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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
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122 – Engenharia de Produção – Jandaia do Sul 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 

 

 ........................................................................................................................................................................................................  
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01 - Em uma linha de produção de peças para automóveis esportivos, o número de parafusos de duas polegadas fabricados 

(variável P) varia de forma cíclica ao longo do tempo de processo (variável t, em horas), o que é consequência da 

produção simultânea pelo equipamento de outros tipos de parafuso. A função empírica 𝑷(𝒕) = 𝟏𝟒𝟎𝟎 − 𝟔𝟎𝟎𝒄𝒐𝒔 (
𝝅𝒕

𝟐
) pode 

ser usada para informar o número de parafusos de duas polegadas fabricados em função do tempo do processo. 
Assinale a alternativa que indica o número mínimo e o número máximo de parafusos de duas polegadas que podem 
ser fabricados no processo, respectivamente. 

 

a) 800 e 1400. 
►b) 800 e 2000. 
c) 1100 e 1700. 
d) 1400 e 1700. 
e) 1400 e 2000. 
 

02 - A área da região compreendida entre a parábola 𝒚 = 𝒙𝟐 −  𝟐𝒙 e a reta 𝒚 =  −𝒙 + 𝟐 é: 
 

a) 1. 
b) 4. 
c) 11/2. 
►d) 9/2. 
e) 7/2. 

 

03 - Considere as retas 𝒓: (−𝟐, 𝟐, −𝟐) +  𝝀 (𝟒, −𝟏, −𝟐) e  𝒔: 
𝒙

𝒎
= 𝒚 = 𝒛. O valor de 𝒎 para que 𝒓 e 𝒔 sejam concorrentes é: 

 

a) -1. 
b) 0. 
►c) -3. 
d) 2. 
e) 5. 

 

04 - Seja 𝑻: ℝ𝟑  ⟶  ℝ𝟐 a transformação linear tal que 𝑻(𝒆𝟏) = (𝟐, 𝟒),  𝑻(𝒆𝟐) = (𝟎, 𝟑) e 𝑻(𝒆𝟑) = (−𝟐, 𝟔), sendo {𝒆𝟏, 𝒆𝟐, 𝒆𝟑} a base 

canônica do ℝ𝟑. Sobre o assunto, é correto afirmar: 
 

a) 𝑇 é injetora. 

►b) 𝑇(1,0,2) = (−2, 16). 
c)  (1,1,1)  ∈ 𝑁𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜(𝑇). 

d)  𝑇(−1,2, −2) = (−2, 10). 
e) 𝑇(0,0,10) = (0, 60). 

 
05 - A figura ao lado representa três corpos A, B e C de massas 

respectivamente iguais a 2,0 kg, 3,0 kg e 5,0 kg. 
 

 Os corpos A e B estão sobre uma superfície horizontal que não apresenta 
atrito. Os corpos estão conectados entre si por uma corda inextensível e 
de massa desprezível que passa por uma roldana sem atrito e também de 
massa desprezível. Considerando a aceleração da gravidade no local 
como 10 m/s², assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor 
da aceleração adquirida pelo conjunto de corpos. 

 

a) 1,0 m/s².    
b) 2,0 m/s². 
c) 3,0 m/s². 
d) 4,0 m/s². 
►e) 5,0 m/s². 

 
06 - Uma pessoa viajando em seu automóvel a velocidade constante de 80 km/h percorre 12 km com 1 litro de gasolina. 

Considerando que o preço do litro de gasolina é de R$ 3,00 e que essa pessoa fará uma viagem de 3 horas, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o valor gasto com gasolina nessa viagem. 

 

a) R$ 15,00. 
b) R$ 30,00. 
c) R$ 45,00. 
►d) R$ 60,00. 
e) R$ 75,00. 

 
07 - Um projétil é disparado com velocidade de 50 m/s formando um ângulo de 45° com a horizontal. Considerando a 

resistência do ar desprezível e que a aceleração da gravidade no local é g= 10 m/s², assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o alcance horizontal do projétil. 

 

►a) 250 m. 
b) 300 m. 
c) 350 m. 
d) 400 m. 
e) 450 m. 
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08 - Um corpo de massa 10 kg é abandonado a partir do repouso do alto de uma ponte de 20 m de altura em relação ao 
solo. Considerando que a aceleração da gravidade no local é de 10 m/s² e que os efeitos da resistência do ar podem 
ser desprezados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da velocidade com que esse corpo chega 
ao solo. 

 

a) 4 m/s. 
b) 8 m/s. 
c) 12 m/s. 
d) 16 m/s. 
►e) 20 m/s. 
 

09 - Considerando a estequiometria, admita a obtenção de carbonato de sódio: 
 

CO2 + NaOH  Na2CO3 + H2O 
 

 Calcule a massa de carbonato que se obtém quando se utilizam 200 g de soda cáustica com 90% de pureza em NaOH, 
sendo de 85% o rendimento da reação. (Observação: Balancear a equação). 

 

a) 265 g. 
b) 239 g. 
c) 243 g. 
►d) 203 g. 
e) 405 g. 

 
10 - De acordo com o conceito de equilíbrio químico e princípio de Le Châtelier, em solução aquosa, íons cromato, 

CrO4
2- 

(aq), de cor amarela, coexistem em equilíbrio com íons dicromato, Cr2O7
2-

(aq), de cor laranja, segundo a reação: 
 

2 CrO4
2-

(aq) + 2H+
(aq) Cr2O7

2-
(aq) + H2O(l) 

 
 A coloração laranja fica mais intensa quando se: 
 

a) adiciona OH-. 
►b) aumenta a [H3O+]. 
c) aumenta a pressão. 
d) acrescenta mais água. 
e) adiciona catalisador. 

 

 
11 - Considere o programa ao lado, escrito na Linguagem de Programação 

Pascal: 

 

 

 

 

 
 Com base nesse programa, é correto afirmar que o valor da variável 

Quantidade apresentado na linha 11 do código-fonte é igual a: 
 

a) 0. 
b) 4. 
►c) 6. 
d) 8. 
e) 12. 

 

 
12 - Em relação aos conceitos fundamentais de Hardware e Software, Sistemas Operacionais e Linguagens de 

Programação, assinale a alternativa correta. 
 

a) A parte física do computador é chamada de Hardware, que é formada basicamente por uma Unidade Central de 
Processamento (UCP), pela memória e pelos programas residentes na memória. 

b) O compilador é um tipo de software cujo objetivo é gerenciar os recursos fundamentais do computador, como memória, 
acesso a disco e dispositivos de entrada e saída. 

c) Linguagens de Programação de baixo nível, como Assembly, tornaram a tarefa de criar um programa de computador mais 
fácil do que anteriormente, quando eram utilizadas linguagens de alto nível, como Pascal, C e Java. 

d) Um programa de computador pode ser definido como um conjunto de instruções executado em qualquer ordem pelo 
processador da máquina. Esse programa leva o computador a executar um determinado algoritmo. 

►e) Um dos objetivos de um sistema operacional é evitar a má utilização dos componentes do computador, por meio do 
gerenciamento eficiente dos recursos da máquina. 

  

01 PROGRAM Exemplo_01; 

02 VAR Contador, Quantidade: 

Integer; 

03 BEGIN 

04   Quantidade := 0; 

05   Contador := 1; 

06   WHILE (Contador <= 12) DO 

07   BEGIN 

08     Quantidade := Quantidade + 2; 

09     Contador := Contador + 4; 

10   END; 

11   Write('O valor da variável é: ', 

Quantidade); 

12 END. 
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13 - O gráfico em apresentação blox-plot ao lado representa a 
distribuição dos dados de três máquinas diferentes ao longo 
de um ano. O gráfico resume a distribuição de diferentes 
problemas de manutenção que essas máquinas 
apresentaram. Essa representação gráfica permite concluir de 
forma confiável que: 

 

a) A máquina 1 tem desempenho homogêneo, alta amplitude e, 
portanto, eficiente para a produção. 

b) A máquina 2 tem desempenho heterogêneo marcante, 
contudo pouco sujeita a extremos e, portanto, 
economicamente viável. 

►c) A máquina 3 tem desempenho homogêneo, baixa dispersão 
de dados e, portanto, regular quanto à necessidade de 
manutenção. 

d) A máquina 1 tem desempenho heterogêneo, contudo pouco 
sujeita a extremos e, portanto, economicamente viável. 

e) A máquina 1 é a mais eficiente porque seus dados estão 
distribuídos em padrão uniforme. 

 
 
14 - Uma empresa produz diferentes conjuntos de peças para motores de caminhão. A maioria dessas peças mede muito 

próximo a 0.001 centímetros. Uma amostra de um conjunto de peças apresenta as seguintes medições: 5.001, 5.002, 
5.005, 5.000, 5.010, 5.009, 5.003, 5.002, 5.001, 5.000. Qual é o desvio padrão dessa amostra? 

 

a) 4,33. 
►b) 0,004. 
c) 3,59. 
d) 0,001. 
e) 2,56. 

 

 
15 - A avaliação de desempenho em recursos humanos é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no 

cargo e de seu potencial de desenvolvimento futuro. Toda a avaliação é um processo para estimular ou julgar o valor, 
a excelência, as qualidades de alguma pessoa. Dentre as várias maneiras de avaliar os funcionários, pode-se usar a 
Avaliação 360º, que é feita de forma circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o 
avaliado. Essa avaliação possui um conjunto de vantagens e desvantagens. Diante disso, identifique as VANTAGENS 
da Avaliação 360º nas afirmações abaixo. 

 

1. Na Avaliação 360º o sistema é mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas, o que 
melhora a qualidade das informações e pode aumentar o autodesenvolvimento do avaliado. 

2. A Avaliação 360º complementa as iniciativas de qualidade total e enfatiza os clientes internos/externos e a equipe, 
pois permite envolver avaliações diferentes e conflitivas sob diferentes pontos de vista. 

3. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações, pois requer treinamento para ter 
um bom funcionamento. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 
16 - Dentro da Gestão de Pessoas, o treinamento é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática 

e organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e competências em função de 
objetivos definidos. Além disso, o treinamento também possui o objetivo de mudar comportamentos. De acordo com 
esse cenário, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo do treinamento. 

 

a) Desenvolvimento de conhecimentos, Desenvolvimento de habilidades, Desenvolvimento de competências e 
Desenvolvimento de conceitos. 

b) Introdução, Conceituação, Transmissão de conhecimento e Avaliação. 
c) Objetivos, Transmissão de informações, Desenvolvimento de competências e Avaliação. 
►d) Transmissão de informações, Desenvolvimento de habilidades, Desenvolvimento ou modificação de atitudes e 

Desenvolvimento de conceitos. 
e) Introdução, Objetivos, Conceituação, Desenvolvimento de habilidades e Avaliação. 
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17 - A concepção CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) preconiza que o saber científico produzido pela Universidade é 
um saber possível entre outros também possíveis. O que diferencia o conhecimento científico de outros é que este se 
fundamenta mais pela capacidade de questionamento e de indeterminações do que dogmatismos teóricos. Assim, é 
correto afirmar que CTS pretende: 

 

a) Lançar fundamentos, princípios e regras gerais para o entendimento da ciência. 
b) Delimitar o alcance da produção do conhecimento científico de forma a torná-lo mais objetivo. 
c) Promover letramento científico sem questionar sua fundamentação teórica. 
►d) Colocar em perspectiva o conhecimento científico, contextualizando-o à luz das questões sociais, culturais, políticas e 

econômicas.  
e) Formular questões que balizem a ação da ciência no mundo moderno, promovendo avanços tecnológicos e justiça social. 

 
18 - O desenvolvimento científico e tecnológico, na perspectiva da sustentabilidade e corresponsabilidade, leva em 

consideração que a atividade produtiva deve ser cuidadosamente avaliada não apenas do ponto de vista econômico, 
mas igualmente em relação aos aspectos social, ecológico, espacial e cultural, alinhando-se totalmente à seguinte 
condição: 

 

►a) Diminuição da dependência técnica e cultural e valorização da cultura local e seus recursos. 
b) Fomento à industrialização de países pobres e uma demanda crescente na produção de manufaturados. 
c) Promoção do aumento do crédito aos pequenos produtores com vistas à uniformização de sistemas produtivos locais. 
d) Diminuição gradativa da participação do estado na economia e fomento à iniciativa privada na produção de bens e 

prestação de serviços. 
e) Flexibilização da regulamentação ambiental para promover a exploração de recursos abundantes em países pouco 

industrializados. 
 
19 - A Gestão de Operações corresponde ao conjunto das ações de planejamento, gerenciamento e controle das atividades 

operacionais necessárias à obtenção de produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor. Para realizar essas 
atividades, é necessário um conjunto de atividades e planejamentos. Quais são essas atividades e planejamentos 
contemplados pela Gestão de Operações? 

 

a) Gestão de vendas, Desenvolvimento de produtos, Gestão de fornecedores e Controle da produção. 
►b) Gestão da demanda, Planejamento do negócio, Planejamento operacional e Controle da produção. 
c) Planejamento do negócio, Desenvolvimento de produtos, Planejamento das necessidades de materiais e Controle da 

produção. 
d) Gestão da demanda, Gestão de compras, Desenvolvimento de produtos e Controle da produção. 
e) Gestão de vendas, Planejamento do negócio, Planejamento operacional e Planejamento das necessidades de materiais. 

 
20 - Atualmente, a atividade de desenvolvimento de novos produtos está definitivamente vinculada à estratégia de inovação 

tecnológica traçada por cada organização. Esses produtos são projetados para atender a um conjunto de critérios de 
custo, qualidade, prazo e sustentabilidade ambiental. Para isso, os produtos possuem algumas etapas de 
desenvolvimento durante seu ciclo de vida. Quais são as etapas do ciclo de vida de produtos? 

 

a) Desenvolvimento do produto, Crescimento, Maturidade e Declínio. 
b) Desenvolvimento do Produto, Introdução, Estabilidade e Declínio. 
c) Introdução, Crescimento, Estabilidade e Descontinuidade do produto. 
►d) Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. 
e) Desenvolvimento do produto, Crescimento, Estabilidade e Declínio. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 


