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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO – A ENERGIA E OS CICLOS INDUSTRIAIS 
 Demétrio Magnoli e Regina Araújo 

 
No decorrer da história, a ampliação da capacidade produtiva 
das sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo 
e a contínua incorporação de novas fontes de energia. 
Entretanto, até o século XVIII, a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia 
foram lentos e descontínuos. 
A Revolução Industrial alterou substancialmente esse panorama. 
Os ciclos iniciais de inovação tecnológica da economia 
industrial foram marcados pela incorporação de novas fontes de 
energia: assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo 
ciclo do carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do 
petróleo. 
Em meados do século XIX, as invenções do dínamo e do 
alternador abriram o caminho para a produção de eletricidade. A 
primeira usina de eletricidade do mundo surgiu em Londres, em 
1881, e a segunda em Nova York, no mesmo ano. Ambas 
forneciam energia para a iluminação. Mais tarde, a eletricidade 
iria operar profundas transformações nos processos produtivos, 
com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na vida 
cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos. 
Nas primeiras décadas do século XX, a difusão dos motores a 
combustão explica a importância crescente do petróleo na 
estrutura energética dos países industrializados. Além de servir 
de combustível para automóveis, aviões e tratores, ele também é 
utilizado como fonte de energia nas usinas termelétricas e, ainda, 
é matéria-prima para muitas indústrias químicas. Desde a década 
de 1970, registrou-se também aumento significativo na produção 
e consumo de energia nuclear nos países desenvolvidos. 
Nas sociedades pré-industriais, entretanto, os níveis de consumo 
energético se alteraram com menor intensidade, e as fontes 
energéticas tradicionais – em especial a lenha – ainda são 
predominantes. Estima-se que o consumo de energia comercial 
per capita no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas 
equivalentes de petróleo (TEP) por ano, mas esse número 
significa muito pouco: um norte-americano consome 
anualmente, em média, 8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos 
por habitantes em Bangladesh e 0,36 no Nepal. 
Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial, são responsáveis por mais da metade do 
consumo energético global. Os Estados Unidos, com menos de 
300 milhões de habitantes, consomem quatro vezes mais energia 
do que o continente africano inteiro, onde vivem cerca de 890 
milhões de pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – O título do texto inclui dois termos: energia / ciclos 
industriais. A relação que se estabelece, no texto, entre esses 
dois termos é: 
 
(A) os diferentes ciclos industriais foram progressivamente 

acoplados a novas tecnologias de geração de energia; 
(B) as novas fontes de energia foram progressivamente sendo 

substituídas em função de seu progressivo esgotamento 
causado pelos ciclos industriais; 

(C) os diferentes ciclos industriais foram a conseqüência 
inevitável de mudanças na vida social, como a grande 
profusão de eletrodomésticos; 

(D) a criação de novas fontes de energia fizeram aparecer novas 
necessidades no corpo social; 

(E) os ciclos industriais tornaram a evolução do consumo e o 
aprimoramento de novas tecnologias lentos e descontínuos. 

 
 
02 – “No decorrer da história...”; essa expressão equivale 
semanticamente a: 
 
(A) com o advento dos tempos históricos; 
(B) ao longo da história humana; 
(C) após o surgimento da História; 
(D) antes do início da História; 
(E) depois dos tempos históricos. 
 
 
03 – Ao dizer que a ampliação da capacidade produtiva das 
sociedades teve como contrapartida o aumento de consumo e a 
contínua incorporação de  novas fontes de energia, o autor do 
texto quer dizer que os dois últimos elementos funcionam, em 
relação ao primeiro, como: 
 
(A) oposição; 
(B) comparação; 
(C) resultado; 
(D) reação; 
(E) compensação. 
 
 
04 – As alternativas abaixo apresentam adjetivos do texto; a 
alternativa em que os substantivos correspondentes a esses 
adjetivos podem ser formados com a mesma terminação é: 
 
(A) produtiva – contínua – novas; 
(B) lentos – descontínuos – iniciais; 
(C) pioneiro – produtivos – elétricos; 
(D) industralizadas -  crescente – energética; 
(E) significativo – desenvolvidos – tradicionais. 
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05 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; a forma de reescrever essa mesma frase que altera o 
seu sentido original é: 
 
(A) A Revolução Industrial alterou esse panorama 

substancialmente; 
(B) Esse panorama foi substancialmente alterado pela 

Revolução Industrial; 
(C) Esse panorama, a Revolução Industrial o alterou 

substancialmente; 
(D) A Revolução Industrial causou a alteração substancial desse 

panorama; 
(E) A alteração substancial desse panorama causou a Revolução 

Industrial. 
 
 
06 – “A Revolução Industrial alterou substancialmente esse 
panorama”; esse panorama a que se refere a frase é: 
 
(A) o da ampliação da capacidade produtiva das sociedades; 
(B) o aumento do consumo e a incorporação de novas fontes; 
(C) a evolução do consumo e o aprimoramento de novas 

tecnologias de geração de energia; 
(D) o ritmo lento e descontínuo da evolução do consumo e do 

aprimoramento de novas tecnologias de geração de energia; 
(E) a ausência de novas tecnologias de geração de energia. 
 
 
07 – A alternativa em que o antecedente do pronome sublinhado 
NÃO está corretamente indicado é: 
 
(A) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo 

do carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo” 
= o pioneiro ciclo hidráulico; 

(B) “com a introdução dos motores elétricos nas fábricas, e na 
vida cotidiana das sociedades industrializadas na qual foram 
incorporados dezenas de eletrodomésticos” = vida 
cotidiana; 

(C) “Os países da OCDE, que possuem cerca de um sexto da 
população mundial” = países da OCDE; 

(D) “Além de servir de combustível para automóveis, aviões e 
tratores, ele também é utilizado como fonte de energia” = 
petróleo; 

(E) “consomem quatro vezes mais energia do que o continente 
africano inteiro, onde vivem cerca de 890 milhões de 
pessoas” = continente africano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 – Apesar de ser um texto informativo, há certas quantidades 
no texto que são expressas sem precisão absoluta; assinale a 
EXCEÇÃO: 
 
(A) “onde vivem cerca de 890 milhões de pessoas”; 
(B) “o consumo de energia per capita seja de aproximadamente 

1,64 toneladas equivalentes de petróleo”; 
(C) “que possuem cerca de um sexto da população mundial”; 
(D) “8 TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 

Bangladesh e 0,36 no Nepal”; 
(E) “os Estados Unidos, com menos de 300 milhões de 

habitantes”. 
 
 
09 – O texto se estrutura prioritariamente: 
 
(A) pela relação de causa e conseqüência; 
(B) pelo comparação entre várias épocas; 
(C) pela evolução cronológica de fatos; 
(D) pela noção de progresso e atraso; 
(E) pela oposição entre países ricos e pobres. 
 
 
10 – No terceiro parágrafo do texto aparece a frase “Ambas 
forneciam energia para a iluminação”; pode-se inferir dessa 
frase que: 
 
(A) as usinas referidas forneciam eletricidade para toda a 

indústria da época; 
(B) as usinas citadas iluminavam as cidades inglesas e 

americanas, respectivamente; 
(C) as usinas citadas só produziam energia para iluminação; 
(D) as usinas forneciam eletricidade para as indústrias e 

também para a iluminação; 
(E) as usinas eram tremendamente atrasadas para a época em 

que surgiram. 
 
 
11 – Norte-americano e matéria-prima, dois vocábulos 
presentes no texto, fazem corretamente como plural: 
 
(A) norte-americanos / matéria-primas; 
(B) norte-americanos / matérias-primas; 
(C) nortes-americanos / matérias primas; 
(D) nortes-americanos / matérias-prima; 
(E) nortes-americanos / matéria-primas. 
 
 
12 – A alternativa em que o elemento sublinhado indica o agente 
e não o paciente do termo anterior é: 
 
(A) “a importância crescente do petróleo”; 
(B) “a ampliação da capacidade produtiva”; 
(C) “a contínua incorporação de nova fontes de energia”; 
(D) “o aprimoramento de novas tecnologias”; 
(E) “as invenções do dínamo e do alternador”. 
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13 – O penúltimo parágrafo do texto fala de “sociedades pré-
industriais”; pode-se depreender do texto que essas sociedades 
são as que: 
 
(A) existiram antes da Revolução Industrial; 
(B) reagem contra a poluição energética; 
(C) se caracterizam pelo atraso industrial; 
(D) só consomem energia natural; 
(E) destroem a cobertura vegetal do planeta. 
 
 
14 – “Estima-se que o consumo de energia comercial per capita 
no mundo seja de aproximadamente 1,64 toneladas equivalentes 
de petróleo (TEP) por ano, mas esse número significa muito 
pouco: um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitantes em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; o número citado é muito pouco 
porque: 
 
(A) há uma enorme quantidade de energia produzida e não 

consumida; 
(B) há países que se negam a destruir ecologicamente o meio 

ambiente; 
(C) poderia haver um consumo bastante menor; 
(D) alguns países têm pouco consumo de energia, se comparado 

ao dos EUA; 
(E) nos países industrializados o consumo é bastante grande. 
 
 
15 – A expressão per capita na frase “o consumo de energia 
comercial per capita no mundo” significa: 
 
(A) por capital de cada país; 
(B) por cidade importante de cada país; 
(C) por grupo humano identificado; 
(D) por unidade monetária de cada país; 
(E) por cada indivíduo. 
 
 
16 – O último parágrafo do texto tem por finalidade mostrar: 
 
(A) que os maiores consumidores de energia são os países 

menos populosos do planeta; 
(B) que há uma enorme desproporção de riqueza se 

observarmos a distribuição do consumo de energia no 
mundo; 

(C) que o continente africano é a região do planeta onde se 
preserva mais o ambiente natural; 

(D) que os EUA consomem injustamente a energia que deveria 
ser consumida por países bem mais pobres; 

(E) que os EUA são autoritários e tirânicos em relação aos 
países africanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 – O fato de os EUA serem um país de alto consumo de 
energia mostra que: 
 
(A) os países mais ricos consomem mais energia do que a 

necessária; 
(B) os países mais pobres devem cobrar nas cortes 

internacionais o direito à energia; 
(C) há uma relação entre riqueza, industrialização e consumo 

de energia; 
(D) os países de grande injustiça social são os mais 

industrializados do globo; 
(E) os países mais pobres são os que mais utilizam as fontes 

naturais de energia. 
 
 
18 – Ao dizer que um norte-americano consome “em média” 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh, com a expressão “em média”, o autor do texto quer 
dizer que: 
 
(A) às vezes consomem mais, às vezes consomem menos; 
(B) sempre consomem mais que nos países pobres; 
(C) o total de energia consumida é dividido entre todos os 

norte-americanos; 
(D) a energia consumida é dividida matematicamente entre 

aqueles que a consomem; 
(E) na maior parte dos habitantes, o consumo de energia atinge 

o nível indicado. 
 
 
19 – A alternativa em que o vocábulo sublinhado tem seu valor 
semântico ERRADAMENTE indicado é: 
 
(A) “Entretanto, até o século XVIII” = oposição; 
(B) “assim, o pioneiro ciclo hidráulico” = modo; 
(C) “surgiu em Londres” = lugar; 
(D) “em 1881” = tempo; 
(E) “Mais tarde” = tempo. 
 
 
20 – “um norte-americano consome anualmente, em média, 8 
TEPs contra apenas 0,15 consumidos por habitante em 
Bangladesh e 0,36 no Nepal”; nesse segmento do texto a 
presença do vocábulo sublinhado indica que: 
 
(A) o consumo de energia nos países citados está de acordo com 

seu desenvolvimento industrial; 
(B) Bangladesh e Nepal consomem menos energia que os EUA; 
(C) só nos locais citados o consumo de energia é tão baixo; 
(D) o consumo em Bangladesh é ainda inferior que ao do Nepal; 
(E) o autor considera, nesse caso, o consumo de energia 

bastante baixo. 
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LÍNGUA INGLESA 
 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 24: 
 

TEXT I 

Nuclear Weapons Programs 

Brazil pursued a covert nuclear weapons program in 
response to Argentina's program. It developed a modest 
nuclear power program, enrichment facilities (including a 
large ultracentrifuge enrichment plant and several 
laboratory-scale facilities), a limited reprocessing capability, 
a missile program, a uranium mining and processing 
industry, and fuel fabrication facilities. Brazil was supplied 
with nuclear materials and equipment by West Germany 
(which supplied reactors, enrichment and reprocessing 
facilities), France, and the US. The country has a dependable 
raw material base for developing atomic power engineering, 
highly skilled scientific cadres have been trained, 
technologies for enriching uranium have been obtained, and 
there are several nuclear research centers.  

The history of Brazil's nuclear programs can be traced back 
to the early 1930s, with the initial research in nuclear fission. 
Much of that early research was conducted at the USP 
(University of São Paulo), some by scientists who had been 
contracted from abroad. By the mid-1930s, Brazil had 
discovered vast deposits of uranium. In 1940 President 
Getúlio Vargas signed an agreement with the United States 
for cooperative mining, including mining for uranium and 
monazite. During the 1940s, Brazil signed three additional 
agreements with the United States. In exchange for monazite, 
the United States transferred nuclear technology. 

(adapted  from http://www.fas.org/nuke/guide/brazil/nuke/index.html on March 
1st, 2006) 
 
 
21 – The triggering force for  the development of the Brazilian 
nuclear program was a:   
 
(A) promise; 
(B) failure; 
(C) curiosity; 
(D) dream; 
(E) reaction. 
 
 
22 –  The text implies that the Brazilian program was initially: 
 
(A) well-known; 
(B) ill-planned; 
(C) secret; 
(D) ambiguous; 
(E) complex. 
 
 
 
 
 
 

23 –  The underlined word in  “The country has a dependable 
raw material base...” (l.10) refers to: 
 
(A) Argentina; 
(B) West Germany; 
(C) the US;  
(D) Brazil; 
(E) France. 
 
 
24 – When the text states that “Brazil’s nuclear programs can be 
traced back to the early 1930s...” (l.15) this means that at the 
time  mentioned they were: 
 
(A) implemented; 
(B) concealed; 
(C) rejected; 
(D) investigated; 
(E) resumed. 
 
 
 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 25 TO 30: 
 

TEXT II 
 
 

Here is an article published in 2003: 
 

 

 
 

Russian scientists have announced plans to build a nuclear 
power station on Mars. 

They say that all the necessary technical drawings have now 
been completed, and - after a few minor niggles have been 
ironed out - all will be ready for the construction work to 
begin.  
 
The power plant should be up and running by 2030.  
 
But experts are already asking questions about the feasibility 
of the project.  
 
The first extra-terrestrial nuclear power station will serve the 
permanent research camp which, Russian scientists believe, 
could be set up on Mars within the next 30 years.  
 
Deputy chief engineer of Red Star - a state scientific 
company closely affiliated with Russia's Nuclear Energy 
Ministry - says the station will be constructed in the 
mountainous areas of Mars, possibly in one of the canyons.  
 

10 

20 

10
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Cosmic building site  
It will produce enough power for future Russian missions to 
the planet to be fully self-contained and will not need more 
than six engineers to maintain.  
Scientists say that the station is now almost ready to be built 
- all they have to do is to find a way to protect staff and 
environment from radiation.  
 
The only stumbling block is how to deliver ready-made 
building blocks to a construction site 300 million kilometres 
(186.4 million miles) away from Earth.  
 
The plan is that the heavier equipment will be delivered to 
Mars by an automatic lander - like the European Beagle 
which is now making its way to the Red Planet.  
 
The scientists say that more delicate goods will arrive in a 
manned spaceship.  
 
Its crew will build both the station and the research base for 
all future expeditions.  

 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3162129.stm on March 1st, 2006) 

 
 
25 – When the article was published, the plan of  building a 
nuclear power station was:   
 
(A) cleared out; 
(B) considered too bold; 
(C) being doubted;  
(D) guaranteed by experts; 
(E) running smoothly. 
 
 
26 – According to the text, the sole problem in 2003 was:   
 
(A) transporting building material; 
(B) obtaining grants for the crew; 
(C) sending engineers to Mars; 
(D) getting worldwide approval; 
(E) constructing on hilly soil. 
 
 
27 – In that same year, the Russians were thinking about  the 
staff’s:   
 
(A) feeding; 
(B) safety; 
(C) clothing; 
(D) expertise; 
(E) schooling. 
 
 
 
 
 
 
 

28 –  The underlined expression in “after a few minor niggles 
have been ironed out” (l.02)  can be replaced by: 
 
(A) put down; 
(B) set off; 
(C) called for; 
(D) straightened out; 
(E) turned on. 
 
 
29 –  should in “The power plant should be up and 
running...”(l.05) implies a(n): 
 
(A) ability; 
(B) certainty; 
(C) suggestion; 
(D) obligation; 
(E) possibility. 
 
 
30 – The underlined verb in “will not need more than six 
engineers to  maintain.” (l.18) can be replaced by: 
 
(A) keep off; 
(B) keep out; 
(C) keep up; 
(D) keep away; 
(E) keep back. 
 
 
 
 
 

 
 

20 

30 
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ENGENHARIA PRODUÇÃO 
 
 

31 - A taxa nominal de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, 
equivale a uma taxa trimestral equivalente de: 
 
(A) 2%  ao trimestre 
(B) 6%  ao trimestre 
(C) (1,02)3  -  1 
(D) (1,02)12/3  -  1 
(E) (1,02)1/3 
 
 
32 - Considerando os sistemas de Amortização Francês, Price e 
SAC, é correto afirmar que: 
 
(A) no sistema SAC as prestações são constantes; 
(B) no sistema SAF as amortizações são constantes; 
(C) o sistema Francês equivale ao SAC,   quando não temos 

inflação; 
(D) o sistema Price é um caso particular do sistema SAF; 
(E) no sistema SAF a amortização é mais rápida que no sistema 

SAC, considerando os mesmos prazos e a mesma taxa de 
juros. 

 
33 - A empresa SOLON MÓVEIS S.A., a fim de melhorar sua 
performance, adquiriu a empresa CADEIRAS MACIAS S.A. 
Após a fusão das duas, a função de produção da Companhia 
resultante é dada pela equação: 
 
Q  =  La0,2 LG0,3 Mp0,3 K0,2 

 
Onde:  Q  =  quantidade   produzida 
           LA = horas de trabalhos operários 
           LG = horas de trabalhos da alta gerência 
           Mp = insumos consumidos 
           K = custos trabalhistas 
 
A respeito da nova empresa, resultante da fusão, é correto 
afirmar que os rendimentos de escala: 
 
(A) são constantes; 
(B) são crescentes; 
(C) são decrescentes; 
(D) não podem ser determinados; 
(E) crescem exponencialmente com o aumento dos insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 - Tendo em conta o modelo CAPM para precificação de 
ativos, no que tange ao beta, pode-se afirmar: 
 
(A) o beta das debêntures é sempre constante permitindo a 

medida de ativos que se comportam em conformidade de 
fase com o mercado; 

(B) através deste parâmetro, mede-se como um ativo em 
particular segue ou não o comportamento do mercado; 

(C) o beta expressa a taxa livre de risco que orienta o tomador 
de recursos em relação ao seu posicionamento no mercado; 

(D) o beta expressa o retorno médio do mercado e permite 
comparações com alternativas de investimentos 
relacionados aos diferentes prêmios de risco; 

(E) o beta expressa o prêmio de risco permitindo orientar o 
tomador de recursos e melhor posicioná-lo no mercado. 

 
 
35 - Sobre amostragens de aceitação, é INCORRETO afirmar 
que: 
 
(A) o erro do tipo I é conhecido por Risco do Produtor, pois 

implica aceitar um lote como bom, quando na verdade o 
mesmo é ruim; 

(B) o erro do tipo I  é conhecido por Risco do Consumidor; 
(C) o erro do tipo II é conhecido por Risco do Produtor; 
(D) o erro do tipo I é conhecido por Risco do Produtor, pois 

consiste em rejeitar um lote como ruim quando na verdade o 
mesmo é bom; 

(E) o tamanho da amostra não influencia a curva característica 
de operação do Plano de Amostragem. 

 
 
36 - Na abordagem do diagnóstico de problemas de qualidade, a 
lacuna Conceito–Especificação acontece quando, por exemplo, 
se define: 
 
(A) uma cadeira rígida, quando a especificação prevê pouca 

mobilidade; 
(B) uma cadeira como flexível, quando a especificação prevê 

pequena liberdade de movimentos; 
(C) uma cadeira como flexível, quando a especificação prevê 

grande mobilidade; 
(D) um carro muito veloz, quando a especificação prevê 

velocidade máxima de 300km/h; 
(E) um carro como lento, quando a especificação prevê 

velocidade máxima de 20km/h. 
 
 
37 - NÃO representa uma característica de qualidade de um 
produto: 
 
(A) funcionalidade; 
(B) pontualidade; 
(C) confiabilidade; 
(D) durabilidade; 
(E) aparência. 
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38 - Os gráficos de controle de atributos fornecem resultados 
dicotômicos: certo ou errado, com defeito e sem defeito etc.. 
Conseqüentemente, a estatística utilizada segue uma distribuição 
do tipo: 
 
(A) binomial; 
(B) poisson; 
(C) gama; 
(D) normal; 
(E) polinomial. 
 
 
39 - Quando tratamos de avaliar as variações de qualidade na 
mensuração de um fenômeno, por  exemplo, o enchimento de 
um saco de cimento, definem-se os seguintes parâmetros: 
 
Pm = peso médio =  50 kg 
 
desvio-padrão ( s)  =  500g 
 
(pmáx)  =  limite superior de tolerância  =  53,5 kg 
 
(pmín) = limite inferior de tolerância =  46,5 kg   
 
Podemos afirmar que o processo é: 
 
(A) sempre capaz, não sendo necessária a avaliação de sua 

capabilidade; 
(B) sempre incapaz, qualquer que seja o valor de sua 

capabilidade; 
(C) capaz, com capabilidade igual a 7/3; 
(D) incapaz, sendo sua capabilidade menor que 2; 
(E) capaz, com capabilidade 14. 
 
 
40 - No Sistema de Contas de um país, que apura o Produto 
Nacional, seria considerado parte do investimento bruto:  
 
(A) o valor de mercado de qualquer aumento no estoque de fim 

de ano de produtos intermediários; 
(B) o valor de qualquer casa, velha ou nova, comprada e 

vendida durante o ano; 
(C) o aumento do valor de mercado de todas as casas, velhas ou 

novas, resultante de uma alteração no nível de preços; 
(D) o valor do aluguel de casas construídas durante o ano e 

terminadas e alugadas antes do fim do ano; 
(E) o valor de mercado da energia elétrica que foi gerada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 - A seguir são apresentados, fora de ordem cronológica, os 
seis passos que envolvem a atividade de planejamento e controle 
da qualidade: 
 
(1) encontrar a causa correta da qualidade pobre; 
(2) continuar a fazer melhoramentos; 
(3) definir como medir cada uma das características de 

qualidade; 
(4) definir características de qualidade; 
(5) estabelecer os padrões de qualidade para cada característica; 
(6) controlar a qualidade contra esses padrões. 
 
A ordem cronológica correta do planejamento e controle de 
qualidade é: 
 
(A) 4, 3, 5, 6, 1 e 2; 
(B) 4, 3, 5, 1, 6 e 2; 
(C) 4, 5, 3, 6, 1 e 2; 
(D) 4, 3, 5, 1, 2 e 6; 
(E) 4, 3, 5, 2, 6 e 1. 
 
 
42 - Entende-se por flexibilidade de capacidade a: 
 
(A) capacidade de oferecer uma ampla gama de produtos, a 

baixos níveis de produção; 
(B) capacidade de oferecer uma reduzida quantidade de 

produtos com baixos custos unitários; 
(C) capacidade de estimular a produção de produtos de 

consumo saturado; 
(D) capacidade de resposta célere às variações das demandas de 

produtos de primeira necessidade; 
(E) capacidade de oferecer uma ampla gama de produtos e 

volumes com tempos de passagem curtos. 
 
 
43 - Um indivíduo possui a seguinte função de utilidade:   
 
U(W) = 1 – exp(- c ) onde: 
 
W = riqueza e c é uma constante, tal que c > 0. 
 
Para esse indivíduo, pode-se afirmar que: 
 
(A) é propenso ao risco; 
(B) é indiferente ao risco; 
(C) o aumento de sua riqueza o tornará propenso ao risco; 
(D) a diminuição de sua riqueza o fará mais avesso ao risco; 
(E) o coeficiente de aversão ao risco é constante.  
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44 - Com relação ao CIM centrado em pessoas, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
(A) o trabalho é controlado por especialistas funcionais; 
(B) é um sistema de controle descentralizado, com máquinas 

controladas no mais baixo nível possível; 
(C) os dados do status de sistema estão disponíveis em todas as 

máquinas; 
(D) o operador aloca funções dependendo das circunstâncias e 

julgamentos particulares durante a produção; 
(E) em relação à interface homem-máquina, a escolha e controle 

do usuário são preponderantes. 
 
 
45 - NÃO faz parte dos objetivos do projeto de trabalho: 
 
(A) qualidade; 
(B) rapidez; 
(C) diminuição do contato pessoal; 
(D) confiabilidade; 
(E) flexibilidade. 
 
 
46 - NÃO é uma desvantagem da divisão de trabalho: 
 
(A) monotonia; 
(B) dano físico; 
(C) baixa flexibilidade; 
(D) baixa robustez; 
(E) visão global do processo. 
 
 
47 - Examine as críticas à administração científica: 
 
I - enfatiza a quantidade do produto à custa da qualidade; 
II - o trabalhador está condenado a uma rotina monótona; 
III - o trabalho passa a exigir cada vez mais conhecimentos 
gerais; 
IV - intensifica desnecessariamente a disciplina. 
 
Indique o item que contém todas as sentenças FALSAS: 
 
(A) I, II e III; 
(B) I, II e IV; 
(C) III; 
(D) II, III e  IV; 
(E) IV. 
 
 
48 - Sobre os líderes conectivos, é verdadeiro afirmar que: 
 
(A) não se esforçam por resolver problemas comuns; 
(B) não favorecem o desenvolvimento de novos líderes; 
(C) criam um sentido de comunidade; 
(D) não estão dispostos a sacrifícios pessoais; 
(E) criam um sentimento de competitividade entre os elementos 

da equipe. 
 
 
 

49 - As características abaixo são qualidades desejadas para um 
líder, EXCETO: 
 
(A) abertura; 
(B) coaching; 
(C) humildade; 
(D) separar a pessoa do cargo que ocupa; 
(E) mentoring. 
 
 
50 - Analise as proposições abaixo, que dizem respeito à 
mudança do papel do líder na sociedade atual: 
 
I - não apenas supervisionar o trabalho, mas também realizá-lo. 
II - priorizar as habilidades cognitivas. 
III - organizar as comunidades, em vez de hierarquizar. 
IV - em vez de contratar e demitir trabalhadores, procurar retê-
los. 
V - procurar eliminar a burocracia. 
 
São verdadeiras somente as proposições: 
 
(A) I, II, IV e V; 
(B) I, II, III, IV e V; 
(C) II e III; 
(D) II, III e IV; 
(E) II, III, IV e V. 
 
 
51 - NÃO constitui requisito para o bom funcionamento das 
equipes: 
 
(A) consciência dos objetivos; 
(B) conhecimento das condições; 
(C) comunicação difusa; 
(D) aceitação das diferenças individuais; 
(E) comportamento ético. 
 
 
52 - No modelo de projeto de trabalho comportamental de 
Hackman e Oldham, um dos conceitos de implementação é a 
técnica de projeto de trabalho denominada Carregamento 
Vertical. Esse conceito significa: 
 
 
(A) incluir atividades indiretas de forma a estabelecer arranjos 

produtivos locais, tais como gerenciamento de pessoal e 
gerenciamento de suprimento; 

(B) incluir as previsões dos tempos mais otimistas das 
atividades que pertencem ao caminho crítico; 

(C) incluir as piores situações de suprimento que acarretarão 
problemas na cadeia produtiva; 

(D) representar a chefia por células autônomas de controle, 
permitindo a identificação da liderança vertical; 

(E) incluir as atividades indiretas, tais como programação e 
gerenciamento de trabalho, em tarefas alocadas aos 
indivíduos. 

 



 
                                                                              

 
10 

ENGENHARIA - ENCAO 

53 - Um casal de noivos dispõe de um capital inicial de 
$20.000,00 e deseja comprar um imóvel na planta, cujo valor 
atual é de $100.000,00. 
Para financiar a diferença, o casal procurou o banco CREDIJET 
que lhe ofereceu um financiamento em 4 prestações anuais, 
iguais, pelo Sistema Price, ao juros de 12% ao ano com 
capitalização semestral.  O valor da prestação será de: 
 
(A) 20.000 
(B) 20.000  x  (1,12)1/4     
              4 
              
(C) 20.000 x  (1,12)4 
          4 
    
(D) 80.000      x [(1,06)2  - 1] 
       [1,062]4-1 
 
 (E) 80.000  x 0,12 
        (1,12)4 - 1 
 
 
 
54 - Associe corretamente  os conceitos centrados em relação à 
média: 
 
1. primeiro momento    (  )  assimetria 
2. segundo momento    (  )  curtose 
3. terceiro momento      (  )  variância 
4. quarto momento        (  )  média  
 
A seqüência correta é: 
 
(A) 1, 2, 4 e 3 
(B) 3, 4, 1 e 2 
(C) 3, 4, 2 e 1 
(D) 4, 3, 1 e 2 
(E) 4, 3, 2 e 1 
 
 
55 - Analise as assertivas abaixo: 
 
I. Eliminar o medo. 
II. Fornecer treinamento fora do local de trabalho. 
III. Basear a prática do negócio. 
IV. Criar departamentos estanques. 
V. Estabelecer um programa rigoroso de educação e auto-
aperfeiçoamento para todo o pessoal; 
 
A alternativa que contém somente aspectos  dos 14 pontos da 
Gestão de Qualidade propostos por Deming é: 
 
(A) I, II e III 
(B) I, III e IV 
(C) I, II e IV 
(D) I e III 
(E) I e V 
 
 
 

56 - Entre 1000 famílias constituídas de 6 membros (pai, mãe e 
4 crianças cada uma), considerando probabilidades iguais para 
meninos e meninas, a chance de termos 2 meninos e 2 meninas 
em uma família será de: 
 
(A) 93,75% 
(B) 68,25% 
(C) 25% 
(D) 37,50% 
(E) 50% 
 
 
57 - No Grande Prêmio do Brasil, 24 carros entraram na pista e 
18 terminaram a prova.  Admite-se que só existem 2 eventos 
possíveis: parar ou completar.  Desta forma, a variância da 
distribuição que explica os eventos citados é: 
 
(A) 3/8 
(B) 7/16 
(C) 5/8 
(D) 3/16 
(E) 1/4 
 
 
58 - No que diz respeito à Teoria dos Motivos Humanos, 
formulada por McClelland, identificam-se 3 conjuntos, que, 
segundo o autor, são adquiridos socialmente mediante 
aprendizagem ao longo da vida. São eles: 
 
(A) autoconfiança, versatilidade e realização; 
(B) flexibilidade, ponderação e realização; 
(C) sucesso, integração vertical e visão holística; 
(D) eficácia, rapidez e eficiência; 
(E) realização, poder e afiliação. 
 
 
59 - O arquivo de registro de estoque é: 
 
(A) um sistema informatizado de armazenamento dos registros 

de posições de estoque de todos os produtos finais prontos 
para comercialização; 

(B) um sistema informatizado de armazenamento dos registros 
de posições de estoque intermediário que emite relatórios 
semestrais; 

(C) um sistema informatizado de armazenamento dos registros 
de posições de estoque de todas as sub-montagens, 
componentes e matérias-primas; 

(D) um sistema gerencial informatizado para registros das horas 
extras do pessoal de produção; 

(E) um sistema informatizado que computa os custos indiretos 
de fabricação. 
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60 - O método dos mínimos quadrados minimiza: 
 
(A) os desvios padrões das amostras; 
(B) a variância absoluta do processo; 
(C) a assimetria da curva; 
(D) a soma dos quadrados dos erros em relação ao eixo dos y; 
(E) o coeficiente de custos e da amostra. 
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