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CADERNO
D E P R O VA

M2 Fiscal Leiturista
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

14 de outubro

30 questões

8 às 11h30

3h30 de duração*

CO N C U R S O
P Ú B L I CO

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Viver em sociedade
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras,
a fim de que possam garantir a continuidade da vida e
satisfazer seus interesses e desejos.
Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam
sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo,
necessita de outros para conseguir alimentação e
abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria
das pessoas morando na cidade, com hábitos que
tornam necessários muitos bens produzidos pela
indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso
que todos procurem conhecer seus direitos e exijam
que eles sejam respeitados, como também devem
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.
Dalmo de Abreu Dallari

1. Observe o período abaixo retirado do texto.
“Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa,
a moradia, os meios de transportes e os cuidados
de saúde. Elas são também de ordem espiritual e
psicológica.”
Analise as afirmativas abaixo em relação ao período.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a
moradia, os meios de transportes e os cuidados de
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa
amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo
ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma
coisa, que é a base de suas esperanças.
Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em
sociedade, apenas porque escolheram esse modo de
vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se
dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse
armazenado grande quantidade de alimentos. Mas
essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de
companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando
de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada
de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria
louca se continuasse sozinha por muito tempo.
Mas justamente porque vivendo em sociedade é que
a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, é
preciso que a sociedade seja organizada de tal modo
que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que
a vida social permita apenas a satisfação de algumas
necessidades da pessoa humana ou de todas as
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer
todas as suas necessidades, é aquela em que todos,
desde o momento em que nascem, têm as mesmas
oportunidades, aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos.

1. O sujeito da primeira oração foi retomado
pelo pronome “elas” na segunda oração.
2. Os verbos das duas orações ligam sujeitos
compostos aos seus predicados.
3. As palavras sublinhadas são adjuntos
adnominais.
4. As palavras “psicológicas” e “também” são
acentuadas por se tratarem de proparoxítona e oxítona terminada em “em”,
respectivamente.
5. A palavra “não” é um adjunto adverbial de
negação e opõe-se, em sentido, à palavra
“também” que, sendo um termo integrante da
oração, completa o sentido do verbo a que se
refere.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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2. Analise as afirmativas abaixo.
1. Segundo o texto, o mundo moderno faz com
que as pessoas necessitem dos outros muitas
vezes ao dia.
2. De acordo com o texto, a origem da sociedade surge como consequência das escolhas
do ser humano.
3. O texto afirma que a sociedade é injusta,
pois permite apenas a satisfação de algumas
necessidades da pessoa humana.
4. Observe a frase: “Sociedade é um conjunto de
pessoas ligadas às mesmas leis, aos direitos
e aos deveres.” Pode-se afirmar que o uso da
crase está correto.
5. É obrigatório o uso da crase nos termos sublinhados em: “Elas obedecem a lei” e “Não me
dirigi aquela pessoa, porque não a conheço.”
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square A frase: “O Prefeito falou com o Secretário em
sua sala” apresenta ambiguidade, um vício de
linguagem.
b. SQUARE A frase “Não basta os bens materiais para a vida
em sociedade; é preciso, também, os bens espirituais” está correta quanto à concordância verbal.
c. SQUARE Na frase “O autor se refere àquela sociedade
justa a que todos almejamos” há um erro no
uso da crase, mas a regência verbal está correta.
d. SQUARE Está correta a pontuação em: “A sociedade
humana, precisa urgentemente, repensar sua
forma de conviver, quer no aspecto material,
quer no espiritual”.
e. SQUARE A seguinte frase está correta quanto à regência verbal: “Essa é a sociedade que me referi
quando conheci aquele lugar”.

Página 4

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
(

(

(

(

(

) A tese que o autor do texto defende é que
as pessoas não conseguiriam sobreviver sem
sociedade.
) Desde que o homem viva em sociedade,
ele alcançará a satisfação de todas as suas
necessidades.
) Conhecer e reivindicar os direitos, conhecer e
cumprir os deveres são ações para melhorar a
vida em sociedade.
) Observe a frase: “Os seres humanos não vivem
juntos”. A palavra sublinhada completa o sentido do verbo “viver”.
) Temos um verbo transitivo indireto na frase:
“Toda pessoa humana necessita de afeto”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F•V
V•V•F•F•F
V•F•V•F•V
F•F•V•V•F
F•F•F•V•V

5. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Temos uma ênclise em: “Para que essa repartição se faça com justiça”.
b. Check-square Observe o período: “As pessoas não conseguiriam sobreviver sem sociedade, pois o ser
humano necessita de outros”; a frase sublinhada é uma oração coordenada explicativa.
c. SQUARE O termo sublinhado no texto, no segundo parágrafo, é um adjunto adnominal de tempo.
d. SQUARE Na frase: “Todo ser humano tem suas crenças”, o
termo sublinhado é um sujeito composto, pois
abrange a totalidade de seres humanos.
e. SQUARE Na organização do texto, o autor defende a sua
tese, usando argumentos a partir das necessidades humanas de ordem espiritual, material e
individual. Cada um deles postos em parágrafos distintos.
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Noções de Informática

5 questões

8. Identifique os itens que constituem navegadores
de internet.
1.
2.
3.
4.

6. Considere uma planilha do MS Excel com as células
B1 até B4 contendo os valores Amarelo; Azul; Laranja;
e Roxo, respectivamente.
Considere as células C1 até C4 contendo os valores 1;
2; 3 e 4, respectivamente.
Considere, ainda, a seguinte fórmula:
=PROCV(B1;B1:C4;3;0)
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta do erro existente na fórmula, de modo a obter o
valor 1 usando como valor a procurar a palavra Amarelo.
a. Check-square O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde recuperar o valor desejado está incorreto.
Deveria ser o número 2 no lugar do número 3.
b. SQUARE O intervalo de seleção da matriz_tabela está
incorreto e deveria ser limitado às células da
coluna B.
c. SQUARE Deve-se obrigatoriamente informar a palavra
Amarelo como parâmetro da função para realizar a busca.
d. SQUARE O último parâmetro da função deveria conter a
letra F no lugar do número zero.
e. SQUARE A procura no intervalo deve ser flexível para
englobar resultados adjacentes e com isso
otimizar o resultado da busca.

7. O MS Excel do Office 365 Business permite restringir a entrada de dados em uma célula a um conjunto
pré-determinado de valores.
Assinale a alternativa que contém o recurso do
MS Excel que possibilita realizar essa ação.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Input de dados
Restrição de dados
Validação de dados
Consolidação de dados
Preenchimento relâmpago

Firefox
Edge
Chrome
Amazon Fire

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

9. Qual utilitário do MS Windows permite encerrar
algum aplicativo que não esteja respondendo?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Internet Explorer
Windows Explorer
Painel de Controle
Gerenciador de Tarefas
Gerenciador de Aplicativos

10. O MS Word guarda informações de data sobre
um conjunto de ocorrências relacionadas a um dado
documento. Dentre essas pode-se citar:
1. Data da última modificação
2. Data de criação do documento
3. Data da última impressão
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correto apenas o item 2.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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Raciocínio Lógico

5 questões

11. Dizer que “Se a estação de tratamento for construída, então o rio será despoluído e os peixes voltarão”
é logicamente equivalente a dizer que:
a. Check-square Se o rio não for despoluído ou os peixes não
voltarem, então a estação de tratatamento não
foi construída.
b. SQUARE Se o rio não for despoluído e os peixes não
voltarem, então a estação de tratatamento não
foi construída.
c. SQUARE Se o rio for despoluído, então a estação de
tratamento será construída.
d. SQUARE Se os peixes voltarem, então a estação de tratamento será construída.
e. SQUARE Se o rio for despoluído e os peixes voltarem,
então a estação de tratamento será construída.

12. Considere as afirmações:
1. Se fizer frio, então Aline não vai trabalhar.
2. Se José ou João forem trabalhar, então fez frio.
3. Aline foi trabalhar.

14. Após uma chuva, a probabilidade que a água de
uma certa praia esteja poluída é de 40% e a probabilidade de que haja grandes troncos na areia desta
mesma praia é de 15%.
Portanto, após esta chuva, a probabilidade de que a
água não esteja poluída ou que não hajam grandes
troncos na areia desta praia é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Maior que 95%.
Maior que 90% e menor que 95%.
Maior que 85% e menor que 90%.
Maior que 80% e menor que 85%.
Menor que 80%.

15. Três letras devem ser escolhidas entre as letras da
palavra “VISAN”. Quantas combinações diferentes (isto
é, quantas escolhas nas quais a ordem da escolha das
letras não importa) são possíveis?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

8
9
10
12
15

Dado o exposto, é logicamente correto afirmar que:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Fez frio.
José ou João foi trabalhar.
José e João foram trabalhar.
José e João não foram trabalhar.
Ou José ou João não foi trabalhar.

13. Uma empresa decide dividir seus 12 funcionários
em três equipes com 4 funcionários cada, para trabalhar em projetos distintos.
De quantas maneiras diferentes essas equipes podem
ser formadas?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Mais do que 35600
Mais do que 35300 e menos que 35600
Mais do que 35000 e menos que 35300
Mais do que 34700 e menos que 35000
Menos que 34700
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Conhecimentos Específicos

15 questões

16. De acordo com as Normas Técnicas e a Portaria
Específica do INMETRO que regulamentam os níveis
de precisão para o bom desempenho dos hidrômetros,
estes devem ser construídos e regulados para registros de volumes com erros permitidos na margem de:
a. SQUARE + 2% no campo superior de medição e
+2% no campo inferior de medição.
b. Check-square + 2% no campo superior de medição e
+5% no campo inferior de medição.
c. SQUARE + 5% no campo superior de medição e
+2% no campo inferior de medição.
d. SQUARE + 5% no campo superior de medição e
+5% no campo inferior de medição.
e. SQUARE + 10% no campo superior de medição e
+10% no campo inferior de medição.
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17. Alguns conceitos relacionados a hidrômetros:
1. Instrumento destinado a medir, indicar e totalizar, continuamente, o volume de água que o
atravessa, expressando-o em m3.
2. Nas instalações hidráulicas individuais é instalado normalmente na extremidade do ramal
predial externo, de um lado, e no início da
tubulação predial interna do imóvel, do outro.
3. Os hidrômetros, apesar de informarem
volume, são selecionados por sua capacidade
de vazão.

20. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de
hidrômetro que possui o mecanismo medidor acionado pela entrada de água, conforme representado
esquematicamente na figura abaixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Hidrômetro Taquimétrico e Hidrômetro
Volumétrico são os tipos de hidrômetros mais conhecidos e classificados segundo “o princípio de seu funcionamento”. Estes por sua vez podem ser subdivididos. Neste contexto, assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

taquimétrico pode ser monojato ou multijato.
taquimétrico pode ser de êmbolo rotativo.
taquimétrico pode ser de disco oscilante.
volumétrico sempre será de êmbolo fixo.
volumétrico pode ser monojato, multijato ou
êmbolo fixo.

19. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de
vazão em um hidrômetro:
a.
b.
c.
d.

ascendente, constante, crescente.
mássica, volumétrica, taquimétrica.
máxima, nominal, de transição, mínima.
mínima, máxima, de transmissão, de
fechamento.
e. SQUARE nominal, de deslocamento positivo, de deslocamento negativo.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

volumétrico monojato
volumétrico êmbolo fixo
taquimétrico multijato
taquimétrico monojato
taquimétrico disco oscilante ou êmbolo
rotativo

21. Considerando os campos de medição, ou seja, os
intervalos que comportam vazões compreendidas
entre vazões, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE O campo superior de medição abrange o intervalo que comporta vazões compreendidas
entre a vazão de transmissão (exclusive) e a
vazão de fechamento.
b. Check-square O campo inferior de medição abrange o intervalo que comporta vazões compreendidas
entre a vazão mínima (inclusive) e a vazão de
transição (exclusive).
c. SQUARE O campo inferior de medição abrange o intervalo que comporta vazões compreendidas
entre a vazão de deslocamento positivo (inclusive) e a vazão nominal (inclusive).
d. SQUARE O campo inferior de medição abrange o intervalo que comporta vazões compreendidas
entre a vazão ascendente (exclusive) e a vazão
constante (inclusive).
e. SQUARE O campo superior de medição abrange o intervalo que comporta vazões compreendidas
entre a vazão constante (exclusive) e a vazão
crescente (inclusive).
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22. Analise o texto abaixo:
Os hidrômetros são classificados metrologicamente
de acordo com a vazão          e a vazão
           , por sua sensibilidade no
registro de pequenas vazões.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

mínima • máxima
constante • crescente
mássica • taquimétrica
mínima • de transmissão
nominal • de deslocamento positivo

25. A leitura anterior e a leitura atual de um determinado hidrômetro está representada abaixo.
0

1

7

5

7

Leitura anterior

0

0

1

9

6

9

Leitura atual

O consumo referente ao período de medição foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

21 m3.
25 m3.
21 litros.
21,25 litros.
25 litros.

26. De acordo com a numeração dos hidrômetros é
possível identificar algumas informações, entre elas o
ano de fabricação.

23. O hidrômetro deve estar marcado de forma clara,
indelével e sem ambiguidades, sobre sua carcaça,
mostrador, suporte da tampa (anel) ou na tampa,
conforme determina o INMETRO, com as seguintes
inscrições:

Então, por exemplo, o hidrômetro cujo número é
Z07L012017 foi fabricado no ano de:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

vazão mínima.
vazão de transmissão.
validade do produto.
marca ou símbolo do fabricante.
unidade de volume em mililitros.

24. A numeração dos hidrômetros obedece a
um sistema de dez caracteres, cuja descrição está
relacionada a:
1. Primeiro caractere: uma letra correspondente
à “designação do hidrômetro”.
2. Segundo e terceiro caracteres: dois algarismos
correspondentes a cada fabricante.
3. Seis caracteres finais: número sequencial do
fabricante, tendo início em 000001 para cada
vazão nominal e para cada ano de fabricação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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5

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

2001.
2007.
2010.
2012.
2017.

27. Quando da instalação de um hidrômetro é recomendado que o mesmo seja instalado:
1. na posição horizontal e sem inclinação para
os lados.
2. observando a seta indicadora do sentido de
fluxo.
3. em local inacessível.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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28. O hidrômetro que é acionado pela ação da velocidade da água sobre um órgão móvel, que pode ser
uma turbina, uma roda de palhetas, uma hélice, etc.,
cujo funcionamento está relacionado com a velocidade da água que entra no medidor em forma de jato
ou jatos, é denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

cinético.
volumétrico.
velocimétrico.
estequiométrico.
taquimétrico.

29. A figura ao lado pode ser
definida como parte da ligação
predial de água projetada de
forma a permitir a instalação do
hidrômetro e, quando for o caso,
de filtro.
Trata-se do que usualmente é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

by pass.
barrilete.
cavalete.
pressurizador.
ramal predial.

30. O sistema de
transmissão de um hidrômetro está relacionado à
forma pela qual a passagem da água aciona um
mecanismo de medição.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Assinale a alternativa que
define o tipo de transmissão representada na figura:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

mecânica.
magnética.
eletromagnética.
eletroeletrônica.
rádio frequência.
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G R A D E D E R E S P O S TA S
1

16

2

17

3

18

4

19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

.
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