

Questão 13 
O LibreOffice permite apresentar dados em um gráfico, para 
comparar visualmente séries de dados e observar tendências 
nos dados. Em relação à utilização de gráficos no LibreOffice 
7.2 Writer, assinale a afirmativa correta. 
A) Os valores de células de uma tabela podem ser empregados 

para a geração de gráfico. 
B) Um gráfico pode ser inserido no documento por meio da op-

ção “Gráfico...” disponível no menu Ferramentas. 
C) A única desvantagem na utilização de gráficos pelo Writer é 

que o usuário dispõe de apenas um tipo de gráfico – o tipo 
Pizza. 

D) Um documento contendo gráfico não pode ser impresso, 
pois o gráfico é um objeto que referencia dados de outros 
objetos. 
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Questão 14 
Todas as alterações que o usuário faz no Firefox, em sua versão 
mais recente, como página inicial, escolha de barras de ferra-
mentas, extensões instaladas, senhas salvas e favoritos, são ar-
mazenadas em uma pasta especial chamada perfil. Em relação 
a tal pasta, assinale a afirmativa correta. 
A) É armazenada no computador do usuário, em um local 

separado do programa Firefox. 
B) Por padrão é armazenada no computador do usuário, no 

mesmo local do programa Firefox. 
C) Trata-se de uma das pastas protegidas contra leitura. Por 

isso, não é permitido fazer backup (cópia de segurança) 
dela. 

D) Pelo fato de conter informações confidenciais, seu acesso é 
restrito. Logo, a única forma de encontrá-la é fazer uma pes-
quisa a nível de sistema operacional, via prompt de comando. 

 

Questão 15 
O computador é formado de diversas partes, chamadas de 
hardware, que, por definição aceita por senso comum, é tudo 
aquilo em que podemos tocar. Assinale, a seguir, o dispositivo 
eletrônico (hardware), que fornece a energia necessária aos 
itens que compõem o computador, na potência e voltagens 
adequadas para utilização destes itens. 
A) Memória. 
B) Gabinete. 
C) Placa-mãe. 
D) Fonte de energia. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
A manutenção para testar e detectar vazamentos na tubula-
ção que alimenta a caixa d’água deve ser feita seguindo os se-
guintes passos, EXCETO: 
A) Vedar todas as boias da caixa d’água. 
B) Deixar o registro do ramal de entrada aberto. 
C) Abrir bem todas as torneiras e não usar os sanitários.  
D) Fazer a leitura do hidrômetro e, após um tempo, uma nova 

leitura.  
 

Questão 17 
A imagem a seguir representa um esquema de uma instalação 
predial de água fria de um prédio: 
 

 
 

A associação está correta em 
A) 1. Bomba 3. Recalque 5. Sucção 
B) 3. Sucção 4. Medidor 5. Recalque 
C) 2. Alimentador predial 4. Bomba 5. Sucção 
D) 1. Medidor 2. Alimentador predial 4. Bomba 

Questão 18 
O sistema de esgoto é composto por um conjunto de tubula-
ções; conexões; caixas; dentre outros dispositivos responsá-
veis pela coleta de água e sua condução adequada. Com base 
neste sistema, analise as afirmativas a seguir. 
I. Caixa de inspeção: caixa que possui uma grelha na parte 

superior, que recebe as águas de chuveiros ou da lavagem 
de pisos. 

II. Caixa sifonada: recebe as águas servidas de lavatórios; ba-
nheiras; box; tanques; e, pias, além de impedir o retorno de 
gases do esgoto para o interior dos ambientes. 

III. Ralo: permite a inspeção; limpeza; desobstrução; junção; 
mudanças de declividade; e, direção das tubulações. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

Questão 19 
As bombas centrífugas, muito comuns em instalações industri-
ais e prediais, podem ser classificadas de acordo com sua confi-
guração mecânica; tipos de rotores; montagem; e, quantidades 
de estágios. Com base nessa classificação, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Bombas com rotor tipo turbina (verticais): podem ser subdi-

vididas em bombas de poço profundo; bombas tipo barril; 
múltiplos ou único estágio; rotores radiais ou semiaxiais; e, 
bombas submersíveis para poços artesianos etc. 

II. Com rotor entre mancais: rotor ou rotores são montados na 
extremidade posterior do eixo de acionamento que, por sua 
vez, é fixado em balanço sobre um suporte de mancais. 

III. Com rotor em balanço: são bombas com rotor, ou rotores, 
montados no centro do eixo, apoiados por mancais nas ex-
tremidades. 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III.  
 

Questão 20 
O sistema de proteção contra incêndio é composto de vários 
equipamentos e dispositivos para oferecer segurança em caso 
de incêndio, como: sistemas de sinalização em áreas internas 
dos prédios; sistemas de alarme; e, os extintores, que são clas-
sificados conforme sua composição e finalidade a que se des-
tinam. “Tipo de extintor que possui uma câmara; um recipi-
ente de água; e, um cilindro de alta pressão, contendo o gás 
expelente, e destinado a extinguir pequenos focos de incêndio 
como, por exemplo, em madeiras, papéis e tecidos (Classe A); 
porém, não pode e não deve ser usado em eletricidade em hi-
pótese alguma.” Trata-se de: 
A) Água-gás. 
B) Pó químico. 
C) Gás carbônico. 
D) Espuma química. 
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Questão 21 
“O hidrômetro é um instrumento destinado a medir; indicar; e, 
totalizar, continuamente, o __________ de água que o atra-
vessa, expressando-o em __________. Nas instalações hidráu-
licas individuais, chamadas ‘ligações de água’, este instrumento 
fica conectado, normalmente, na extremidade do ramal pre-
dial, no cavalete e __________ do alimentador predial.” Assi-
nale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) fluxo / litros / depois 
B) volume / metros / antes 
C) fluxo / metros cúbicos / depois 
D) volume / metros cúbicos / antes 
 

Questão 22 
A imagem apresenta duas ferramentas fundamentais nas ati-
vidades de instalações e manutenções do bombeiro hidráulico: 
 

 
 

As figuras A e B são, respectivamente: 
A) Chave de grifo e chave inglesa. 
B) Chave inglesa e chave de grifo. 
C) Chave inglesa e alicate de pressão. 
D) Alicate de boca e alicate de pressão. 
 

Questão 23 
Os prédios devem possuir um sistema de distribuição de água 
através de suas colunas, assim como o sistema de coleta de re-
síduos, conforme os princípios do projeto do sistema predial 
de esgoto sanitário e, para isso, a manutenção deve sempre 
verificá-los, a fim de certificar seu perfeito funcionamento. 
Com base nestes princípios, assinale a afirmativa correta. 
A) Impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação. 
B) Impedir que os seus componentes sejam facilmente inspeci-

onáveis. 
C) Possibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do 

sistema. 
D) Impedir o rápido escoamento da água utilizada e dos despe-

jos introduzidos. 
 

Questão 24 
Para a tubulação instalada de paredes ou pisos (não estrutu-
rais), havendo instalação de tubulações no interior de paredes 
ou pisos (tubulação recoberta ou embutida), deve-se conside-
rar a dificuldade com manutenção e movimentação das tubu-
lações em relação às paredes ou aos pisos. Com isso, é possível 
afirmar que: 
A) Na tubulação embutida, ela sempre fica aberta para facilitar 

a manutenção. 
B) A tubulação pode se mover em pisos, pois, assim, facilita 

o fluxo de água em seu interior. 
C) Na tubulação recoberta, ela fica ora aparente, ora embutida, 

para facilitar a manutenção e o fluxo de água no seu interior. 
D) Na movimentação deve ser preservada a integridade física e 

funcional das tubulações face aos deslocamentos previstos 
para paredes e pisos. 

Questão 25 
Em uma manutenção de reservatório de caixa d’água, o bom-
beiro hidráulico deve observar os diversos procedimentos ope-
racionais, que, para uma efetiva e correta limpeza, seja feita de 
forma a não deixar resíduos ou sujeiras que possam intervir no 
seu pleno funcionamento, ou seja, fornecendo água potável 
limpa e de qualidade. São considerados procedimentos ade-
quados, EXCETO: 
A) Interromper o abastecimento de água para o reservatório, 

quando necessário. 
B) Adicionar solução de substância, que proporcione uma con-

centração de cloro livre de 1,0 mg/L. 
C) Manter a saída do reservatório ou do barrilete bloqueada e 

reabastecer novamente o reservatório com água potável. 
D) Remover a água da pré-limpeza, retirando todo o líquido, 

bem como sujidades do reservatório. Tal água não pode ser 
esgotada pelo sistema de distribuição predial para evitar 
contaminação. 

 

Questão 26 
Observe a figura a seguir: 
 

 
 

Ela representa os dispositivos de proteção contra o refluxo. No 
caso de abastecimento direto ou indireto com reservatório 
elevado coletivo para um conjunto de edifícios separados, 
abastecidos individualmente a partir de tubulação comum que 
desempenhe função similar à de uma coluna de distribuição, 
deve ser previsto um dispositivo adequado de proteção contra 
refluxo de água do SPAFAQ de cada edifício para a referida tu-
bulação. Considerando as informações, a letra X representa: 
A) Hidrômetro. 
B) Reservatório. 
C) Caixa de passagem. 
D) Dispositivo de proteção contra o refluxo. 
 

Questão 27 
Em uma instalação hidráulica predial, há vários componentes 
como tubulações, válvulas, registros, aparelhos hidráulicos, 
barrilete, caixa d’água, torneiras, hidrômetro, válvula de re-
tenção, dentre outros. O componente destinado a permitir a 
interrupção do fluxo da água, usado totalmente fechado ou to-
talmente aberto, é: 
A) Ramal predial. 
B) Restritor de vazão. 
C) Sistema de recalque. 
D) Registro de fechamento. 



ɕ 

     

 

6 
        FUNÇÃO: BOMBEIRO HIDRÁULICO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – JUAZEIRO DO NORTE/CE 

Questão 28 
“O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a sub-
meter cada seção da tubulação a uma pressão mínima de 600 
kPa (60 m.c.a.) ou 1,5 vez a máxima pressão de trabalho; o que 
for menor. O sistema é considerado estanque, caso não sejam 
detectados vazamentos ou queda de pressão manométrica 
por um período mínimo de uma hora após a estabilização da 
pressão. O manômetro utilizado deve ter precisão e escala 
compatíveis com o valor da pressão de ensaio. O ensaio de es-
tanqueidade em tubulações do sistema predial de água 
quente deve ser realizado com água com temperatura mínima 
de ____ ° C, antes da aplicação de eventual isolamento térmico 
ou acústico ou antes de serem recobertas.” Assinale a afirma-
tiva que completa corretamente a sequência anterior.  
A) 80 
B) 90 
C) 100 
D) 110 
 

Questão 29 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Considere um ambiente fechado como uma cozinha; o fogo 
poderá se iniciar no fogão de um lado do recinto, fazendo com 
que massas de ar quente subam e se acumulem no teto, for-
mando um bolsão de ar extremamente quente, que se acu-
mula gradativamente, ateando fogo em um armário que se en-
contra do outro lado do recinto – uma vez que tal massa de ar 
quente tem calor suficiente para provocar o desprendimento 
de gases na madeira do armário, e provocar a sua autocom-
bustão, causando o incêndio. Considerando as informações, 
podemos afirmar que se trata de propagação por: 
A) Sprinkler. 
B) Convecção. 
C) Convenção. 
D) Intervenção. 
 

Questão 30 
“Tipo de poço construído em terreno branco, onde os aquífe-
ros, relativamente rasos apresentem pequena espessura, em-
bora possam oferecer produção abundante. Via de regra são 
preferencialmente construídos às margens dos mananciais de 
superfície, em que prepondere material granular, cujo aquí-
fero tenha como fonte de recarga os próprios mananciais de 
superfície.” Trata-se do poço: 
A) Cravado. 
B) Ponteira. 
C) Escavado. 
D) Perfurado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




