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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta 
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 
60 questões.

2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a 
correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta julgada 
correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu 
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do 
cartão-resposta, a transcrição da folha de resposta e a coleta da impressão digital.

5.   Você só poderá retirar-se do prédio após terem decorridas duas horas de prova. O 
caderno de questões só poderá ser levado depois de decorridas três horas de prova.

6.   Será terminantemente vedado ao candidato sair do local de realização da prova, com 
quaisquer anotações, antes das 16 horas.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1  para responder às questões de 01 a 05.

Texto 1

Governo corre para se adaptar à nova lei

Disponível em: <http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2012/05/nova-lei-folha.jpg>. Acesso em: 30 jan. 2014.

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O suporte do texto é um jornal de circulação diária. Esse
tipo de suporte torna as informações voláteis, dependentes
do contexto de situação e das condições de sua produção.
Por isso, a construção do sentido, que faz progredir o texto,
está vinculada a informações externas, recuperáveis na lei-
tura pelo recurso da

(A) anáfora.  

(B) inferência.

(C) metáfora. 

(D) polissemia. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das características textuais dos gêneros do discurso jor-
nalístico é a argumentação persuasiva. No plano argumenta-
tivo do texto, a estratégia de convencimento do leitor é: 

(A) o destaque ao descaso da imprensa com a opinião
pública. 

(B) a apresentação de resultados de pesquisas realiza-
das pela Folha. 

(C) o  empenho dos órgãos  públicos  em  atender  a  de-
manda legal. 

(D) a citação de voz de autoridade e dos comandos do
Estado. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atualidade dos fatos, no texto 1, é expressa  

(A) pelo uso de neologismo.  

(B) pela organização temática.

(C) pelo jogo entre os tempos verbais. 

(D) pela vinculação entre as sentenças adverbiais. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo do infográfico utilizado na matéria é auxiliar na
construção dos sentidos e garantir o entendimento das in-
formações. O recurso empregado nessa construção é a

(A) exemplificação estatística dos dados. 

(B) referenciação metafórica das ideias. 

(C) representação lógica dos argumentos. 

(D) constituição visual das informações. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A lei, sancionada em 18 de novembro do ano
passado, regulamenta o acesso a informações públicas e
sigilosas”, a oração intercalada funciona como

(A) explicação detalhada dos acontecimentos.

(B) complementação da voz do verbo. 

(C) qualificação descritiva dos fatos. 

(D) subjetivação da realidade. 

Releia o Texto 1  e leia o Texto 2  para responder às ques-
tões de 06 a 10.

Texto 2

O cidadão só pode solicitar informações que lhe
digam respeito direto
Os dados podem ser utilizados indevidamente por
grupos de interesse
A demanda do cidadão sobrecarrega os servidores
e compromete outras atividades
Cabe sempre à chefia decidir pela liberação ou não
da informação
Os cidadãos não estão preparados para exercer o
direito de acesso à informação

A gestão pública é pautada pelo princípio de
que a circulação de informações representa
riscos. Isto favorece a criação de obstáculos
para que as informações sejam disponibiliza-
das, devido  a percepções do tipo:

Os agentes públicos têm consciência de que
a informação pública pertence ao cidadão e 
que cabe ao Estado provê-la de forma tem-
pestiva e compreensível e atender eficaz-
mente às demandas da sociedade. Nesse
cenário:

A demanda do cidadão é vista como legítima

O cidadão pode solicitar a informação pública sem
a necessidade de justificativa
São criados canais eficientes de comunicação entre
Governo e sociedade
São estabelecidas regras claras e procedimentos
para a gestão das informações
Os servidores são permanentemente capacitados
para atuarem na implementação da política de aces-
so à informação

A Lei de Acesso à Informação prevê a criação, 
em todos os órgãos e entidades do Poder
Público, de um Serviço de Informações ao
Cidadão. Caberá a esta unidade:

Protocolar documentos e requerimentos de acesso à
informação
Orientar sobre os procedimentos de acesso, indicando
data, local e modo em que será feita a consulta

Informar sobre a tramitação de documentos

PRAZOS PREVISTOS NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
A resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis
por mais dez dias, ressaltando que:

O pedido não precisa ser justificado, apenas conter
a identificação do requerente e a especificação da
informação solicitada

O serviço de busca e fornecimento das informa-
ções é gratuito, salvo cópias de documentos

Nos casos em que a informação estiver sob algum tipo de
sigilo previsto em lei, é direito do requerente obter o inteiro
teor da negativa de acesso

Quando a informação for parcialmente sigilosa, fica assegu-
rado o acesso, por meio de certidão, extrato ou cópia, com
a ocultação da parte sob sigilo

Disponível  em:  <http://www.tribunademinas.com.br/politica/lei-acesso-n-o-
pega-em-jf-1.1184818>. Acesso em: 30 jan. 2014.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos 1 e 2 são discursivamente inter-relacionados. O
enunciado do texto 1, que mostra a inter-relação de conte-
údo discursivo com o texto 2, é:

(A) “da cultura do segredo para a cultura da transparên-
cia”. 

(B) “Não se faz [nada] da noite para o dia”.

(C) “tudo será inútil se não houver uma mudança de men-
talidade”. 

(D) “Os SICs 'devem ter condições apropriadas para aten-
der o público'”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção de sentidos enunciativos é possibilitada pelo
arranjo de estruturas e pela combinação de ideias. No tex-
to 2, as ideias são organizadas pela 

(A) coordenação de sentenças. 

(B) oposição de conceitos. 

(C) substituição de termos.

(D) intersecção de classes. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estruturação formal dos textos 1 e 2 prioriza o entendi-
mento por parte do leitor. Essa preocupação é visível no
cuidado com a

(A) marcação direta da intertextualidade entre os textos
em questão. 

(B) verificação do valor de verdade das informações vei-
culadas. 

(C) articulação equilibrada entre textos verbal e não ver-
bal. 

(D) exemplificação comprobatória de todos os fatos rela-
tados. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No plano da funcionalidade, os textos 1 e 2 têm em comum
o caráter

(A) informativo e instrucional, por meio do intertexto. 

(B) normativo e legal, por intermédio do suporte textual. 

(C) sigiloso e confidencial, por meio da sonegação. 

(D) democrático e atual, por intermédio de neologismos. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inter-relação entre os textos é demonstrada também pe-
los temas abordados.  O núcleo temático comum aos dois
textos é:

(A) a gestão democrática da informação. 

(B) o controle da circulação de dados estatais. 

(C) a administração justa dos bens públicos. 

(D) o equilíbrio entre direitos e deveres. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um determinado mês, uma garota gastou R$ 75,00 de
sua mesada comprando milk-shakes no shopping. Além dis-
so, comprou ingressos para o cinema e pipoca. O valor gas-
to por ela com pipoca correspondeu ao dobro do valor gasto
com os ingressos para o cinema e representava um quarto
do valor da sua mesada naquele mês. Tendo em vista es-
sas condições, o valor da mesada nesse mês foi de:

(A) R$ 103,12

(B) R$ 120,00

(C) R$ 195,00

(D) R$ 200,00

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

As empresas de máquinas e implementos agrícolas ligadas à
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq) tiveram faturamento de R$ 13,105 bilhões no
ano de 2013, com um aumento de 16,2% sobre 2012.

VALOR ECONÔMICO, Rio de Janeiro, 30 jan. 2014, p. B13. [Adaptado].

De acordo com essas informações, o faturamento, em bi-
lhões de reais, das empresas de máquinas e implementos
agrícolas, em 2012, foi, aproximadamente, de:

(A) 2,123

(B) 10,982

(C) 11,278

(D) 15,228

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um estacionamento cobra, nas três primeiras horas, cinco
centavos por minuto e, nos minutos que excederem a ter-
ceira hora, cobra quatro centavos por minuto. A função que
descreve o valor  total,  em reais,  a ser pago pelo cliente
após decorridos n minutos é:

(A) Vn ={ 0,05n, se n≤180
0,04n−180, se n180

(B) Vn ={ 0,09n, se n≤180
0,09n−180, se n180

(C) Vn ={ 0,05n, se n≤180
9,000,04n, se n180

(D) Vn ={ 0,05n, se n≤180
9,000,04n−180, se n180

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  guardar  com segurança  uma senha numérica,  um
usuário calculou a2014  e  b3, onde a2014  é o 2014º termo da
progressão aritmética com a1=1 e a2=4, e b3 é o 3º termo
da progressão geométrica com b1=1 e b2=2. A senha é ob-
tida justapondo-se a2014  e b3. Nesse caso, a senha é:

(A) 60404

(B) 60402

(C) 60394

(D) 60392

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma escola possui noventa alunos matriculados no oitavo
ano, que serão divididos aleatoriamente em três turmas de
trinta alunos. Nessas condições, a quantidade possível de
turmas diferentes é: 

(A)
90!

60!3

(B)
90!

30!260!

(C)
90!

30!60!2

(D)
90!

30!3

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dono de um restaurante dispõe de, no máximo, R$ 100,00
para uma compra de batata e feijão. Indicando por X e Y os
valores gastos, respectivamente, na compra de batata e de
feijão, a inequação que representa esta situação é: 

(A) XY100

(B) XY≤100

(C)
X
Y
100

(D)
X
Y
≤100

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para compor um produto usando os pesos em gramas x, y, z
de  três  componentes  químicos,  respectivamente,  deve-se
obedecer à seguinte receita: o peso x do primeiro componen-
te é igual ao dobro do peso  y do segundo componente, o
peso dos três juntos deve ser 1000 g e o peso z do terceiro
deve superar em 100 g a soma dos pesos dos dois primeiros
componentes. A solução do sistema correspondente é:

(A) x=200, y=100, z=700

(B) x=150, y=300, z=600

(C) x=300, y=150, z=550

(D) x=250, y=125, z=450

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa realizou uma pesquisa para montar o cardá-
pio para os seus tralhadores. Nessa pesquisa, 29% dos tra-
balhadores disseram preferir exclusivamente suco de laran-
ja,  13% preferem  exclusivamente  suco de  abacaxi,  10%
preferem exclusivamente suco de manga, 8% preferem ex-
clusivamente suco de maçã, 6% preferem exclusivamente
suco de uva, 22% bebem qualquer tipo de suco e o restante
declara não beber qualquer tipo de suco durante as refei-
ções. De acordo com os dados dessa pesquisa, escolhendo
ao acaso um trabalhador dessa empresa, a probabilidade
de que ele beba suco de laranja ou de uva é:

(A) 0,57

(B) 0,35

(C) 0,28

(D) 0,13

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um fabricante de cereais utiliza embalagens na forma de
um prisma reto, de altura 13 cm, cuja base é um octógono
regular que pode ser inscrito numa circunferência de raio 7
cm.  De acordo com essas informações, o volume dessa
embalagem, em cm³, é:

(A) 137,2

(B) 960,4

(C) 1783,6

(D) 3567,2

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um motorista deseja saber o consumo médio de combustí-
vel do seu carro, após percorrer 30 km na cidade e 180 km
na estrada, com o seguinte consumo: na cidade de 6 km/L e
na estrada de 18 km/L. O consumo médio, em km/L, após
percorrer os dois trechos, é dado por:

(A)
618

2

(B)
30180

15

(C)
30
6


180
18

(D)
6×3018×180

2

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tomando como referência o Windows 7, os "Porta-arqui-
vos" servem para

(A) guardar arquivos e pastas para uso futuro.

(B) manter arquivos sincronizados entre dois computado-
res diferentes.

(C) armazenar arquivos de forma segura ao se conectar
a redes desconhecidas. 

(D) criar pastas com propriedades especiais de controle
de acesso. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tanto no Linux quanto no Windows, ao utilizar um disposi-
tivo de armazenamento externo conectado via USB para
acesso a arquivos e pastas nele contidos, antes de desco-
nectá-lo do computador, deve-se "removê-lo com seguran-
ça". Este procedimento é necessário porque

(A) o computador pode estar conectado à Internet e al-
gum hacker pode tentar acessar os arquivos contidos
no dispositivo externo, o que exige medidas adequa-
das para garantir a segurança dos dados. 

(B) o dispositivo externo talvez esteja sendo utilizado no
momento por algum aplicativo, e a falta desse procedi-
mento pode causar a remoção do referido aplicativo. 

(C) o dispositivo externo pode estar sendo utilizado por
algum aplicativo, sendo que a remoção com seguran-
ça é necessária para evitar a perda ou o dano a ar-
quivos contidos no dispositivo. 

(D) o ato de apenas desconectar o dispositivo fisicamen-
te irá causar uma falha no sistema, impedindo que o
usuário acesse outros dispositivos ou aplicativos ins-
talados no computador. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No LibreOffice Writer, deseja-se fazer uma busca, em um
único passo, por todas (e somente) as palavras que come-
çam com o prefixo "sub". Para isto, deve-se:

(A) escolher a opção "Editar"  →  "Localizar e substituir",
marcar  a  opção  "Expressões  regulares",  digitar
"\<sub" (sem as aspas) na caixa de texto  "Procurar
por" e clicar em "Localizar todos". 

(B) digitar  as  teclas  de  atalho  Control−F,  digitar  "sub"
(sem as aspas) na caixa de texto marcada com o tex-
to  "Localizar" e, em seguida, clicar no botão  "Locali-
zar todos". 

(C) digitar  as  teclas  de  atalho  Control−H,  digitar  "sub"
(sem as aspas) na caixa de texto  "Procurar por" e,
em seguida, clicar no botão "Localizar todos".

(D) escolher a opção  "Editar"  →  "Localizar"  e substituir,
marcar  a  opção  "Expressões  regulares",  digitar  "\
$sub"  (sem  as  aspas)  na  caixa  de  texto  "Procurar
por" e clicar em "Localizar todos". 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se padronizar o layout, a formatação e os conteú-
dos comuns de todos os documentos de texto, apresenta-
ções e planilhas produzidos no departamento. Que recur-
so os aplicativos do LibreOffice (Writer, Presenter e Calc)
oferecem especificamente para essa finalidade?

(A) Autoformatação. 

(B) Modelos ou templates. 

(C) Estilos de formatação. 

(D) Autotexto. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Mozilla Firefox para Windows, a sequência de opera-
ções (1) abrir arquivo, (2) atualizar a página atual ignoran-
do a cachê, (3) aumentar o zoom, (4) abrir nova aba e (5)
adicionar  a  página  atual  aos favoritos  é realizada pelas
respectivas teclas de atalho a seguir (o símbolo “−“ não faz
parte das teclas de atalho):

(A) Ctrl−A; Ctrl−P; Ctrl−Z; Ctrl−N; Ctrl−F 

(B) Ctrl−O; F5; Ctrl−+; Ctrl−T; Ctrl−Shift−D 

(C) Ctrl−F; Ctrl−F5; Ctrl−+; Ctrl−A; Ctrl−D 

(D) Ctrl−O; Ctrl−F5; Ctrl−+; Ctrl−T; Ctrl−D 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário que deseje migrar do Mozilla Firefox para o
Google Chrome, ambos no Windows, tem a opção de im-
portar as seguintes configurações do Firefox para o Chro-
me:

(A) favoritos e abas abertas. 

(B) senhas salvas, favoritos e opções de idioma.

(C) histórico  de  navegação,  favoritos,  senhas  salvas  e
mecanismos de pesquisa. 

(D) favoritos,  histórico  de  navegação,  mecanismos  de
pesquisa e abas abertas. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um navegador Web, como o Mozilla Firefox ou o Goo-
gle Chrome, qual é a função dos cookies?

(A) Armazenar  o  histórico  de  navegação  dos  usuários
para tornar a navegação mais conveniente ao abrir o
navegador novamente. 

(B) Armazenar senhas e outras informações de autenti-
cação solicitadas pelos websites visitados. 

(C) Armazenar  o  conteúdo das páginas visitadas  pelos
usuários de forma a tornar mais rápido o seu carrega-
mento, caso o usuário queira visitá-las novamente. 

(D) Armazenar informações sobre os  websites visitados,
como o estado de autenticação do usuário e as prefe-
rências dos sites. 

noções_informática_superior
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O significado da sigla RAID e a função da tecnologia que
leva esse nome são, respectivamente: 

(A) Redundant Arrayof Inexpensive Disks ou conjunto re-
dundante de discos baratos; melhorar o desempenho
e a tolerância a falhas do armazenamento de dados
em discos rígidos. 

(B) Ready-Access Internet Device ou dispositivo de aces-
so  imediato  à  Internet;  melhorar  a  velocidade  de
acesso a páginas Web e outros conteúdos da Inter-
net. 

(C) Remote Access to Internet Disks ou acesso remoto
para  discos  na  Internet;  tornar  mais  conveniente  o
acesso a dispositivos de armazenamento de dados
na nuvem. 

(D) Remote Array of Interoperable Disks ou conjunto re-
moto de discos interoperáveis; permitir o uso conjunto
de diferentes tecnologias de discos rígidos para ar-
mazenamento de dados em nuvem. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto de segurança da informação na Internet, a téc-
nica de phishing é

(A) um tipo de ataque em que um usuário malicioso pro-
cura se passar por um certo usuário ou empresa para
enganar outros usuários ou obter acesso a Web sites
seguros. 

(B) uma técnica utilizada para pescar informações rele-
vantes ou de interesse em meio à vasta quantidade
de dados disponíveis na Internet. 

(C) um tipo de fraude em que um golpista tenta obter da-
dos pessoais e financeiros de um usuário por meio do
uso combinado de meios técnicos e engenharia so-
cial. 

(D) uma espécie de ataque que consiste em inspecionar
o tráfego de dados em uma rede em busca de infor-
mações valiosas, como senhas e números de cartões
de crédito. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Assinaturas digitais podem ser realizadas com o mecanis-
mo de criptografia de chaves públicas por meio do uso de

(A) uma chave conhecida publicamente para encriptar as
mensagens assinadas e uma chave privada para de-
criptá-las. 

(B) uma chave privativa para encriptar as mensagens as-
sinadas e uma chave conhecida publicamente para
decriptá-las. 

(C) uma chave única e amplamente conhecida para en-
criptar  as  mensagens  assinadas  a  serem enviadas
para todos os destinatários. 

(D) um par de chaves publicamente conhecidas, uma para
o remetente e outra para o destinatário de uma men-
sagem assinada. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na indústria, a fadiga se refere a três fenômenos relaciona-
dos 

(A) a uma sensação de cansaço; nesse caso, ocorre mu-
dança fisiológica, pois os músculos deixam de funcio-
nar normalmente, e diminuição da capacidade para a
execução do trabalho. 

(B) a uma sensação de sono; nesse caso, ocorre mudan-
ça psicológica, pois a capacidade de atenção fica re-
duzida, e transpiração excessiva. 

(C) a dores espalhadas pelo corpo; nesse caso, ocorre di-
minuição da capacidade visual e aumento da ansieda-
de. 

(D) a um aumento da temperatura corporal; nesse caso,
ocorre aumento da pulsação e diminuição da capaci-
dade respiratória. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na teoria das restrições, proposta por Eliyahu M. Goldratt
por volta de 1980, o objetivo básico de uma empresa é ga-
nhar dinheiro. A manufatura deve contribuir com esse obje-
tivo por meio da atuação sobre três elementos: 1) fluxo de
materiais ou throughput; 2) estoque ou inventory; e 3) des-
pesas operacionais ou  operating expenses.  As despesas
operacionais, segundo essa teoria, são

(A) o dinheiro usado pela empresa para desenvolver seus
produtos e serviços. 

(B) o dinheiro gasto pelo sistema para transformar o es-
toque em fluxo. 

(C) os valores gastos pelo sistema para aumentar a ca-
pacidade dos recursos-gargalo. 

(D) os salários dos operários, o preço das matérias-pri-
mas e o gasto com propaganda.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para realizar a previsão da demanda, pode-se utilizar da-
dos de vendas passados para elaborar modelos de proje-
ção ou modelos temporais em que se admite que o futuro
será uma continuação do passado recente. Os modelos
temporais iniciam-se pela identificação do comportamento
das vendas, que pode ser basicamente de quatro formas,
como ilustrado nas figuras 1, 2, 3 e 4, a seguir, em que dt
(eixo y) corresponde à demanda e t (eixo x) corresponde
ao tempo.

t

dt

t

dt

t

dt

t

dt

(1) (2)

(3) (4)

Fonte: CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M.; Planejamento, progra-
mação e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2001. p. 250. [Adaptado]. 

De acordo com as figuras, o comportamento apresentado
pelas séries temporais 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente:

(A) trajetória; sazonalidade com permanência; permanên-
cia; sazonalidade com trajetória.

(B) permanência; sazonalidade com trajetória; trajetória;
sazonalidade com permanência. 

(C) permanência; sazonalidade com permanência; traje-
tória; sazonalidade com trajetória. 

(D) trajetória; sazonalidade com trajetória; permanência;
sazonalidade com permanência.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma fábrica de achocolatado em pó possui como uma de
suas principais matérias-primas o açúcar refinado, compra-
do em embalagens de 100 kg. O gerente de qualidade des-
sa fábrica deseja selecionar um fornecedor de açúcar refi-
nado cujas embalagens apresentem a menor variabilidade
de peso e com média igual ao peso nominal da embalagem.
Considerando que o peso real  da embalagem de açúcar
seja uma variável aleatória  x com distribuição normal para
quatro fornecedores diferentes com os seguintes parâme-
tros: fornecedor 1 –  N (90,15); fornecedor 2 –  N (100,16);
fornecedor 3 –  N  (95,20); fornecedor 4 -  N  (100,14), qual
deve ser a escolha do gerente de qualidade?

(A) Fornecedor 1. 

(B) Fornecedor 2. 

(C) Fornecedor 3. 

(D) Fornecedor 4. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  determinado  sistema  de  informação  tem  a  seguinte
descrição: é baseado no conhecimento para aplicação em
áreas específicas e complexas; oferece respostas com base
em inferências, assim como faz um ser humano; e é capaz
de explicar ao usuário o processo de raciocínio e as con-
clusões. De acordo com essa descrição, o sistema é do tipo

(A) ERP. 

(B) transacional. 

(C) MES. 

(D) especialista. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O programa 5S (cinco ésses) surgiu no Japão na década
de 1950 com o objetivo de racionalizar e organizar o ambi-
ente de trabalho e como parte do Controle da Qualidade
Total  Japonês.  Muito  embora  seja  conceitualmente  sim-
ples, é de difícil implementação e manutenção, pois, no

(A) início da implantação do programa, as pessoas envolvi-
das estão normalmente comprometidas e empolgadas,
mas ao final, quando é necessário o quinto passo )sen-
so de autodisciplina), há dificuldades em se manter o
padrão. 

(B) primeiro passo (senso de utilização), é necessário in-
vestir altos recursos financeiros, o que normalmente
é reprovado pelos níveis hierárquicos superiores da
empresa. 

(C) segundo passo (senso de ordenação), há necessidade
de ampliação do espaço físico disponível para as ope-
rações,  visto que todas as ferramentas, inclusive as
menos utilizadas, devem ficar próximas ao local de tra-
balho. 

(D) quarto passo (senso de saúde), a equipe de trabalho
deve se submeter a exames clínicos periódicos que
devem ser custeados com recursos dos próprios fun-
cionários.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ASME (American Society of Mechanical Engineers) pa-
dronizou, em 1947, o uso de símbolos para representar os
gráficos de fluxo de processo. Considere o seguinte pro-
cesso de confecção de camisetas em uma malharia:  (1)
recortar peças frontais e laterais; (2) mover peças para a
seção de inspeção e costura; (3) inspecionar a qualidade e
costurar camisetas; (4) embalar camisetas; (5) armazenar
camisetas. Segundo o padrão da ASME, qual é a repre-
sentação desse processo?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um lote de dez peças é composto de duas defeituosas e
oito perfeitas. Escolhendo-se duas peças ao acaso, sem
reposição, qual é a probabilidade de que uma seja perfeita
e uma defeituosa?

(A) 0,200 

(B) 0,356 

(C) 0,544 

(D) 0,625 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano
e, para a indústria em geral, essas medidas são importantes
para o projeto dos produtos. Por um lado, a produção de um
único tipo de produto padronizado reduz os custos de pro-
dução e estocagem; por outro lado, a falta de adaptação ao
usuário reduz a eficiência do produto. De acordo com essas
considerações,  qual  é  a  ordem crescente  em termos  de
custos dos princípios a serem seguidos para a aplicação
das medidas antropométricas?

(A) Os projetos são dimensionados para faixas da popu-
lação; os projetos são dimensionados para a média
da população; os projetos apresentam dimensões re-
guláveis; os projetos são dimensionados para um dos
extremos da população;  os  projetos são adaptados
ao indivíduo. 

(B) Os  projetos  apresentam  dimensões  reguláveis;  os
projetos são dimensionados para a média da popula-
ção; os projetos são adaptados ao indivíduo; os pro-
jetos são dimensionados para faixas da população;
os projetos  são dimensionados para um dos extre-
mos da população. 

(C) Os projetos são adaptados ao indivíduo; os projetos
apresentam dimensões reguláveis; os projetos são di-
mensionados para faixas da população; os projetos
são dimensionados para um dos extremos da popula-
ção; os projetos são dimensionados para a média da
população. 

(D) Os projetos são dimensionados para a média da po-
pulação; os projetos são dimensionados para um dos
extremos da população; os projetos são dimensiona-
dos para faixas da população; os projetos apresen-
tam dimensões reguláveis; os projetos são adaptados
ao indivíduo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) tem como objeti-
vo  utilizar  os  conhecimentos provenientes da ergonomia
para analisar, identificar problemas e corrigir uma situação
real de trabalho. A AET é considerada um exemplo de er-
gonomia de correção porque

(A) é realizada durante a etapa de projeto do produto, da
máquina e do ambiente de trabalho ou do sistema. 

(B) é elaborada para capacitar os próprios trabalhadores
para identificação e correção dos problemas ergonô-
micos cotidianos.

(C) é aplicada em situações já existentes para resolver
problemas que se refletem na segurança, na fadiga e
nas doenças do trabalhador. 

(D) é utilizada de modo a envolver o próprio usuário na
solução dos problemas ergonômicos e psicológicos. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o órgão responsável por credenciar empresas que
emitem certificação ISO 9001 no Brasil? 

(A) CNI (Confederação Nacional da Indústria) 

(B) IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

(C) INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualida-
de e Tecnologia) 

(D) IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia) 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Balanced Scorecard (BSC) possui objetivos e medidas
que focam o desempenho organizacional a partir de quatro
perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos
e de aprendizado e crescimento. São exemplos de indica-
dores relacionados ao aprendizado e crescimento:

(A) produtividade, aumento da receita e valor econômico
agregado. 

(B) participação de mercado, aquisição de clientes e re-
tenção de clientes.

(C) taxa de refugo, taxa de retrabalho e utilização da ca-
pacidade.

(D) satisfação dos funcionários, retenção de funcionários
e lucratividade por funcionário.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No modelo de  suavizamento exponencial  de  previsão da
demanda, a constante de suavizamento deve ser determi-
nada pelo responsável por realizar a previsão. Se o compor-
tamento da demanda de um determinado produto é estável,
como deve ser estipulado o valor da constante de suaviza-
ção?

(A) Deve ser um valor alto, para que a previsão acompa-
nhe as variações aleatórias da demanda. 

(B) Deve ser um valor mediano, pois esse tipo de valor é
indiferente para os resultados das previsões, indepen-
dentemente do comportamento da demanda. 

(C) Deve ser um valor qualquer, pois as variações aleató-
rias serão suprimidas na previsão, independentemen-
te do valor da constante de suavização. 

(D) Deve ser um valor baixo, para evitar que variações
aleatórias afetem em excesso as previsões. 
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em projetos de desenvolvimento de produtos, a diferença
fundamental entre um protótipo funcional e um protótipo
não funcional envolve, respectivamente, 

(A) verificação de tolerâncias e definição de especifica-
ções de tolerância.

(B) averiguação da funcionalidade e averiguação das de-
mais características do produto.

(C) fabricação em grandes quantidades e fabricação em
pequenas quantidades.

(D) verificação da eficiência do processo e apuração dos
custos produtivos. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Toyota de Produção (STP) tem como uma das
principais características a busca pela eliminação de des-
perdícios. Segundo a ótica do STP, há sete desperdícios, e
um deles, o desperdício de movimento, está relacionado à
movimentação

(A) material no chão da fábrica. 

(B) das informações entre os departamentos. 

(C) física dos operadores. 

(D) de produtos defeituosos no almoxarifado. 

Considere a tabela 1 a seguir para responder às questões
46 e  47. Ela representa os custos apurados de uma em-
presa  que  fabricou  diversos  produtos  diferentes  de  seu
mix em um determinado período. 

Tabela 1
Item Valor

Matéria-prima R$ 214.398,00

Aluguel da fábrica R$ 50.000,00

Seguro da fábrica R$ 2.700,00

Mão de obra direta R$ 7.400,00

Manutenção dos equipamentos R$ 1.200,00

Embalagem dos produtos R$ 21.000,00

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o valor total em reais dos custos indiretos no perío-
do apurado? 

(A) 52.700 

(B) 53.900 

(C) 221.798 

(D) 275.698 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o valor total em reais do custo primário? 

(A) 214.398 

(B) 221.798 

(C) 242.798 

(D) 296.698 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São exemplos  de  inteligência artificial  (AI)  utilizados em
sistemas de informação:

(A) Lógica fuzzy, redes neurais e algoritmos genéticos. 

(B) RFID, CRM e ERP. 

(C) Datamining, drill-down e banco de dados. 

(D) Bluetooth, Wi-Fi e internet. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Indus-
tries and  Competitors (1980), Porter propõe um conjunto
de estratégias genéricas. Quais são essas estratégias?

(A) Produto substituto, poder de negociação de compra-
dores e fornecedores. 

(B) Liderança de custos, diferenciação e enfoque. 

(C) Corporativa, competitiva e de produção em larga es-
cala. 

(D) Suporte, design e de entrada. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cálculo da elasticidade-preço (Ep) pode ser feita utilizan-
do-se a seguinte equação:

Em que qi é a quantidade demandada por período e Pi é o
preço unitário do produto. Considere um determinado pro-
duto cujo preço, se for reduzido de R$ 78,00 para R$ 56,00,
as quantidades demandadas passam de 50 para 100 por
período. O que se pode concluir a respeito da curva da de-
manda desse produto?

(A) Apresenta elasticidade secundária. 

(B) Apresenta elasticidade unitária. 

(C) É perfeitamente elástica. 

(D) É elástica. 
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela 2 a seguir lista sete atividades para a realização
de um projeto e apresenta as respectivas predecessoras e
os tempos necessários para cada atividade.

Tabela 2
Atividade Predecessora(s) imediata(s) Tempo (semanas)

A - 2

B A 3

C A 7

D B, C 1

E C 4

F D, E 9

G F 5

Qual sequência de atividades apresenta o caminho crítico
desse projeto? 

(A) A-B-D-F-G. 

(B) A-C-E-F-G. 

(C) A-C-D-F-G.

(D) A-B-C-D-G. 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As tecnologias de processo são dispositivos, ferramentas,
máquinas e equipamentos que auxiliam a produção. Um
exemplo de tecnologia de processamento de materiais é o
Sistema Flexível de Manufatura, definido como um siste-
ma que 

(A) produz completamente um mix de produtos com pou-
ca intervenção humana durante o processamento. 

(B) realiza testes de qualidade sem que haja necessida-
de de monitoramento humano.

(C) compara diferentes sistemas de manufatura para se-
leção de tecnologias de informação e comunicação. 

(D) atualiza as tecnologias informacionais da manufatura
de maneira autônoma. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em sistemas produtivos, puxar a produção significa que a 

(A) ordem de produção deve atender ao recurso-gargalo.

(B) sequência produtiva prioriza as datas de entrega. 

(C) permissão para  produzir  vem de  processos  subse-
quentes. 

(D) produção deve ser programada para a última data pos-
sível para evitar atraso. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Henry Mintzberg (2001), a estratégia pode ser defini-
da de cinco formas: como plano, como pretexto, como pa-
drão, como posição e como perspectiva. A estratégia como
pretexto é descrita como 

(A) a aplicação imediata das vocações naturais da em-
presa.

(B) a operacionalização de diretrizes colocadas pela lide-
rança da empresa.

(C) uma consistência de ações e decisões de forma deli-
berada.

(D) uma manobra específica com finalidade de enganar o
concorrente.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de arranjo físico de uma empresa está intimamente
relacionado às características de volume e variedade de
produtos/serviços, conforme a figura 5 a seguir.

Figura 5

VolumeBaixo Alto

1

2

3

4

Variedade

Baixa

Alta

Considerando a figura 5, qual é o arranjo físico apropriado
para as regiões indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4, res-
pectivamente?

(A) Por produto; posicional; celular; por processo. 

(B) Por processo; celular; por produto; posicional. 

(C) Celular; por processo; por produto; posicional. 

(D) Posicional; por processo; celular; por produto. 
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Forrester  (1961),  na  cadeia  de  suprimentos,  o
“efeito chicote” é o

(A) impacto negativo do aumento de preço no varejo que
afeta toda a cadeia. 

(B) crescimento do número de centros de distribuição no
sentido à jusante. 

(C) aumento da variabilidade da demanda no sentido à
montante. 

(D) crescimento do nível de integração entre elos adja-
centes ao longo do tempo. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as etapas do ciclo de vida de um produto? 

(A) Novo, seminovo, usado, velho e descartado. 

(B) Em estoque, em processo, em espera, em trânsito e
entregue. 

(C) Desenvolvimento,  lançamento,  crescimento,  maturi-
dade e declínio. 

(D) Vendas locais, regionais, estaduais, nacionais e inter-
nacionais. 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dióxido de carbono (CO2) é um dos principais gases res-
ponsáveis pelo efeito estufa. São origens desse gás:

(A) decomposição animal, resíduos gasosos e flatulência
bovina. 

(B) decomposição sob a terra, fabricação de fertilizantes
e combustão de petróleo. 

(C) decomposição vegetal, respiração animal e combustí-
veis fósseis. 

(D) óleos vegetais, etanol e desmatamento. 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sistemas do tipo ERP são tidos como uma evolução
dos sistemas MRP e MRP II. Por isso, 

(A) os sistemas MRP e MRP II são possíveis de disponi-
bilidade em sistemas do tipo ERP. 

(B) a utilização do sistema ERP é restrita de sistemas de
manufatura. 

(C) o sistema MRP ou o MRP II deve ser implantado an-
teriormente ao ERP. 

(D) o sistema ERP está sempre incluído nos softwares do
tipo MRP ou MRP II. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há vários tipos de normas que regem os sistemas produti-
vos.  A norma de responsabilidade social  elaborada pela
SAI (Social Accountability International), em 1997, é a 

(A) ISO14001. 

(B) SA8000. 

(C) SAI9000. 

(D) ISO22000. 
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