
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática  
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISCAL DE OBRAS 



 

PARTE I – FISCAL DE OBRAS 
 
01 - No estudo dos índices físicos dos solos temos que a 
diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade 
de um solo corresponde a definição do: 

A) coeficiente de permeabilidade do solo 
B) índice de liquidez do solo 
C) coeficiente de contração do solo 
D) índice de plasticidade do solo 
E) coeficiente de saturação do solo 

 
02 - Diversas propriedades dos solos são definidas no estudo 
dos índices físicos dos solos. A relação entre o volume de 
vazios e o volume das partículas sólidas de uma massa de 
solo consiste na definição do (da): 

A) porosidade 
B) grau de saturação 
C) índice de vazios 
D) peso específico 
E) densidade 

 
03 - Uma caixa d’água cujas dimensões são: 5,0 metros de 
diâmetro e 3,0 metros de altura está completamente cheia de 
água cujo peso específico é igual a 10 kN/m³, portanto, 
temos o peso total da água, em kN, é igual a: 
Observação:  pi = 3,14 

A) 766,54 
B) 876,98 
C) 498.88 
D) 655,28 
E) 588,75 

 
04 - Um banheiro de uma residência vai ser revestido 
internamente com azulejo cuja dimensão é igual a: 10cm x 
10cm. Cada caixa de azulejo com 100 azulejos 
correspondentes a 1,0 m². A área total a ser revestida é igual 
a 20,00 m² e no comércio só se encontra caixas com 80 
unidades de azulejo. Será necessária adquirir, em número de 
caixas, uma quantidade igual a: 

A) 25 
B) 20 
C) 28 
D) 32 
E) 35 

 
05 - Dentre os diversos tipos de fundações apresentados 
abaixo, temos que a fundação que é do tipo profunda é a (o): 

A) sapata 
B) bloco de fundação 
C) radier 
D) tubulão 
E) cinta de fundação 

 
06 - A estaca que é executada por perfuração através de 
piteira, com uso parcial ou total de revestimento recuperável 
e posterior concretagem in loco é a estaca do tipo: 

A) Franki 
B) Hélice continua 
C) Pré-moldada 
D) Raiz 
E) Strauss 

 
 

07 - As fundações superficiais do tipo bloco de fundação 
são executados com concreto: 

A) armado 
B) simples ou ciclópico 
C) centrifugado 
D) refratário 
E) protendido 

 
08 - Analisando os diversos elementos que fazem parte da 
infraestrutura de uma edificação é INCORRETO afirmar 
que: 

A) bloco de fundação e bloco de coroamento tem a 
mesma função 

B) tubulões a céu aberto são executados manualmente 
C) estacas do tipo Franki são moldadas in loco 
D) estacas do tipo Hélice contínua são moldadas in 

loco 
E) sapatas são executadas em concreto armado 

 
09 - O fiscal de obras do município tem como atribuições: 

A) Verificar livros de obras existentes nas obras, 
fiscalizar edificações para que estejam limpos, 
verificar a correta colocação de andaimes nas obras 
para que não invadam a via pública, bem como 
verificar a permanência nas obras de seus devidos 
responsáveis informados nos órgãos competentes 

B) Verificar livros de obras existentes nas obras, 
fiscalizar terrenos para que estejam limpos, 
verificar a correta colocação de andaimes nas obras 
para que não invadam a via pública, bem como 
verificar a existência nas obras de seus devidos 
projetos aprovados nos órgãos competentes 

C) Verificar entulhos deixados pelas obras, fiscalizar 
edificações para que estejam limpos, verificar a 
correta colocação de tapumes nas obras para que 
não invadam a via pública, bem como verificar a 
permanência nas obras de seus devidos 
responsáveis informados nos órgãos competentes 

D) Verificar entulhos deixados pelas obras, fiscalizar 
terrenos para que estejam limpos, verificar a correta 
colocação de andaimes nas obras para que não 
invadam a via pública, bem como verificar a 
permanência nas obras de seus devidos 
responsáveis informados nos órgãos competentes 

E) Verificar entulhos deixados pelas obras, fiscalizar 
terrenos para que estejam limpos, verificar a correta 
colocação de tapumes nas obras para que não 
invadam a via pública, bem como verificar a 
existência nas obras de seus devidos projetos 
aprovados nos órgãos competentes 

 
10 - No estudo do concreto armado é INCORRETO afirmar 
que o concreto armado como material de construção, 
apresenta como vantagem: 

A) elevada resistência a ação do fogo 
B) grande facilidade de moldagem 
C) elevada resistência ao desgaste mecânico 
D) diminui sua resistência à ruptura com o tempo 
E) materiais econômicos e abundantes 

 
 
 



 

11 - Na composição do concreto, os agregados tem uma 
participação bem expressiva. Algumas das principais 
propriedades gerais que os agregados apresentam na 
composição do concreto, são: 

A) Em torno de 75% de participação na composição do 
concreto, partículas duras e resistentes, isentas de 
materiais deletérios como mica, argila, matéria 
orgânica, etc. 

B) Em torno de 95% de participação na composição do 
concreto, partículas duras e resistentes, participação 
de materiais deletérios como mica, argila, matéria 
orgânica, etc.  

C) Em torno de 85% de participação na composição do 
concreto, partículas duras e resistentes, participação 
de materiais deletérios como mica, argila, matéria 
orgânica, etc.  

D) Em torno de 65% de participação na composição do 
concreto, partículas moles e alongadas, isentas de 
materiais deletérios como mica, argila, matéria 
orgânica, etc.  

E) Em torno de 55% de participação na composição do 
concreto, partículas moles e alongadas, isentas de 
materiais deletérios como mica, argila, matéria 
orgânica, etc.  

 
12 - Os agregados graúdos são classificados de acordo com 
o tamanho das partículas componentes (diâmetros mínimos 
e máximos). A brita do tipo 1, deve ter o intervalo entre os 
diâmetros mínimos e máximos igual a: 

A) 9,5 e 19 mm 
B) 4,8 a 9,5 mm 
C) 19 a 25 mm 
D) 25 a 50 mm 
E) 50 a 76 mm 

 
13 - O dispositivo que é instalado nos quadros de 
distribuição de luz e força de maneira a compor e atender ao 
lay-out do projeto, destinando-se a proteger e seccionar os 
diversos circuitos é o: 

A) comutador 
B) interruptor 
C) barramento 
D) three-way 
E) disjuntor 

 
14 - O estado de maior ou menor concentração de grãos ou 
partículas de um solo não coesivo em um dado volume. 
Qualitativamente pode ser avaliada pela dificuldade de 
penetração de um instrumento de sondagem ou dificuldade 
de escavação, consiste na definição de: 

A) plasticidade 
B) permeabilidade 
C) elasticidade 
D) compacidade 
E) ductilidade 

 
15 - No estudo dos índices físicos a relação entre o peso de 
sólidos e o volume total consiste na definição de: 

A) peso específico aparente saturado 
B) peso específico submerso 
C) peso específico aparente seco 
D) peso específico aparente natural  
E) peso específico úmido 

16 - Em uma obra de instalações prediais, a execução das 
instalações prediais devem atender as seguintes 
especificações: 

A) as juntas dos tubos deverão apresentar perfeita 
maleabilidade, as juntas de tubos roscáveis serão 
vedadas com fitas veda-roscas à base de teflon ou 
outro processo, sendo admitido o uso de estopa com 
massa ou tinta de zarcão, os cortes dos tubos 
deverão ser em seção a 45º e o rosqueamento deverá 
ser feito somente na parte coberta pela conexão 

B) as juntas dos tubos deverão apresentar perfeita 
permeabilidade, as juntas de tubos roscáveis serão 
vedadas com fitas isolantes à base de polietileno ou 
outro processo, não sendo admitido o uso de estopa 
com massa ou tinta de zarcão, os cortes dos tubos 
deverão ser em seção a 60º e o rosqueamento deverá 
ser feito somente na parte coberta pela junção 

C) as juntas dos tubos deverão apresentar perfeita 
fixação, as juntas de tubos roscáveis serão vedadas 
com fitas veda-roscas à base de polietileno ou outro 
processo, sendo admitido o uso de estopa com 
massa ou tinta de zarcão, os cortes dos tubos 
deverão ser em seção reta e o rosqueamento deverá 
ser feito somente na parte coberta pela conexão 

D) as juntas dos tubos deverão apresentar perfeita 
flexibilidade, as juntas de tubos roscáveis serão 
vedadas com fitas isolantes à base de teflon ou outro 
processo, sendo admitido o uso de estopa com 
massa ou tinta de zarcão, os cortes dos tubos 
deverão ser em seção curva e o rosqueamento 
deverá ser feito somente na parte coberta pela 
junção  

E) as juntas dos tubos deverão apresentar perfeita 
estanqueidade, as juntas de tubos roscáveis serão 
vedadas com fitas veda-roscas à base de teflon ou 
outro processo, não sendo admitido o uso de estopa 
com massa ou tinta de zarcão, os cortes dos tubos 
deverão ser em seção reta e o rosqueamento deverá 
ser feito somente na parte coberta pela conexão 

 
17 - Um campo de futebol vai ser gramado e precisa ser 
nivelado. O campo tem 50,00 metros de largura e 100 
metros de comprimento e será colocado uma camada de 
areia barrada com 30 cm de altura em toda sua extensão.  
Sabendo-se que cada caçamba transporta 5,0 metros cúbico 
de material e a jazida encontra-se a 5,0 Km de distância, 
significa que cada caçamba percorrerá, em Km, uma 
distância de: 

A) 1500 
B) 3000 
C) 1750 
D) 2000 
E) 2250 

 
18 - A sondagem usada para análise de solos rochosos 
impenetrável à percussão é a sondagem do tipo: 

A) standard penetration test 
B) rotativa 
C) trado 
D) trincheira 
E) torquês 

 



 

19 - Em um projeto de instalações sanitárias a caixa 
sinfonada é a caixa: 

A) destinada a reter, na sua parte superior, gorduras e 
graxas, formando camadas que devem ser retiradas 
periodicamente 

B) destinada a permitir junções de tubulações do 
subsistema de esgoto sanitário 

C) onde se reúnem os efluentes líquidos, cuja 
disposição exija elevação mecânica 

D) destinada a permitir a inspeção, limpeza, 
desobstrução, junção, mudanças de declividade 
e/ou direção das tubulações 

E) provida de desconector, destinada a receber 
efluentes da instalação secundária de esgoto 

 
20 - A propriedade que os solos apresentam de permitir a 
passagem da água sob a ação da gravidade ou de outra força, 
consiste na definição da: 

A) capilaridade 
B) compressibilidade 
C) viscosidade 
D) permeabilidade 
E) solubilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte:  
 

Dê um oi pro Van Gogh 
Depois do Google Street View, chegou a vez do Google 

Museum View – no caso, o Google Art Project, que 
registrou o interior de 17 grandes museus do mundo e 
disponibilizou para quem quiser ver. Dá para andar pelos 
corredores, analisar de perto os melhores quadros e ler as 
informações sobre as pinturas. Uma obra de cada museu 
pode ser vista em super-master-alta-resolução, com 7 
bilhões de pixels. É melhor do que ver ao vivo! (Bem, 
quase…). 

http://www.googleartproject.com 
(Superinteressante, março 2011, nº 289, p. 89.) 

 
21 - O texto da revista defende a ideia de que ver imagens 
via computador é quase o mesmo que estar no museu. Por 
quê? 

A) O custo do deslocamento é menor do que o acesso 
ao Google Art. 

B) A imagem ao vivo não seria tão clara como numa 
tela de computador. 

C) É possível analisar de perto as obras dos artistas. 
D) Podem ser vistos quadros ao mesmo tempo, em 17 

museus diferentes.  
E) É possível conversar com os artistas, através do 

sistema digital. 
 
22 - Conhecendo o suporte por onde a matéria foi publicada 
e a linguagem usada, podemos supor que seu autor buscava 
um público preferencialmente: 

A) crítico de arte e estudante de informática 
B) crítico de arte e poliglota 
C) jovem e artista 
D) jovem e com conhecimento digital  
E) artista e poliglota 

 
23 - Leia o fragmento seguinte: 

“A preocupação das pessoas sobre a privacidade na 
internet é praticamente nenhuma. Analisamos mais de 78 
mil perfis do Facebook e todos têm acesso completamente 
público”, disse hoje à agência Lusa Francisco Rente, do 
Centro de Investigação em Sistemas (CISUC) da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia (FCTUC). 
 [...] 
 Segundo o coordenador do projecto Vigilis, ao 
disponibilizar informação “aparentemente básica”, como a 
morada ou a empresa onde trabalha, um utilizador das redes 
sociais “torna o seu perfil vulnerável a possíveis ataques 
piratas ou a situações maliciosas”. 

DN TV & Media. Disponível em: 
<http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1748

446&seccao=Media>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 Na frase “como a morada ou a empresa onde 
trabalha”, do terceiro parágrafo do texto, o pronome relativo 
ONDE retoma: 

A) os substantivos “morada” e “empresa” 
B) a expressão “o coordenador do projeto vigilis” 
C) as palavras “redes sociais” 
D) os termos “informação ‘aparentemente básica’” 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 



 

A questão 24 refere-se a tira seguinte: 

 
 
24 - No primeiro quadrinho é possível identificar, além da 
oração principal, uma oração subordinada: 

A) substantiva completiva nominal 
B) substantiva objetiva direta 
C) substantiva objetiva indireta 
D) adjetiva explicativa  
E) adverbial causal 

 
25 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 
capital. 

B) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
das avaliações. 

C) Não houve discordância entre os debatedores: suas 
ideias eram afins.  

D) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 
TV hoje. 

E) Seria legal acordar com música em vez de um 
alarme. 

 
As questões 26 e 27 referem-se a tira seguinte: 

(Bill Watterson) 

 
 
26 - Das afirmações seguintes: 
I. Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-
la, porque tem um objetivo maior, revelado no último 
quadrinho. 
II. Através da resposta da mãe de Calvin, é possível dizer 
que ele conseguiu convencê-la. 
III. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e 
utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
27 - No trecho “Se eu mirar direito, entro direto na calça 
enquanto eu coloco minha camiseta”, é possível afirmar que 
as conjunções destacadas exprimem, respectivamente: 

A) finalidade e tempo 
B) comparação e condição 
C) condição e tempo 
D) tempo e finalidade 
E) tempo e condição 

 
As questões 28 e 29 referem-se ao anúncio a seguir: 
 
 ELES BLÁ, BLÁ, BLÁ E NÓS GLUB, GLUB, 
GLUB. 
    CHEGA DE ENCHENTE
  ALMAP/BBDO 

(http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/10/15/ 
alguns-titulos-de-cassio-zanatta/) 

 
28 - Qual é o processo de formação das palavras BLÁ e 
GLUB, no enunciado principal do anúncio? 

A) parassíntese 
B) derivação prefixal e sufixal 
C) composição por justaposição 
D) composição por aglutinação 
E) onomatopeia 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. O sentido da expressão BLÁ, BLÁ, BLÁ no contexto do 
anúncio é de discurso que não diz nada de útil ou não revela 
compromisso. 
II. O termo NÓS se refere a população em geral, incluindo-
se nela o anunciante. 
III. O sentido da expressão “glub, glub, glub” no contexto 
do anúncio é o de alguém afundando na água, tentando 
respirar. 



 

 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
30 - Identifique a alternativa cujo emprego da crase está 
incorreto. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) À meu ver, ela está certa. 
D) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
E) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 

 
PARTE III – MATEMÁTICA 
 
31 - Uma distribuidora de grãos decidiu presentear com 
arroz seus 56 funcionários no final do ano. A distribuição 
seria feita em pacotes de 5 kg e de modo que cada 
funcionário recebesse a mesma quantidade de pacotes e não 
houvesse sobra. Para montar os pacotes, foram compradas 
sacas de arroz de 60 kg cada uma. Sabendo que cada 
funcionário recebeu o menor número possível de pacotes, 
quantas sacas foram compradas e quantos pacotes cada 
funcionário recebeu, respectivamente? 

A) Foram comprados 14 sacas e cada funcionário 
recebeu 3 pacotes. 

B) Foram comprados 12 sacas e cada funcionário 
recebeu 2 pacotes. 

C) Foram comprados 16 sacas e cada funcionário 
recebeu 4 pacotes. 

D) Foram comprados 15 sacas e cada funcionário 
recebeu 4 pacotes. 

E) Foram comprados 13 sacas e cada funcionário 
recebeu 2 pacotes. 

 
32 - Duas locadoras de automóveis oferecem as seguintes 
condições: 
o locadora Alfa: R$ 0,80 por quilômetro rodado mais uma 

taxa fixa de R$ 40,00; 
o locadora Beta: R$ 0,60 por quilômetro rodado mais uma 

taxa fixa de R$ 60,00. 
Para quantos quilômetros rodados x , o custo é o mesmo 
nas duas locadoras?  

A) 110 km 
B) 120 km 
C) 90 km 
D) 100 km 
E) 200 km 

 
33 - Dois tenistas, João e José, vão disputar dez jogos e 
combinam apostar R$ 1,00 no primeiro jogo e, su-
cessivamente a cada jogo, dobrar o valor da aposta anterior. 
Suponha que João ganhe a primeira aposta, perca a segunda, 
ganhe a terceira, perca a quarta e assim por diante. Calcule 
quanto João terá ao final da série de dez jogos?  

A) João terá um lucro de R$ 341,00. 
B) João terá um prejuízo de R$ 171,00. 
C) João terá um lucro de R$ 171,00. 
D) João terá um lucro de R$ 431,00. 
E) João terá um prejuízo de R$ 341,00. 

 
34 - A senhora Claudete e o senhor Rubens estão planejando 
visitar seus filhos no final do ano. Por isso informaram-se 
no banco do qual são clientes sobre as condições de 
conseguir um empréstimo de R$ 750,00 pelo prazo de 120 
dias, pelo qual pagarão R$ 930,00. Qual a taxa mensal de 
juros simples desse empréstimo? 

A) 8% 
B) 6% 
C) 4% 
D) 3% 
E) 8% 

 
35 - O número de visitantes de uma cidade turística da serra 
da Mantiqueira, em cada mês do ano, é aproximadamente 

dado por 50 40cos
6 6
xy      

 
 em que y é a 

quantidade de visitantes em milhar e considerando x = 1 
para janeiro, x = 2 para fevereiro, etc. Com base nestas 
informações, calcule em que mês o número de visitantes é 
máximo e quantos são os visitantes nesse mês ? 

A) O número de visitantes é máximo no mês de julho 
com 90 mil visitantes. 

B) O número de visitantes é máximo no mês de junho 
com 90 mil visitantes. 

C) O número de visitantes é máximo no mês de agosto 
com 100 mil visitantes. 

D) O número de visitantes é máximo no mês de julho 
com 100 mil visitantes. 

E) O número de visitantes é máximo no mês de junho 
com 100 mil visitantes. 

 
36 - Os agentes de um serviço secreto recebem mensagens 
codificadas. Cada letra é substituída pelo numero de sua 
posição no alfabeto (de 26 letras). Com esses números, 
forma-se uma matriz M. 

Por exemplo: se M= 
2 1

12 1
 
 
 

, a mensagem é BALA. Para 

maior segurança, cada mensagem de quatro letras é enviada 

na forma M A× , na qual A =
2 1
1 1

 
 
 

. Certo agente 

recebeu a matriz 
21 3
7 2

 
  

. Qual é a mensagem? 

A) FOCA 
B) FAÇA 
C) FIGO 
D) FICA 
E) FIGA 

 
37 - Três amigos foram a uma lanchonete. Na tabela  
estão o consumo e o valor da conta que cada um pagou.  

 

 

Número de 
salgados 

Número  
de doces 

Número de 
refrigerantes 

Total da 
conta 

3 2 1 R$ 19,50 
2 1 3 R$ 17,50 
1 3 2 R$ 20,00 



 

Qual é o preço de cada doce?  
A) R$ 3,00 
B) R$ 4,50 
C) R$ 4,00 
D) R$ 3,50 
E) R$ 2,50 

 
38 - Um massagista cobra R$ 15,00 pela massagem para 
clientes com hora marcada e R$ 10,00 sem hora marcada. 
Ele atende por dia um número fixo de 10 clientes com hora 
marcada e um número variável x de clientes sem hora 
marcada. Qual foi o número total de clientes atendidos em 
um dia em que foram arrecadados R$ 300,00? 

A) 15 clientes 
B) 10 clientes 
C) 25 clientes 
D) 30 clientes 
E) 20 clientes 

 
39 - No plano cartesiano abaixo, estão representados os 
gráficos de duas funções f e g , de domínio  4;2  e 
contradomínio IR. De acordo com o gráfico, podemos 
classificar em Verdadeiro ou Falso as seguintes afirmações: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
De acordo com as respostas obtidas, a sequência correta, de 
cima para baixo, é? 

A) V V V V F  
B) V V V F V   
C) V V V V V  
D) F F F V V 
E) F V V V F   

 
 
 
 
 

40 - Esta me contaram.... veja só ... 
... um certo aluno de determinada escola, mas precisamente 
do 2º ano do ensino médio, está mesmo apaixonado por sua 
namorada, cujo nome tem as iniciais M.H.S.D.. Tanto é 
verdade que ele encheu o caderno com essas 4 letras, em 
todas as ordens possíveis, escrevendo 100 vezes cada grupo 
distinto. 
Agora caro candidato(a) você seria capaz de me dizer 
quantas vezes ele escreveu a letra H? 

A) 400 vezes a letra H. 
B) 240 vezes a letra H. 
C) 24 vezes a letra H. 
D) 2600 vezes a letra H. 
E) 4200 vezes a letra H. 
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