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CONCURSO PÚBLICO 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) 

PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE E DE 

TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 1 – INMETRO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

517000039 Ingrid De Souza Lima Garcia Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000078 Altamiro De Oliveira Filho Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000101 Francisco Barbosa Furtado Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000124 Fernanda Pereira Bernardi Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000227 Juliana Nichele Kich Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000414 Luciana De Oliveira Reis Leite Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000882 Paulo Roberto Freitas Silva Pelágio Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517001483 Paulo Roberto Mendes Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517001504 Iris Bianchi Da Costa E Silva Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517001515 Juliana De Castro Beltrão Da Costa Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517001810 Simone Ferreira Teixeira Bastos Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002105 Marcio Benicio Campos Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002112 Fernanda Barboza De Lima Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002130 Juliana Cristina De Queiroz Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002318 Jorge Luiz Guerra Do Nascimento Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002434 Gladys Correa Da Silva Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002528 Carlos Frederico Lobo Do Nascimento Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002596 

Ana Paula Guimarães Florencio Dos 

Santos Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002649 Karen Medeiros Gonçalves Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517002667 Viviane Da Costa Sant Anna Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 
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517003366 Giovanna Chinait De Carvalho Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517003464 Silvana Catia Alvim Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517003484 Sandra Liliana Carvajal Garcia Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517003920 Luciaurea Oliveira Cavalcanti De Zuniga Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517004084 Ione Videira Costa Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517004390 Alda Cristiane De Oliveira Alves Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517004804 Jefferson Rodrigues De Souza Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005175 Fabio Andre Ludolf Cacais Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005306 Pedro Da Silva Hack Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005426 Caroline Ferreira Araujo Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005750 Luana Castilho Neves Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005833 Patrícia Ferreira Leite Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005872 Cezar Camboim De Azevedo Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517005928 Liliane Da Costa Dias Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006240 Ney Luiz Bellegard Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006330 Jacqueline Coriolano Costa Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006525 Flavia Mancebo Tinelli Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006553 Lucas Mendes Maske Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006671 Érica Andrade Carvalho Mendez Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517006799 Paula Dequech Kruse Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007007 Luane Izabel Dias Milder Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007024 Andréia Tamanini De Araújo Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007067 Mayara Batista Padilha Santos Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007081 Isabel Cristina Serta Fraga Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007123 Luciana Leite Nogueira Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007482 José Renato Oliveira Dias Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007527 Sandra Maria De Freitas Tostes Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007848 Kaline Pagnan Furlan Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517007915 Joyce Lopes De Andrade Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517008075 Leandro Alves Gomes De Oliveira Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

517000045 Débora Almeida Oliveira 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517000497 Luciano Menezes Júnior 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517000644 Marcos Souza Ambrosio 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517000932 Victor Angelo La Terra 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517001254 Elvanger Santos Cardoso 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517001418 Cristhyano Bruzzi Pinto Morais 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517002822 Diego Machado Do Nascimento 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517003793 Tiago Fontes Saldanha 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517004070 José Filho Da Costa Castro Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 
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Elétrica 

517004528 Vitor Reuter Carrera Torres 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517004641 Heitor Ferreira Da Silva Junior 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517004968 Cristiano Cossa Constantino 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517005672 Ary Henrique Lautenschleger 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517005979 Oswaldo Vasconcelos Rocha 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006160 Bruno Ferreira Soares 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006318 Tamires Amanda Basilio De Menezes 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006433 Diego Fernandes Marques 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006576 Bruno Silva Ferreira 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006747 Márcio Gabriel Melo Silva 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517006963 Vítor Augusto De Souza Mota 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517007324 Luiz Felipe Capitão Leal E Silva Dadalto 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517007731 Bruno De César Toledo Camilo 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517008255 Rafael Pereira Da Silva 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Elétrica 

517002267 Matheus Souza Pinto Engel 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Eletrônica 

517003280 Jose Henrique De Melo Luna 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Eletrônica 

517003325 Paulo Roberto De Mesquita Nascimento 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Eletrônica 

517003387 Fábio Vieira Batista De Nazaré 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Eletrônica 

517006985 Regimar Maciel 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Eletrônica 

517000456 Juliana Lins Santos Cavalcanti 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 

517003893 Elmer Alfonso Camacho Greilberger 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 

517004403 Lucas Araujo Florencio 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 

517006159 Felipe Da Silva Mariano 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 
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517006265 Leandro De Souza 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 

517007219 Horacio Rosinski Ribeiro 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Mecânica 

517004013 Rodrigo Vinskoski Vieira 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517004141 Gustavo Dias Azevedo 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517004690 Daniela Ramos Guimarães De Faria 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517004734 Karina Moita De Almeida 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517004942 João Paulo Camargo Dos Santos 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517005308 Natalia Cristina Barros Cabral 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517005596 Carina Barbosa Goulart 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517006182 Rodrigo Lima De Andrade 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517006252 Leonardo Firmino Da Silva 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517006665 Salim Abdelnor Arruda 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517006980 João Batista De Castro Júnior 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517007172 Antonio Gutiérrez Merma 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517007185 Renato Rocha Batista 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517007358 Franklin Barreto Rangel 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia 

Química 

517001297 Leandro Barbosa Da Silveira Gatto 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517001581 Suzanne Mahaut Riguete 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517003196 Monique Correa Vaille Da Silva 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517004686 

Amsterdam De Jesus Souza Marques De 

Mendonça 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517004782 Ana Paula Gonçalves Dos Santos 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006568 Juliana Azevedo De Souza Caribé 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006613 Andre Tibau Campos 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006636 Lindemberg Oliveira Teles Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 
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Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006647 Bruna Berti De Sousa 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006669 Luiz Fernando Carrano Camargo 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517006814 Aline Fernanda Soares 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517007231 Artur Difini Accioly 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517007510 Leticia Moreira Dias 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517007601 Felipe Prestes Kolosque 

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - 

Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade 

517000160 Lucas Rafael Oliveira De Souza Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517000346 Joao Paulo Da Cruz Freitas Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517000894 Marcos Vinicios Dos Santos Garcia Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517001151 Ana Caroline Soares De Paula Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517002693 Fernando De Castro Dias Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517002855 Cleoberto Wagner Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517003717 Ricardo Barbosa De Souza Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517004606 Lilian Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517004909 Michele Oliveira Dos Santos Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517005276 Rariessa Mello Das Neves Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517005302 Sandro Jansen Bertollo Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517006033 Daniel Fernandes Da Cunha Veras Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517006283 Adriano Salgado Teixeira Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517006812 Wendel Moraes Costa Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517007439 Vinícius Aguiar Da Costa Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517007666 Ronivaldo Da Silva Pires Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517007685 Diego Alexandre Ferreira Da Costa Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517007700 Ricardo Vale De Farias Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

517000327 Franclin Da Silva Sousa Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517003467 Lucas Barbosa Muniz Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517004298 Luiz Augusto Xavier Campos Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517006802 Danilo Lima De Souza Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517008121 Cristiano Rodrigues Ev Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517008199 Hugo Boareto Souza Borges Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

517001598 Lucas Santos Da Silveira Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517002795 Rafael Coutinho Pinto Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517002890 Cláudio Vieira Barboza Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517003535 Paulo Roberto Rodrigues Laurino Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517004036 Paulo Phelipe De França Leal Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517005187 Felipe Xavier Borges Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517006266 Jhonatas Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

517000310 Everton Aguirre Dos Santos Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517001359 Neusa Isabel Gomes Dos Santos Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517001534 Mariana Silva Cecílio Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 
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517001595 Thiago De Oliveira E Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517001966 Ricardo Rocha Renner Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517002892 Débora Eloísa Uez Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517003281 Luciano Curra Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517003291 Guilherme Schneider Loro Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517003783 Neimar Thofen Metz Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517003880 Jose Rodolfo Pessoa Neto Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517004541 Márcia Silva Da Rocha Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517004781 Victor Reis Ramos Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517005568 Bruno Cordeiro Pires Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517005881 Jose Carlos Souza De Santana Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517006260 Gustavo Lamb Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517006402 Alex Oliveira Amaral Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517006426 Tabajara Miranda Rodrigues Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517007226 Daniel Araujo Nunes Cruz Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517008064 Rodrigo Marafigo Bernardo Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

517000250 Ivanilson Pereira Primo Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517000977 Melissa Cinara Dietrich Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517004580 Wanna Machado Carneiro Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517004987 Jose Leite Souza Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517006877 Bruno Emanoel Leite Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517006964 Jean Declyer Duarte Da Silva Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

517007743 Patricia Aparecida Barbosa Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Acreditação 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a este movimento chamado ‘verde’, a desigualdade social foi nas últimas décadas expandindo numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social.  

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente 

consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de 

gerar e distribuir riquezas.   

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.”  

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 
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de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte:  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição.  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública, porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode ser considerada correta, pois, o texto explicita: “não-estatal”, portanto, não governamental. A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A expressão do enunciado “a partir do efeito de sentido produzido pelo termo” indica que sentido a ser 

analisado é o visto no contexto no qual está inserido. “O sentido de um texto não existe a priori, mas é 

construído na interação sujeitos-texto. Assim sendo, na e para a produção de sentido, necessário se faz levar 

em conta o contexto. Assim sendo, que significados devem se tornar explícitos depende, em larga escala, do 

uso que o produtor do texto fizer dos fatores contextuais.” 

Fonte: Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3. ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 
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a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança.     

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas.  

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo.  

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 
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Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês - e suas traduções literais - para 

eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

A)Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e esportes. 

B)Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada no 

Brasil. 

C)Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade religiosa. 

D)Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

E)Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no Brasil. 

“Holy” (sagrado/sagrada) não é vocábulo usado apenas para referir-se à religião ou dogma, é utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não-verbais  é  previsto para  Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

Por ser o Brasil famoso mundialmente pelo seu futebol, pelos grandes craques, vitórias alcançadas, mais uma 

vez, o uso de tal referencial na prova visa colocar todos os em igual nível de conhecimento de mundo ou 

conhecimento prévio, o qual será acionado para confirmar as hipóteses textuais, ou seja, produção de 

sentido/compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

duas modalidades de “sacralização” estarão presentes.  

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças - sempre tendo como referencial o portador de 

texto/charge/imagem - é apenas o futebol. 

A análise detalhada da opção E mostrará que a prática do compartilhamento de imagens nas redes sociais é 

vista como vício/dependência/compulsão. 

Fonte:  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 Disponível em: <portal.mec.gov.br>. (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed ,São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 
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Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). A banca apresenta, também, 

o passado e os particípios dos verbos presentes na questão para elucidar colocações errôneas feitas em texto 

recursal: 

To fall/fell/fallen (não confundir com To feel/felt/felt=sentir) 

To hear/heard/heard (para diferenciar as duas formas o referencial é o texto, uso contextualizado. Vide a 

diretiva que precede o texto “Read the text to answer 17, 18, 19 and 20”= leia o texto para responder 17, 18, 

19 e 20) 

To mean/meant/meant (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To reply/replied/replied (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To awake/awoke/awoken (não se trata de verbo raro/arcaico, apenas variante de “Wake”, assim como temos 

“await, asleep”,etc. Atenção, pois a forma “awoke” é somente o passado do verbo To awake) 

A banca elucida que o verbo to fell/felled/felled é usado apenas no inglês britânico, tem emprego 

extremamente formal - o que extrapolaria o nível de inglês proposto em edital, além de seu significado, “jogar 

por terra”, não contemplar o contexto ou campo semântico do texto.   

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. A banca 

esclarece que não existe, em inglês ou português, uma categoria de classificação que separe verbos em 

“aqueles que podem ser gesticularizados e outros que não podem”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito de “meant” refere-se às ações desempenhadas anteriormente por sujeito e o uso do pronome relativo 

para exercer tal função - a de sujeito - evita repetição de elemento/elementos anteriormente mencionados e 

dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo” ( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20,  

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram  

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua. 

Fonte: 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Quanto ao Agente Econômico: Dependendo de quem realiza a avaliação e, portanto, tem a responsabilidade 

de atestar a conformidade, a atividade de avaliação da conformidade pode ser classificada como: De primeira 

parte - quando é feita pelo fabricante ou pelo fornecedor; De segunda parte - quando é feita pelo 

comprador/cliente; De terceira parte: quando é feita por uma organização com independência em relação ao 

fornecedor e ao cliente, não tendo, portanto, interesse na comercialização do produto. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Norma ABNT ISO/IEC 17000 está organizada por função da Avaliação da Conformidade, porém começando 

pelos “Termos relativos à Avaliação da Conformidade em geral”. Entre os Termos mais comumente praticados 

temos os Termos Relativos à Avaliação da Conformidade e Facilitação de Comércio, onde aparece a 

Designação que é a “Autorização governamental de um organismo de avaliação da conformidade para realizar 

atividades específicas de avaliação da conformidade.”. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Por ferramenta de avaliação da conformidade entende-se todos aqueles instrumentos baseados nos quais o 

produto, processo ou serviço em questão é submetido no processo de avaliação, para efeito da atestação final 

de sua conformidade. Algumas ferramentas frequentemente utilizadas são: * Ensaio de Tipo; * Ensaio de 

Rotina; * Avaliação do Sistema da Qualidade de Fabricação; * Julgamento de um serviço executado; * 

Amostragem; * Auditoria. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre a Avaliação da Conformidade, um aspecto importante a ser destacado é que o processo de avaliação da 

conformidade objetiva propiciar confiança na conformidade, e não a garantia da qualidade do produto, que é 

responsabilidade inerente ao fabricante. Subentende-se também que a avaliação da conformidade tem como 

premissa a existência de uma norma ou um regulamento técnico, ou ainda documento similar, que defina os 

requisitos a serem atendidos pelo produto. Se aumentarmos o uso das ferramentas típicas da qualidade, como 

por exemplo, a frequência das auditorias, maior será a confiança de que o produto avaliado está em 

conformidade com a norma ou regulamento técnico aplicável. Entretanto, a aplicação destas ferramentas tem 

um custo que onerará o preço do produto final que será repassado para o consumidor. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Avaliação da Conformidade pode ser utilizada voluntária ou compulsoriamente. Ela é uma atividade de 

caráter compulsório e exercida pelo Estado, através de uma autoridade regulamentadora, por meio de um 

instrumento legal, quando se entende que o produto, processo ou serviço pode oferecer riscos à segurança do 
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consumidor ou ao meio ambiente ou ainda, em alguns casos, quando o desempenho do produto, se 

inadequado, pode trazer prejuízos econômicos à sociedade. A avaliação da conformidade é voluntária quando 

parte de uma decisão do fornecedor. A avaliação da conformidade voluntária agrega valor ao produto, 

representando uma importante vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Esse procedimento é 

usado por fabricantes ou importadores, como meio de informar e atrair o consumidor e, consequentemente, 

aumentar sua participação no mercado. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os principais mecanismos de avaliação da conformidade praticados no Brasil são: a certificação, a declaração 

da conformidade do fornecedor, a inspeção, a etiquetagem e o ensaio. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A atividade de Avaliação da Conformidade apoia-se em dois fundamentos básicos: Reconhecimento da 

Competência Técnica e Credibilidade. 

Fonte: 

INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O programa de Verificação da Conformidade tem como consequências os seguintes aspectos: * verificar a 

conformidade dos produtos e serviços regulamentados e com conformidade avaliada compulsoriamente em 

relação às normas e regulamentos técnicos; * criar subsídios para a indústria nacional melhorar 

continuamente a qualidade de seus produtos, facilitando a exportação; * diferenciar os produtos disponíveis 

no mercado nacional em relação à sua qualidade, tornando a concorrência mais equalizada e protegendo o 

mercado interno; * conscientizar os participantes do Programa, incluindo a sociedade, da importância efetiva 

dos processos de melhoria da qualidade para a indústria nacional. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para que sejam implantados programas de Avaliação da Conformidade, algumas necessidades básicas 

precisam ser atendidas: a)Padrões Metrológicos; b)Entidade Oficial de Acreditação de Organismos e 

Laboratórios de Calibração e Ensaios; c)Rede de Laboratórios Acreditados de Calibração e Ensaios; 

d)Organismos Acreditados para Avaliação da Conformidade; e)Acervo de Normas e Regulamentos; 

f)Mecanismos de Acompanhamento no Mercado. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os Organismos Acreditados, isto é, as entidades que conduzem e concedem a avaliação da conformidade 

podem ser das seguintes categorias: * Organismos Acreditados de Certificação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade (OCS) – conduzem e concedem a certificação com base em normas de gestão da qualidade (NBR 

ISO 9001: 2000); * Organismos Acreditados de Certificação de Produto (OCP) – conduzem e concedem a 

certificação de produtos nas áreas voluntária e compulsória, com base em normas nacionais, regionais e 

internacionais ou em regulamentos técnicos; * Organismos Acreditados de Certificação de Sistema de Gestão 

Ambiental (OCA) – conduzem e concedem a certificação com base na norma de gestão ambiental (NBR ISO 

14001) * Organismos Acreditados de Certificação de Pessoal (OPC) – conduzem e concedem a certificação de 

pessoal; * Organismos de Inspeção Acreditados (OIC) – conduzem inspeções em produtos, processos ou 

serviços e emitem laudos relatando os resultados; * Organismos de Verificação de Desempenho (OVD) – 

conduzem ensaios para avaliação de desempenho de produtos, processos ou serviços. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Ishikawa "praticar um bom controle da qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar 

um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o cliente". Ishikawa 

sistematizou os sete instrumentos para o controle da qualidade: Análise de Pareto; Diagramas causa-efeito; 

Histogramas; Folhas de controle; Diagramas de escada; Gráficos de controle; Fluxos de controle. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os comitês técnicos assessores do Conmetro são: *Comitê Brasileiro de Normalização – CBN; *Comitê 

Brasileiro de Metrologia – CBM; *Comitê do Codex Alimentarius do Brasil – CCAB; *Comitê de Coordenação de 

Barreiras Técnicas ao Comércio – CBTC; *Comitê Brasileiro de Regulamentação – CBR; *Comissão Permanente 

dos Consumidores – CPCon; *Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade – CBAC. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Norma ISO 9001:2000 contempla as seguintes características: *Pode ser aplicada em qualquer tipo de 

organização, empresarial ou não; *Pode ser aplicada na organização como um todo ou em uma ou mais 

partes; *Induz a abordagem sistêmica e por processos em todo o ciclo de atividades da organização; *Permite 

a compatibilidade com outros sistemas de gestão, em particular a gestão ambiental, cujos requisitos estão 

estabelecidos na Norma ISO 14001; *Induz ao conceito de que a qualidade é alcançada através das pessoas; 

*Valoriza a qualidade do atendimento, atribuindo-lhe tanta importância quanto à qualidade intrínseca do 

produto, processo ou serviço. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os requisitos para implantação de sistemas de gestão da qualidade explicitados na Norma ISO 9001:2000 são 

complementados por outros documentos normativos estabelecidos pela ISO, quais sejam: a) ISO 9001:2000; 

Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário; b) ISO 9004:2000; Sistemas de Gestão da 

Qualidade – Diretrizes para Melhoria do Desempenho. A Norma ISO 9001:2000 não trata diretamente a 

qualidade de produtos, assegurando, entretanto, a estabilidade do processo produtivo, bem como sua 

repetibilidade. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Qualidade Intrínseca é aquela inerente ao produto, que existe objetiva e concretamente e que pode ser 

avaliada e mensurada através da comparação com padrões e especificações. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - é um sistema brasileiro, constituído 

por entidades públicas e privadas, que exercem atividades relacionadas com metrologia, normalização, 

qualidade e tecnologia. O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - é um 

colegiado interministerial que exerce a função de órgão normativo do Sinmetro e que tem o Inmetro como 

sua secretaria executiva. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro - 

é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua 

como Secretaria Executiva do Conmetro. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São oito os princípios do Sistema de Gestão da Qualidade: Foco no Cliente; Liderança; Envolvimento das 

Pessoas; Abordagem de Processo; Abordagem Sistêmica para a Gestão; Melhoria Contínua; Abordagem 

Factual para Tomada de Decisões e Benefícios Mútuos nas Relações com os Fornecedores. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A ISO (International Organization for Standardization), organização internacional que edita normas, apresenta 

na série de normas ISO 9000, as diretrizes para garantia de qualidade da produção na empresa. As normas ISO 

9000 são normas de gestão e garantia da qualidade que dão as diretrizes para implantação do sistema de 

qualidade ao especificar todas as fases da produção ou da prestação de serviços, desde a execução até o pós-

venda. Portanto, a ISO 9000 tem por objetivo organizar por escrito todas as fases do processo produtivo 

(procedimentos) e registrar as ações realizadas. Através dessa documentação pode-se definir todo o processo 

produtivo e melhorá-lo. A ISO 9000 visa a redução de desperdícios, maior eficiência da mão-de-obra e 

maquinaria, análise de segurança e melhoria das relações de mercado, proporcionando aumento da 



 

16 

 

produtividade e maximização dos lucros. As normas ISO são normas voluntárias, reconhecidas mundialmente, 

cuja adoção empresarial é crescente devido às exigências do mercado. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As normas ISO estão sujeitas a passarem por um ciclo de revisão a cada cinco anos para se aprimorarem, 

acompanhando assim, a evolução do mercado. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Utilizado em organizações de todo o mundo há pelo menos meio século, o Sistema de Gestão da Qualidade 

oferece ferramentas para que as organizações implantem, gerenciem e chequem a qualidade de seus 

processos. Algumas das principais razões que levam à sua implementação são: Maior satisfação dos clientes 

(sociedade e partes interessadas); Melhoria da imagem, cultura e desempenho da organização; Aumento da 

produtividade e redução de custos; Melhoria da comunicação, moral e satisfação dos colaboradores; Maior 

competitividade e oportunidade, tanto no mercado nacional como internacional; Implementação da Gestão 

da Qualidade com base em padrões e normas nacionais ou internacionais, que compreende treinamento, 

mapeamento, documentação dos processos produtivos e registro das atividades realizadas por uma 

organização. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 são modelos de garantia da qualidade e referem-se a situações contratuais 

(servem como base de contratos entre fornecedores e clientes). Enquanto a ISO 9004 corresponde à Gestão 

da Qualidade, sendo interna à organização e não contratual, apenas orientativa. A diferença entre as ISO 

9001, 9002 e 9003 reside apenas na abrangência de cobertura ou proteção de cada uma delas. A ISO 9001 é a 

mais abrangente de todas e destina-se a contratos cujo interesse é proporcionar garantia da qualidade em 

todas as fases das atividades técnicas da organização, desde o projeto do produto ou do serviço até a 

assistência técnica, apresentando 20 requisitos. Enquanto as ISO 9002 e 9003 são restritas a determinadas 

fases da produção, apresentando 18 e 12 requisitos, respectivamente. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 51 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Certificação é a declaração formal de "ser verdade", emitida por quem tenha credibilidade e tenha autoridade 

legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual e ser corporificada em um 

documento. A certificação deve declarar ou dar a entender, explicitamente, que determinada coisa, status ou 

evento é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém, ou alguma instituição, que tenha fé pública, isto é, 

que tenha credibilidade perante a sociedade. Essa credibilidade pode ser instituída por lei ou decorrente de 

aceitação social. O certificado é o documento que corporifica a certificação. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Certificação compulsória é aquela regulamentada por lei ou portaria de um órgão regulamentador, como por 

exemplo, o INMETRO. A compulsoriedade dá prioridade às questões de segurança, saúde e meio ambiente, 

assim os produtos listados nas regulamentações apenas podem ser comercializados com a certificação. A 

certificação voluntária é aquela que não possui qualquer regulamentação de órgão oficial, desta podemos 

destacar as certificações de sistemas de gestão da qualidade (NBR ISO 9000) e gestão ambiental (NBR ISO 

14000). 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As certificações geralmente precisam ser renovadas e reavaliadas periodicamente por um órgão regulador 

certificador, que será responsável pela credibilidade dos métodos de avaliação do certificado. O certificador 

pode tanto ser um órgão público, quanto uma empresa privada independente. Certificados podem, inclusive, 

ser dados pelas próprias empresas que os utilizam, principalmente como apelo publicitário, o que pode ser 

caracterizado como “cheap talk”, ou seja, um apelo sem credibilidade garantida. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A compulsoriedade dá prioridade às questões de segurança, saúde e meio ambiente. Atualmente são os 

seguintes os produtos com certificação compulsória: Barras e Fios de Aço, Brinquedo - Segurança, Cabos e 

Cordões Flexíveis, Capacete de proteção para ocupantes de Motocicletas e similares, Configuração de Motores 

- Emissão Veicular, Dispositivo de Fixação de Contêiner - Fabricação, Eixo Veicular Auxiliar - Adaptação, Eixo 

Veicular Auxiliar - Fabricação, Embalagem Plástica para Álcool, Equipamento Elétrico para Atmosfera 

Explosiva, Equipamentos Eletromédicos, Extintor de Incêndio - Fabricação, Extintor de Incêndio - Inspeção, 

Manutenção e Recarga, Fios e Cabos Isolados até 750 V, Filtro Tipo Prensa para Óleo Diesel, Fósforo, Fusível 

Tipo Rolha Cartucho, Mamadeira, Mangueira PVC para GLP, Pneus novos de Automóveis, Caminhões e Ônibus, 

Pneus Novos de Motocicletas, Motoneta e Ciclomotor, Ônibus Urbano - Carroçarias, Recipiente de Aço para 

GLP - (Botijão de gás), Regulador de Pressão para GLP, Requalificação de Botijões de Gás (Distribuição de GLP), 

Preservativo Masculino, Vidros de Segurança dos Veículos, Veículo (Rodoviário) Porta-Contêiner - Fabricação e 

Adaptação. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A designação de organismos vem alcançando, em particular na Europa, grande destaque. A designação é 

aplicada em programas de avaliação da conformidade feitos pela terceira parte. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Questão: 60 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O INMETRO adota os Guias Internacionais da ISO e IEC que estabelecem os requisitos para sua organização 

interna e para a sua atuação na acreditação das diversas organizações de terceira parte. Na busca do 

reconhecimento internacional de sua estrutura de acreditação, o Inmetro representa o Brasil nos seguintes 

fóruns internacionais: * IAF – International Accreditation Forum; * IAAC – Interamerican Accreditation 

Cooperation; * ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation; * EA – European Co-operation for 

Accreditation; * IAQG – International Aerospace Quality Group. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

 

Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia Elétrica 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social.  

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente 

consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de 

gerar e distribuir riquezas.   

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.”  

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 

Fonte:  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição.  
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 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública, porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode ser considerada correta, pois, o texto explicita: “não-estatal”, portanto, não governamental. A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A expressão do enunciado “a partir do efeito de sentido produzido pelo termo” indica que sentido a ser 

analisado é o visto no contexto no qual está inserido. “O sentido de um texto não existe a priori, mas é 

construído na interação sujeitos-texto. Assim sendo, na e para a produção de sentido, necessário se faz levar 

em conta o contexto. Assim sendo, que significados devem se tornar explícitos depende, em larga escala, do 

uso que o produtor do texto fizer dos fatores contextuais.” 

Fonte: Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3. ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança.     
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Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas.  

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

1)A opção A (laws=leis), encontrada nas linhas 1, 6, 12, 14 do texto, é sempre um substantivo plural. 

2)A opção B (sales=vendas), encontrada na linha 14 do texto, é também um substantivo plural. 

3)A opção C (enables=possibilita, capacita), encontrada na linha 3 do texto, é um verbo na terceira pessoa do 

singular do Simple Present. O Simple Present, na sua terceira pessoa do singular (he, she, it) determina 

acréscimo de “s” por exigência gramático estrutural, não configurando plural apesar de ser usado o grafema 

“s”. 
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4)A opção D (chemicals=produtos químicos), encontrada na linha 16 do texto, é um substantivo plural. 

5)A opção E (businesses=empresas), encontrada na linha 3 do texto, é um substantivo plural. 

A banca ressalta que a questão 12 busca avaliar o conhecimento das regras de uso do Simple Present 

(Presente do Indicativo) e do plural de substantivos, lembrando que os referidos conteúdos são 

conhecimentos de inglês básico e que o termo “category” (categoria) pode ser utilizado, em inglês e 

português, para referir-se a categoria gramatical, semântica, morfológica, lexical, etc. 

A tradução literal do parágrafo 4 desfaz qualquer possibilidade de dúvida quanto ao uso da palavra 

“chemicals” (linha 16) 

“It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States 

represent approximately 50 percent of the  U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected 

by the decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleumproducts, transportation, 

and chemicals.” = estima-se que a venda de produtos ou serviços impactados pelas leis de pesos e medidas 

nos Estados Unidos representam aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto. Os setores industriais 

potencialmente afetados pelas decisões da Agência de Pesos e Medidas incluem vendas de alimentos no 

varejo, outras vendas de alimentos, derivados de petróleo, transportes, e produtos químicos.  

Assim, tendo como referencial o texto usado como base para responder a questão 12 e, considerando que tal 

texto é precedido pela diretiva “Read the text to answer 11 top 15” ( leia o texto para responder de 11 a 15), a 

banca julga improcedente o recurso. 

Fonte:  

 Texto disponível em: <http://www.nist.gov/pml/wmd>. 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 448-451, 5-7, 514-515.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para elucidar quaisquer dúvidas surgidas em virtude de inconsistências de tradução __ do texto da prova no 4º 

parágrafo, das opções B e D, da diretiva da questão 13__ a banca esclarece: 

1)One of the outcomes of the OWM action is= Um dos resultados da ação da OWM é 

2)Opção B= Reaching increased retail food sales= atingir uma crescente venda de alimentos/produtos 

alimentícios.  

3)Opção D= Consumer confidence improvement= melhoria da confiança do consumidor. 

4)A tradução literal do parágrafo 4 mostra que vendas de produtos que tenham alguma relação com pesos e 

medidas representam 50% do GDP e exemplifica alguns dos setores incluídos. Não é verdadeiro, segundo o 

texto, que haja aumento de vendas devido à ação da OWM. 

“It is estimated that sales of products or services impacted by weights and measures laws in the United States 

represent approximately 50 percent of  the  U.S. Gross Domestic Product. Industry sectors potentially affected 

by the decisions of the NCWM include retail food sales, other retail sales, petroleumproducts, transportation, 

and chemicals.” = estima-se que a venda de produtos ou serviços impactados pelas leis de pesos e medidas 

nos Estados Unidos representam aproximadamente 50% do Produto Interno Bruto. Os setores industriais 

potencialmente afetados pelas decisões da Agência de Pesos e Medidas incluem vendas de alimentos no 

varejo, outras vendas de alimentos, derivados de petróleo, transportes, e produtos químicos.  

5)A tradução literal do parágrafo 1, por outro lado, sustenta consistentemente a opção D. 

The Office of Weights and Measures promotes uniformity in U.S. weights and measures laws, regulations, and 

standards to achieve equity between buyers and sellers in the marketplace. This enhances consumer 
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confidence, enables U.S. businesses to compete fairly at home and abroad, and strengthens the U.S. 

economy.= A Agência de Pesos e Medidas promove uniformidade em leis e regulamentos de pesos e medidas 

nos Estados Unidos, e padrões para atingir equidade entre compradores (consumidores) e 

vendedores(fabricantes) no mercado. Isto aumenta a confiança do consumidor e fortalece a economia dos 

Estados Unidos. 

Fonte: 

Texto disponível em: <http://www.nist.gov/pml/wmd>. 

Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). A banca apresenta, também, 

o passado e os particípios dos verbos presentes na questão para elucidar colocações errôneas feitas em texto 

recursal: 

To fall/fell/fallen (não confundir com To feel/felt/felt=sentir) 

To hear/heard/heard (para diferenciar as duas formas o referencial é o texto, uso contextualizado. Vide a 

diretiva que precede o texto “Read the text to answer 17, 18, 19 and 20”= leia o texto para responder 17, 18, 

19 e 20) 

To mean/meant/meant (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To reply/replied/replied (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To awake/awoke/awoken (não se trata de verbo raro/arcaico, apenas variante de “Wake”, assim como temos 

“await, asleep”,etc. Atenção, pois a forma “awoke” é somente o passado do verbo To awake) 

A banca elucida que o verbo to fell/felled/felled é usado apenas no inglês britânico, tem emprego 

extremamente formal - o que extrapolaria o nível de inglês proposto em edital, além de seu significado, “jogar 

por terra”, não contemplar o contexto ou campo semântico do texto.   

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. A banca 

esclarece que não existe, em inglês ou português, uma categoria de classificação que separe verbos em 

“aqueles que podem ser gesticularizados e outros que não podem”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito de “meant” refere-se às ações desempenhadas anteriormente por sujeito e o uso do pronome relativo 

para exercer tal função - a de sujeito - evita repetição de elemento/elementos anteriormente mencionados e 

dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo” ( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20,  

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram  

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua. 
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Fonte: 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Antes do texto do qual foi extraída a frase “... the train was approaching New York”, usada como referencial 

para a resolução da Questão 20 (segundo parágrafo, linhas 4-5), há uma diretiva “Read the text to answer 

17,18, 19 e 20” (Leia o texto para responder 17,18, 19 e 20), ou seja, o gerúndio (approaching), devidamente 

contextualizado e adequadamente indicado, funciona tão somente como verbo na situação apresentada. A 

Questão 20 busca avaliar qual a situação de uso da palavra (gerúndio, “approaching”). O que prova que 

“approaching” é usado como verbo é o fato de ele ser precedido por “was” - Simple Past do verbo To Be - 

formando a locução “was approaching” (estava aproximando-se). 

Fonte: 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-397.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

A opção “A” apresenta a intensidade de corrente elétrica com a letra minúscula; 

A opção “B” apresenta o centímetro, que não faz parte do sistema internacional e sim o metro; 

A Opção “C” apresenta o milímetro, que não faz parte do sistema internacional e sim o metro; 

A opção “D” apresenta o minuto, que não faz parte do sistema internacional e sim o segundo. 

Especificamente, na tabela 2.7 do livro do Albertazzi, ele cita o minuto (min) com unidade NÃO PERTENCENTE 

DO S.I., mas que pode ser aceita. No enunciado são pedidas as unidades no S.I. e não as aceitas/utilizadas pelo 

cotidiano. Padrão de resposta mantido. 

Fonte: 

 ALBERTAZZI, Armando e SOUZA, André; Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial; Editora 

Manole 

 Vocabulário Internacional de Metrologia – Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados – 

VIM 2008. 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

Um argumento nunca pode ser fundamentado sem uma referência preparada e revisada por profissionais da 

área, se não, podemos nos equivocar e entrar no campo do “achismo”. 

Não é procedente tecnicamente e matematicamente, achar que a letra “E” poderia ser tensão neste caso, 

sendo que unidade de medida da expressão 150E-2 está em Ohms (Ω). A expressão 150E-2 representava, sim, 

150 x 10-2, que é igual a 1,5Ω. 

Mesmo levando em consideração o argumento levantado no recurso, em nenhuma hipótese, encontraria os 

resultados apresentados na questão. 

Portanto: 
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VR1 = I x R1 => VR1 = 4A x 1,5V 

VR1 = 6V, logo: 

V3 = V1 – VR1 = 10V – 6V 

V3 = 4V 

Padrão de resposta mantido. 

Fonte: 

 GUSSOW, Milton; Eletricidade Básica; 2° ed; São Paulo; Pearson; 1997. 

 BOYLESTAD, Robert L.; Introdução à Análise de Circuitos; 10° edição; Câmara Brasileira do Livro; São 

Paulo; 2004. 

 IEZZI, Gelson; Matemática: Ciências e Aplicações; Saraiva S.A. Livreiros Editores; 2° ed.; São Paulo; 

2004.  

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

O rendimento dos motores - levado em consideração na alternativa correta (letra B) - era de 90%, logo, o 

resultado encontrado deveria ser dividido por 0,90.  

O fator de serviço é 1,25 no equipamento A, e não, 1,2. 

Não se faz necessário especificar se o motor é monofásico ou trifásico nesta questão por não haver outra 

possibilidade de resposta. A única diferença entre as formulas está na Raiz quadrada de 3 no denominador. 

Analisando as opções de resposta, verifica-se que não existe outra possibilidade que não sejam relacionados a 

motores trifásicos, pois existe raiz quadrada em todas as respostas e, com isto, estaria sendo redundante. O 

conhecimento deste fator é determinante para diferenciação entre um motor de indução monofásico ou 

trifásico, sem levar em consideração que este fator não justifica o erro, caso ocorra.  

Equipamento A = 15cv x 1,25 x 736 = 13800W 

Equipamento B = 8cv x 1,0 x 736 = 5888W 

Equipamento C = 5cv x 1,0 x 736 = 3680W 

Potência Total = 13800 + 5888 + 3680 = 23368W /0,90 = 25964 W 

P = √¯3 x V x I x cos θ => 25964 = √¯3 x 220 x I x 0,85 => I = 25964 / √¯3 x 187 

Padrão de resposta mantido. 

Fonte: 

 GUSSOW, Milton; Eletricidade Básica; 2° ed; São Paulo; Pearson; 1997. 

 BOYLESTAD, Robert L.; Introdução à Análise de Circuitos; 10° edição; Câmara Brasileira do Livro; São 

Paulo; 2004. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

O enunciado está muito claro quando cita que “em diversas situações na prática, tem-se que medir a 

resistência de isolamento de motores”, e para realizar isto se precisa aplicar uma determinada tensão que 

gerará um fluxo de corrente. A leitura deste fluxo é feito pelo próprio megômetro, ou seja, só conseguimos 

saber se existe o isolamento entre duas partes, carcaça e o bobinado, se identificarmos o fluxo da corrente. O 

amperímetro não possui condições de medir a resistência de isolamento. 

Padrão de resposta mantido. 
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Fonte: 

 GUSSOW, Milton; Eletricidade Básica; 2° ed; São Paulo; Pearson; 1997. 

 BOYLESTAD, Robert L.; Introdução à Análise de Circuitos; 10° edição; Câmara Brasileira do Livro; São 

Paulo; 2004. 

 

Questão: 25 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A unidade de resposta deveria estar em VA e não Watts. Neste caso utilizaria o cos 0,92.  

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

As razões recursais apresentadas não condizem, pois as perdas devem ser subtraídas e não somadas. A 

resposta correta é 96,5%. 

Padrão de resposta mantido. 

Fonte: 

 GUSSOW, Milton; Eletricidade Básica; 2° ed; São Paulo; Pearson; 1997. 

 BOYLESTAD, Robert L.; Introdução à Análise de Circuitos; 10° edição; Câmara Brasileira do Livro; São 

Paulo; 2004. 

 

Questão: 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é IMPROCEDENTE. 

Em momento algum foi fornecido informações que se leve a subentender que o motor é trifásico: 3φ, √¯3. A 

questão foi desenvolvida para ser interpretada e calculada de acordo com as respostas dadas, sabendo da 

diferença entre o fechamento dos motores. 

Padrão de resposta mantido. 

Fonte: 

 GUSSOW, Milton; Eletricidade Básica; 2° ed; São Paulo; Pearson; 1997. 

 BOYLESTAD, Robert L.; Introdução à Análise de Circuitos; 10° edição; Câmara Brasileira do Livro; São 

Paulo; 2004. 

 

Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O valor eficaz também é conhecido como Valor RMS, do inglês root mean square (valor quadrático médio); Os 

instrumentos comuns de medição em corrente alternada (voltímetros, amperímetros e multímetros) 

fornecem valores eficazes somente para sinais senoidais; Para medir o valor eficaz de uma forma de onda de 

tensão (ou de corrente) não perfeitamente senoidal deverá ser usado um voltímetro (ou amperímetro) mais 

sofisticado, conhecido como True RMS (Eficaz Verdadeiro) que é capaz de fazer a integração da forma de onda 

e fornecer o valor eficaz exato para qualquer forma de onda. Para uma forma de onda contínua constante (de 

tensão ou corrente, por exemplo) o valor eficaz é igual ao valor médio. A tensão eficaz é equivalente a uma 

tensão contínua que produz o mesmo efeito numa resistência. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 
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Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As formas de onda podem estar: • Em fase: quando as formas de onda cortam o eixo x no mesmo ponto; • 

Defasadas: quando as formas de onda cortam o eixo x em pontos diferentes. E ainda: • Adiantada: semiciclo 

positivo começa à esquerda da origem; • Atrasada: semiciclo positivo começa à direita da origem. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A corrente instantânea é dada pela expressão: i(t)= Vp.sen(wt+-Ө), logo i=v/r=127/20=6,35, w=2πf=377 e 

Ө=zero, então i(t)= 6,35.sen(377.t). 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O triângulo das potências é composto pelas potências aparente ativa e reativa, onde S² = P² + Q². A potência 

aparente S é obtida pelo produto do valor eficaz da tensão V pelo valor eficaz da corrente I, ou seja, 

S=(Vp/√2).(Ip/√2). Já a potência ativa P equivale a P=S.cos.Ө, e a potência reativa Q vale Q=S.sen.Ө. Se Ө=90º, 

então S=Q e P=0. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resistência de cada lâmpada vale: R=V²/P=220²/100=484Ω, se ligadas em paralelo todas estão sob a mesma 

tensão bastando calcular a corrente em uma delas e depois multiplicar pela quantidade: 

I(paralelo)=V/R=220/484=0,45A, assim I(total paralelo)=0,45.4=1,8A. Já a corrente em série é obtida utilizando 

a soma das resistências das lâmpadas: I(total série)=V/(4R)=220/1936=0,11. Então, I(total paralelo)+I(total 

série)=1.8+0,11=1,91A. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A divisão do módulo da tensão eficaz pelo módulo da impedância nos fornece o valor do módulo da corrente 

total do circuito. Para encontrarmos a tensão eficaz precisamos dividir a tensão pela raiz quadrada de dois que 

vale aproximadamente 1,41. Assim, V(eficaz)=V/1,41=2,82/1,41=2. Já o módulo da impedância é a soma do 

módulo da reatância com o módulo da resistência, pois o indutor está em série com o resistor, logo 

Z²=R²+X²=30²+40², assim Z=50 e o módulo da corrente vale: I=V/Z=2/50=0,04A ou 40mA. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 
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Questão: 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O equivalente série nada mais é do que a soma das impedância Za, Zb, Zc, Zd e Ze. Sendo assim, 

Z(equivalente)=236+j2Ω, como a parte imaginária ficou positiva, temos uma reatância indutiva. Assim, a 

impedância equivalente série desse circuito é composta por uma parte resistiva e outra indutiva. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

NBR 5410: 2004 - 9.5.2.2 Pontos de tomada - 9.5.2.2.1 Número de pontos de tomada: O número de pontos de 

tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser 

aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios: a) em banheiros, deve ser previsto pelo menos 

um ponto de tomada, próximo ao lavatório, atendidas as restrições de 9.1; b) em cozinhas, copas, copas-

cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo 

um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser 

previstas no mínimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos; c) em varandas, 

deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada; NOTA: Admite-se que o ponto de tomada não seja 

instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não 

comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 m2 ou, ainda, quando sua profundidade for 

inferior a 0,80 m. d) em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 

m, ou fração, de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível; NOTA: 

Particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada 

venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, 

com a quantidade de tomadas julgada adequada. e) em cada um dos demais cômodos e dependências de 

habitação devem ser previstos pelo menos: um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for 

igual ou inferior a 2,25 m2. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou 

dependência, a até 0,80 m no máximo de sua porta de acesso; um ponto de tomada, se a área do cômodo ou 

dependência for superior a 2,25 m2 e igual ou inferior a 6 m2 ; um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, 

de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m2, devendo esses pontos ser espaçados 

tão uniformemente quanto possível. 

Fonte: NBR 5410: 2004 - 9.5.2.2 Pontos de tomada - 9.5.2.2.1 Número de pontos de tomada. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A impedância equivalente para esta carga pode ser encontrada pela relação entre o fasor tensão e o fasor 

corrente. Como a corrente está atrasada o seu ângulo de fase é negativo. Assim: Z = Vef/Ief = 127∟0º / 5∟-30º 

= 25,40∟+30º 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 
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Questão: 58 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Vantagens da utilização de ímãs permanentes: Eliminação dos anéis e escovas, eliminando assim as perdas de 

rotor; Eliminação de perdas joulicas, uma vez que os ímãs são não – condutores; Redução por consequência 

do tamanho das máquinas; Apresenta grande adaptação às características de projeto desejadas pelo tipo e 

arranjo dos ímãs. 

Fonte: 

http://www.cpdee.ufmg.br/~gbarbosa/Disciplina%20de%20M%E1quinas%20El%E9tricas/Disciplina%20de%20

M%C3%A1quinas%20El%C3%A9tricas/Acion_6.pdf 

 

Questão: 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Perdas totais = 700 + 400 = 1100W, estando alimentando a carga em condições nominais, a potência entregue 

será 25KVA. Logo n(rendimento) = P(entregue) / (P(entregue) + P(perdas)) = 25000 / (25000 + 1100) = 0,96. 

Fonte: A. E. Fitzgerald; Charles Kingsley, Jr.; Stephen D. Umans – MÁQUINAS ELÉTRICAS – 6ª Edição. 

 

 

Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia Eletrônica 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Independente da distância, a barreira do ar foi rompida, pois sabe-se que a rigidez dielétrica do ar é de 

3x N/C,  desta forma o ar será um condutor fazendo com que as cargas sejam atraídas, para as placas com 

cargas opostas a elas, ocasionando a descarga elétrica. 

Fonte: TIPLER, Paul Allen; MACEDO, Horacio; BIASi, Ronaldo Sérgio de.(Trad.). Eletricidade e Magnetismo, 

Ótica. 4° ed. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos. 
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Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão informa que deve ser utilizado a 3º aproximação dos diodos. Faz-se necessário 

encontrar o valor da resistência dinâmica do diodo, obtida através do gráfico: 

rD = ∆V / ∆I , onde temos a interseção das retas: 0,9 – 0,8 V / 12mA – 7mA = 0,1/5mA = 20Ω. 

Encontrado este valor é considerando o ponto de condução em 0,65 conforme demonstrado no gráfico 

obtemos :  IT  = VF – VD / RT + rD = 12,65 -0,65 = 12 / 100+20 = 12/120 =100mA. 

Fonte:  

 SEDRA, Adel. S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo:Pearson/Prentice Hall, 2007. 

 BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, Pearson 

Education. 

 MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 7.ed. São Paulo: Makron Books, 2011. v. 1 e 2. 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão não informa para considerar um AOP IDEAL, logo em termos práticos o máximo valor 

de tensão de saída permitido ao AOP é de 90% do valor da alimentação, tanto para +V quanto para –V. 

Logo :  

-RF (V1/R1+V2/R2) = 13,5V 

-RF = 13,5 / (V1/R1+V2/R2) = 6750Ω. 

Fonte: PERTENCE JR., Antonio. Eletrônica Analógica - Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6.ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2003. 

 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

I.As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica e, na sua 

impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.  (V) 

NR10 - 10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica 

conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 

II.São consideradas medidas de proteção coletiva: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, 

sistema de seccionamento automático de alimentação, desbloqueio do religamento automático.  (F) 

NR10- 10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser 

utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, 

sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. 

III.Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas podem 

ser utilizados como depósito de componentes para reposição durante a manutenção.  (F) 

NR10-10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações 

elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento 

ou guarda de quaisquer objetos.  

IV.As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com 

materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser 

realizadas por qualquer pessoa não advertida. (V) 
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NR10-10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, 

com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, 

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. 

V.Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, 

obedecendo se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, 

semestralmente.  (F) 

NR10-10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, 

destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório 

periódicos, obedecendo se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência 

desses, anualmente. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NR 10: segurança em instalações e serviços em 

eletricidade. Rio de Janeiro, 1978 alterações em 1983 e 2004. 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra B. 

O termo aferição caiu em desuso e não faz mais parte do VIM desde 1996. 

A palavra Calibração foi inserida em seu lugar, o que se entendia até então por calibração, passou a chamar-se 

de Ajuste. Desta forma quando nos referimos a uma calibração, se denomina como o ato de comparar leituras 

da unidade sobre testes com os valores gerados por um padrão. Sendo que ajuste corresponde à manutenção 

de um instrumento que apresentou um erro muito grande durante o processo de calibração. Portanto se faz 

necessária alteração do gabarito para alternativa B. Calibração. 

Fonte:  

 Roldan, Jose Manual de Medidas Elétricas Ed. Hermus. 

 Vocabulário Internacional de Metrologia, Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf>. Acesso em 04/02/2014. 

 

Questão: 44 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a letra C. 

A questão refere-se a um conversor Analógico para Digital, que possui resolução de 10 bits (1023 passos), é 

sabido que a informação transmitida no ato da conversão é binária, onde 0001010111, equivale a 87 em 

decimal. Desta forma para saber o valor em Volts multiplica-se o valor retornado em base decimal pelo passo 

que é de 4,88mV, nos dá uma tensão de 424,56mV. 

Conforme equação a seguir: 

Valor retornado convertido em decimal equivale a 87. 

O passo, ou seja, o valor de cada bit do conversor é dado por: 

 

  = 5/ 1023 = 4,88mV , logo ,  

VL = 4,88mVx87 = 424,56mV. 

O gabarito preliminar deve ser alterado da alternativa D para alternativa C ) 424,56mV. 
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Questão: 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A quantidade de algarismos significativos que deve ser utilizada na representação de uma medida é limitada 

pela incerteza no valor medido.  

Quando se converte um sinal analógico para digital, o erro de quantização é normalmente a principal 

incerteza.  

A representação em base decimal para um conversor AD de 10 bits é dada por: 

d=log10 2^n onde, Log102^10 =3,01. 

Desta forma o número de algarismos significativos que representa o valor da conversão não deve conter mais 

algarismos significativos do que os fornecidos pelo conversor A/D. 

Fonte:  

 NATALE, Ferdinando. Tecnologia digital. São Paulo : Atlas, 1992. 376 p. 

 TAUB, Herbert. Circuitos digitais e microprocessadores. São Paulo, Makron Books, 1984. 510 p. 

 Albert D. INSTRUMENTAÇÃO ELETRÕNICA MODERNA E TÉCNICAS DE MEDIÇÃO, LTC. 

 CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: 

Érica, 2008. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sabe-se que o ponto decimal é para separar o algarismo da centena com o do milhar, e que a vírgula é para 

separar o número inteiro do decimal, a resposta correta é obtida na alternativa D, conforme gabarito. 

1.666 T, equivale a 1666T. 

Fonte: INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO DOS MATERIAIS,R.N. FARIA E L.F.C.P. LIMA 

 

 

Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia Mecânica 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 
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pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança.     

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês - e suas traduções literais - para 

eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

A)Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e esportes. 

B)Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada no 

Brasil. 

C)Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade religiosa. 

D)Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

E)Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no Brasil. 

“Holy” (sagrado/sagrada) não é vocábulo usado apenas para referir-se à religião ou dogma, é utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não-verbais  é  previsto para  Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

Por ser o Brasil famoso mundialmente pelo seu futebol, pelos grandes craques, vitórias alcançadas, mais uma 

vez, o uso de tal referencial na prova visa colocar todos os em igual nível de conhecimento de mundo ou 
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conhecimento prévio, o qual será acionado para confirmar as hipóteses textuais, ou seja, produção de 

sentido/compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

duas modalidades de “sacralização” estarão presentes.  

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças - sempre tendo como referencial o portador de 

texto/charge/imagem - é apenas o futebol. 

A análise detalhada da opção E mostrará que a prática do compartilhamento de imagens nas redes sociais é 

vista como vício/dependência/compulsão. 

Fonte:  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 Disponível em: <portal.mec.gov.br>. (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed ,São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). A banca apresenta, também, 

o passado e os particípios dos verbos presentes na questão para elucidar colocações errôneas feitas em texto 

recursal: 

To fall/fell/fallen (não confundir com To feel/felt/felt=sentir) 

To hear/heard/heard (para diferenciar as duas formas o referencial é o texto, uso contextualizado. Vide a 

diretiva que precede o texto “Read the text to answer 17, 18, 19 and 20”= leia o texto para responder 17, 18, 

19 e 20) 

To mean/meant/meant (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To reply/replied/replied (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To awake/awoke/awoken (não se trata de verbo raro/arcaico, apenas variante de “Wake”, assim como temos 

“await, asleep”,etc. Atenção, pois a forma “awoke” é somente o passado do verbo To awake) 

A banca elucida que o verbo to fell/felled/felled é usado apenas no inglês britânico, tem emprego 

extremamente formal - o que extrapolaria o nível de inglês proposto em edital, além de seu significado, “jogar 

por terra”, não contemplar o contexto ou campo semântico do texto.   

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. A banca 

esclarece que não existe, em inglês ou português, uma categoria de classificação que separe verbos em 

“aqueles que podem ser gesticularizados e outros que não podem”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 
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“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito de “meant” refere-se às ações desempenhadas anteriormente por sujeito e o uso do pronome relativo 

para exercer tal função - a de sujeito - evita repetição de elemento/elementos anteriormente mencionados e 

dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo” ( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20,  

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram  

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua. 

Fonte: 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão busca a alternativa incorreta, que se encontra na opção B, CONFORME GABARITO. 

Motores Wankel apresentam o mesmo ciclo de trabalho de motores á quatro tempos e um dos problemas que 

o tornou inviável é seu alto consumo e altas emissões de gases.  

Fonte: SOUZA, Zulcy de. Elementos de Máquinas Térmicas. Ed. Campus/EFI. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

Procede argumentação uma vez que o gabarito correto é a letra E . 

O gabarito correto é a letra E, a afirmativa I está INCORRETA e as afirmativas II  e  III estão CORRETAS. 

A válvula termostática não tem função de atuar o eletro-ventilador e sim de reter o líquido de arrefecimento 

no bloco quando o motor se encontra na fase fria e liberar o fluxo quando este atinge temperatura de 

trabalho, para que o líquido de arrefecimento rejeite calor através do radiador e mantenha a temperatura de 

trabalho do motor em sua temperatura de projeto. 

Fonte: MWM Srint Eletrônic Training Book. 

 

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solicitação julgada como improcedente em razão da referida questão trazer em seu enunciado a definição do 

acoplamento, independente da figura, que foi atribuída a questão como forma de esclarecimento do 

componente. Das cinco opções que seguem apenas 3 podem ser consideradas pelo candidato, pois pelo 

próprio enunciado “....colocada uma peça amortecedora...” , entende-se como acoplamento flexível, logo 

destas cinco opções restam apenas três opções, que seguem com respectivas justificativas: 

Este tipo de acoplamento é identificado como 

A) flexível com luvas do tipo grade e ranhura. 

B) rígido com pinos amortecedores enchavetados.descartada por ser rígido 

C) flexível com pinos amortecedores enchavetados. 

D) rígido com ressaltos amortecedores (tipo Lovejoy). descartada por ser rígido 

E) flexível com ressaltos amortecedores (tipo Lovejoy). 

Segue justificativa para escolha entre as letras: A , C e E (alternativa correta) , 
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A letra A) grade e ranhura – conforme definição: Este tipo de acoplamento possui ranhuras onde se encaixa a 

grade de aço, que é o elemento amortecedor.   NÃO CONFERE COM A DEFINIÇÃO E O DESENHO NÃO 

CONTEMPLA GRADE DE AÇO. 

A letra C) pinos amortecedores – conforme definição : uma das luvas possui vários furos, onde são colocados 

pinos revestidos de borracha ou outro material flexível, pinos estes presos a outra luva.  NÃO CONFERE COM A 

DEFINIÇÃO E O DESENHO NÃO CONTEMPLA FUROS DE UM LADO DA LUVA OU CUBO E NA OUTRA LUVA OU 

CUBO OS RESPECTIVOS PINOS REVESTIDOS. 

A LETRA E) apresenta a correta opção, onde a definição do acoplamento flexível com ressaltos amortecedores 

é identificado pelo enunciado: “ ... as luvas possuem ressaltos que se encaixam e, entre elas, é colocada uma 

peça amortecedora....” onde por questão de literatura das fontes (fontes citadas  abaixo) e também de 

mercado ( fontes de catálogos também citados abaixo), o  pino amortecedor mencionado na legenda refere-se 

a um dos “gomos” ou “pernas” da aranha (spider). Na composição de fotos abaixo da figura que consta na 

questão fica claro que o componente mencionado é o componente amortecedor onde, dependendo do 

tamanho do acoplamento , o respectivo elemento elástico (spider) se apresenta em  diferentes números de 

“gomos” ou “pinos”.  

 

 
Exemplos de vários tipos de componentes/elemento elástico conhecido também no mercado ou em algumas 

literaturas por “spider” ou “aranha”. 

Fonte:  

 BOMBAS INDUSTRIAIS de Ezequiel de Mattos e Reinaldo de Falco Ed. Interciência      

 Figuras disponíveis em < acoplamentos-lovejoy/-www.ktr.com/br/empresa/historia_ktr_brasil.htm>.  

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segue definição de acoplamento rígido e de engrenagem (conforme fonte citada abaixo): 

Acoplamento Rígido:  

“Os acoplamentos são ditos rígidos quando não permitem movimento relativo entre os eixos. O acoplamento 

funciona de forma similar a um ar de flanges, conectado rigidamente os eixos, passam a operar como um eixo 

único.” 

Acoplamento de engrenagens: 

“Este tipo possui cubos dotados de dentes de engrenagem externos que se acoplam com os dentes internos 

usinados nas duas extremidades da capa externa. A relativa flexibilidade é dada pelos dentes, havendo, 

naturalmente, necessidade de lubrificação.” 

Outra definição de acoplamentos de engrenagem (conforme fonte citada abaixo): 
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“... Acoplamentos de engrenagens são rígidos de maneira torcida e são fornecidos em dois modelos - 

completamente flexível e flexível/rígido. Um acoplamento completamente flexível é composto por dois cubos 

com uma engrenagem externa e duas buchas externas com uma engrenagem interna. É um acoplamento 

universal para todo tipo de aplicações e acomoda todos os desalinhamentos possíveis (angular, compensado e 

combinado), além de grandes momentos axiais. Máquinas, rolamentos, vedações e eixos, portanto, não estão 

sujeitos a forças adicionais, às vezes de magnitude considerável, que surgem do inevitável desalinhamento 

geralmente associado a acoplamentos de eixo rígido.  

Um acoplamento flexível/rígido é composto por uma metade de engrenagem flexível e uma metade rígida. 

Isto não acomoda o posicionamento paralelo de eixos, mas acomoda desalinhamento angular. Este tipo de 

acoplamento é usado primariamente para aplicativos de ‘eixo flutuante’.  

Tamanhos 010 – 070 todos têm coroa dentada com uma pressão de contato de 20°. Isto permite a 

acomodação de até 1,5° de desalinhamento angular estático por sistema de engrenagens. Porém, minimizar o 

desalinhamento operacional irá maximizar a vida do acoplamento, além da vida dos outros componentes de 

maquinário como rolamentos, etc...” 

Conforme definições supracitadas o acoplamento de engrenagem admite desalinhamento entre os eixos 

acoplados, contrariando a definição de acoplamento rígido, ou seja, havendo qualquer tipo de 

desalinhamento entre eixos em uma montagem rígida haverá a quebra de algum componente, portanto um 

acoplamento de engrenagem não é rígido. 

Fonte: BOMBAS INDUSTRIAIS de Ezequiel de Mattos e Reinaldo de Falco Ed. Interciência  

http://www.aciobras.com.br/equipamento-engrenagem/capa-nylon.html / skf/products/coupling-

systems/flexible-shaft-couplings/gear-couplings 

 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Mudança de gabarito, gabarito correto C, pois as GRAXAS podem operar em faixas mais largas de 

temperatura, no entanto uma das desvantagens da graxa é A MENOR CAPACIDADE de dissipação de calor em 

comparação aos óleos (os óleos são melhores dissipadores de calor). 

Fonte: LUBRIFICANTES E LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL Ronald P. Carreteiro e Pedro Nelson A. Belmiro – IBP. Ed. 

Interciência. 

 

Questão: 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A definição de analizador de frequencia é: “... consiste em circuitos elétricos que, analogamente ao rádio, 

sintonizam por ressonância o valor da frequência mediante ajuste de condensador de maneira a obter maior 

intensidade de sinal na frequência induzida...” e a definição de Sensor Sísmico de Velocidade é: 

“.....instrumento portátil, diretamente acoplado a equipamentos de análise ou medição, particularmente por 

não exigir cabos especiais ou tratamento sofisticado do seu sinal para transformá‐lo em leitura de 

deslocamento. seu princípio de funcionamento consiste em gerar uma tensão elétrica proporcional à 

velocidade de vibração devido ao movimento relativo provocado entre um imã permanente e uma bobina 

fixa, quando em contato com uma superfície vibrante.” 

Portanto as definições possuem particularidades que podem ser distintas. 

Fonte: BOMBAS INDUSTRIAIS de Ezequiel de Mattos e Reinaldo de Falco Ed. Interciência. 
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Questão: 44 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A solicitação procede, pois a referida questão trata de assunto específico de tratamentos térmicos, sendo 

estes presentes em componentes que abrangem os itens 11, 12 e 13 do cargo, no entanto, não foi 

especificado em edital. 

Fonte: EDITAL Nº 1 – INMETRO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

Questão: 57 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Ausência de previsão no conteúdo programático do edital. 

Fonte: EDITAL Nº 1 – INMETRO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 

Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Engenharia Química 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social.  

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente 

consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de 

gerar e distribuir riquezas.   

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.”  

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 
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Fonte:  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição.  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um novo fenômeno social, qual 

seja a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. Somado a isto, ganharam força os movimentos da 

qualidade empresarial e dos consumidores.” o pronome “isto” refere-se a um crescimento de um segmento 

social e público, pois, de acordo com o texto, o fenômeno destacado possui caráter social e trata-se de uma 

esfera pública, porém, não estatal. A alternativa “B) fenômenos sociais de característica governamental.” não 

pode ser considerada correta, pois, o texto explicita: “não-estatal”, portanto, não governamental. A 

alternativa “C) movimentos liderados por consumidores conscientes.” não pode ser considerada correta, pois, 

no trecho destacado não há tal referência para o pronome “isto”. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança.     

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 
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Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas.  

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo.  

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). A banca apresenta, também, 

o passado e os particípios dos verbos presentes na questão para elucidar colocações errôneas feitas em texto 

recursal: 

To fall/fell/fallen (não confundir com To feel/felt/felt=sentir) 

To hear/heard/heard (para diferenciar as duas formas o referencial é o texto, uso contextualizado. Vide a 

diretiva que precede o texto “Read the text to answer 17, 18, 19 and 20”= leia o texto para responder 17, 18, 

19 e 20) 
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To mean/meant/meant (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To reply/replied/replied (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To awake/awoke/awoken (não se trata de verbo raro/arcaico, apenas variante de “Wake”, assim como temos 

“await, asleep”,etc. Atenção, pois a forma “awoke” é somente o passado do verbo To awake) 

A banca elucida que o verbo to fell/felled/felled é usado apenas no inglês britânico, tem emprego 

extremamente formal - o que extrapolaria o nível de inglês proposto em edital, além de seu significado, “jogar 

por terra”, não contemplar o contexto ou campo semântico do texto.   

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. A banca 

esclarece que não existe, em inglês ou português, uma categoria de classificação que separe verbos em 

“aqueles que podem ser gesticularizados e outros que não podem”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito de “meant” refere-se às ações desempenhadas anteriormente por sujeito e o uso do pronome relativo 

para exercer tal função - a de sujeito - evita repetição de elemento/elementos anteriormente mencionados e 

dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo” ( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20,  

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram  

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua. 

Fonte: 

 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em análise no questionamento do referido recurso para as informações contidas no enunciado (Figura e 

alternativas), afirmo que segundo o autor Himmelblau o instante inicial é justo antes da abertura da válvula de 

vapor, estando o tanque evacuado. Procedendo desta forma, o tanque é um sistema aberto em regime não 

estacionário (haverá acúmulo de massa no sistema) e as seguintes observações são feitas:  

1-Não ocorrem mudanças dentro do sistema para PE e KE, logo ΔE= ΔU. 

2-Não é realizado trabalho pelo sistema porque o tanque é rígido, logo W= 0. 

3-Não há transferência de calor no processo, porque o sistema é isolado termicamente, logo Q= 0. 

4-Os valores de ΔKE e ΔPE do vapor que entra no sistema são nulos. 

5-Não há corrente de saída do sistema, Hsai = 0. 

6-Inicialmente não há massa no sistema, de modo que Ut1=0. 

7-Consequentemente, a equação é UT2-0= - ( Hsai – Hentra). 

Para análise no questionamento do referido recurso para as informações contidas no enunciado com índices 1 

e 2, é de conhecimento do aluno sobre o tópico balanço geral de energia em um sistema aberto não 

estacionário sabendo que índices 1 e 2 são utilizados como instantes inicial e final. 
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Fonte: HIMMELBLAU, D.M. Engenharia Química- Princípios e Cálculos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 501 e 

502. 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Foram dadas as constantes de velocidade, k, medidas a várias temperaturas. Pode-se calcular a Energia de 

ativação a partir da inclinação de um gráfico de ln K versus 1/T. O logaritmo natural de cada constante de 

velocidade, ln k é calculado com o auxílio de uma calculadora que não pôde ser usada no concurso e impediu 

os questionadores de responder a questão.  

Fonte: BROWN, T.L. Química A ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico II e III referente à questão 25 não procede. Segundo Loureiro a energia total de 

um fluido em movimento é constituída dos seguintes componentes: interna, potencial, de pressão e cinética. 

A energia de pressão está associada ao trabalho necessário para introduzir o fluido em um sistema sem 

mudança de volume. Se P é a pressão e V o volume da massa m de fluido, então PV/m é a energia de pressão 

por unidade de massa de fluido. A relação m/v é a densidade do fluido ρ. A energia de pressão por unidade de 

massa do fluido é P/ρ.  

A bomba é um dispositivo que fornece energia a um fluido, de modo que ele se desloque superando a perdas 

devido ao atrito e, se necessário, elevando-o para um nível mais alto do que ele se encontra, superando um 

diferencial de pressão ou de velocidade de escoamento. Esta energia transferida pela bomba ao fluido em 

escoamento é chamada de altura manométrica, ou carga total. Uma bomba, por intermédio de seu eixo, 

transfere parte do trabalho mecânico que recebe do dispositivo de acionamento, que pode ser um motor 

elétrico, uma turbina ou um motor a explosão, para um fluido sob as formas de energia de pressão e cinética. 

Em uma bomba Centrífuga a altura manométrica fornecida pela bomba, a uma dada vazão, independe da 

densidade do líquido bombeado. Assim quanto maior a densidade do líquido maior o degrau de pressão 

fornecido pela bomba. A relação entre estas duas variáveis é dada pela equação: ΔP=ρ.Δh.g. Deste modo, em 

um local com g= 9,81 m/s2 uma bomba que tem 100 m de altura manométrica ao bombear um líquido com 

densidade 1000 Kg/m3, fornece uma pressão de 981000 Pa. A mesma bomba com um líquido de densidade de 

918 Kg/m3 fornecerá uma pressão de 900000 Pa.  

Para a eficiência de bombeamento a potência efetiva transmitida ao líquido bombeado é: PEF = QΔP. O 

diferencial de pressão fornecido pela bomba relaciona-se com a altura manométrica total Δh pela equação: 

ΔP=ρ.Δh.g. 

Mesmo que “degrau de pressão” fosse expressão específica de apenas um autor o questionador tem 

conhecimento sobre este assunto e sabe a relação das variáveis e características de bombas, o que não 

impede de responder a questão corretamente. O conhecimento deste assunto, das variáveis e das expressões 

citadas são primordiais para se fazer uma prova deste nível. As alternativas apresentadas estão bem claras de 

acordo com o enunciado e a Figura. 

Fonte: Apostila Operações unitárias da indústria química- Bombas e Bombeamento de líquidos. Universidade 

de São Paulo, 2013. Pág 7, 8 e 15. 
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Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico II referente à questão 26 não procede. Pela Figura e os dados fornecidos nela 

deixa claro que apresenta um sistema após 50 minutos em acúmulo (50 minutos de acúmulo a 10 Kg/mim 

levam a 500 Kg de água acumulada). A quantidade de água presente no vaso dependerá do intervalo de 

tempo para o qual seja mantida a taxa de acúmulo. Como a quantidade de água no sistema varia com o 

tempo, o processo e o sistema são chamados de processo e sistema não estacionário ou transiente. Em um 

processo não estacionário, parte ou todas as variáveis do processo e de suas CORRENTES de entrada e saída 

(exemplo: temperatura, pressão, massa de material, vazão, composição...) deverão estar variando no tempo. 

Diferente para um sistema que fosse apresentado taxa de água alimentada igual á taxa de água removida 

permanecendo o valor de origem (o que não foi apresentado na Figura da questão referida do recurso) sendo 

este sistema um processo estacionário.  As condições dentro deste processo permanecem invariantes no 

tempo e as condições das CORRENTES em escoamento não variam com o tempo. Todas as variáveis de um 

processo estacionário (exemplo: temperatura, pressão, massa de material...) permanecem constantes no 

tempo. Um processo é dito um processo contínuo quando o material entra e sai do sistema sem interrupção. 

Esta questão é de conhecimento do autor da prova diferenciar um sistema estacionário e um sistema não 

estacionário e suas características quando apresentados dados, como o da Figura em questão. 

Para o questionamento do tópico I em que pela Figura deixa claro que é um sistema não estacionário, o termo 

de acúmulo em um dado intervalo de tempo é o material final no sistema menos o material inicial no sistema, 

e o balanço material geral na ausência de reação química representará a soma (ou integral) de todo o material 

que se acumulou no sistema durante esse intervalo de tempo. 

Fonte: HIMMELBLAU, D.M. Engenharia Química- Princípios e Cálculos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 105 e 

106. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico III referente à questão 28 não procede. Mesmo que não esteja com parênteses a 

fórmula, é de conhecimento de estudo dos reatores químicos, classificação dos reatores, assim como os 

cálculos. Um reator Contínuo de Tanque Agitado como mencionado no exercício é operado em estado 

estacionário e é considerado estar perfeitamente misturado; consequentemente, a temperatura, a 

concentração ou a velocidade de reação dentro do CSTR não dependem do tempo ou da posição. A equação 

geral de balanço molar  

 

 

Aplicada a um CSTR operado em estado estacionário (condições não variam com o tempo) 

 

 

Em que não há variações espaciais na velocidade de reação 

 

 

Adquire a FORMA FAMILIAR, conhecida como EQUAÇÃO DE PROJETO para um CSTR (Fórmula questionada) 
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Esta equação fornece o volume do reator, necessário para reduzir a vazão da espécie j que entra de Fj0 para a 

vazão de saída Fj, quando a espécie j está desaparecendo a uma velocidade de –rj. A característica de reatores 

e, principalmente, a equação geral de balanço molar de onde provêm por cálculos para se chegar à equação 

de projeto para um CSTR, são conhecimentos previstos no conteúdo programático do edital. A fórmula 

questionada é característica de reator e não foi colocada para chegar a algum valor específico. O questionador 

tendo o conhecimento exigido no concurso, não está impedido de responder corretamente a questão.  

Fonte: FOGLER, H.S. Elementos de Engenharia das Reações Químicas. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 10 e 11. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico III referente à questão 29 não procede. O item III está correto. O enunciado fala 

de mecanismo básico de corrosão. A natureza química do produto de corrosão é formado pelos íons 

resultantes de reações anódicas e catódicas Mn+ + nOH- → M(OH)n. Os produtos de corrosão M(OH)n 

insolúveis ocorrem no caso de meios neutros ou básicos; já no caso de meios ácidos ocorre a formação de sais 

solúveis, como cloretos e sulfatos, se os ácidos forem clorídrico e sulfúrico, respectivamente. Considerando-se 

o caso do ferro imerso em solução aquosa de cloreto de sódio como eletrólito, podem-se admitir as reações:  

                                               Anodo: Fe → Fe2+ + 2e 

                                      Área Catódica: H2O + ½ O2 + 2e → 2OH- 

Os íons metálicos, Fe+2, migram em direção ao catodo e os íons hidroxilas, OH-, migram em direção ao anodo, 

e numa região intermediária esses íons se encontram formando o Fe(OH)2, hidróxido de ferro II ou hidróxido 

ferroso. Verifica-se, então, que na corrosão eletroquímica o metal se oxida num lugar, o oxidante se reduz em 

outro e o produto de corrosão se forma em regiões intermediárias, não apresentando, portanto, 

características protetoras. O Fe(OH)2, formado sofre transformações e, de acordo com o teor de oxigênio 

presente, pode-se ter em meio deficiente de oxigênio, formação de magnetita e em meio aerado, que é o caso 

mais frequente, tem-se a oxidação do Fe(0H)2, resultando o hidróxido férrico. 

O exemplo do ferro citado acima pode ser utilizado para qualquer metal. Para tal conhecimento de 

mecanismo básico de corrosão não necessita especificar no item qual o tipo de metal. 

Fonte: GENTIL, V. Corrosão. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 55. 

 

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do item I referente à questão 32 não procede. Um sistema binário constituído por duas 

fases líquidas e uma fase vapor em equilíbrio possui (de acordo com a regra das fases) um grau de liberdade. 

Consequentemente, para uma dada pressão, a temperatura e as composições de todas as três fases estão 

especificadas. Em um diagrama temperatura/composição, os pontos que representam os estados das três 

fases em equilíbrio estão em uma linha horizontal a T*. Na Figura apresentada na questão referida, os pontos 

C e D representam as duas fases líquidas, e o ponto E representa a fase vapor. Se for adicionada uma 

quantidade qualquer das espécies a um sistema cuja composição global esteja entre os pontos C e D, e se a 

pressão do equilíbrio das três fases for mantida, a regra das fases requer que a temperatura e as composições 

das fases permaneçam inalteradas. Entretanto, as quantidades relativas das fases se ajustam para refletir a 

variação na composição global do sistema. A temperatura acima de T* apresentada na Figura da questão 

referida, o sistema pode ser uma única fase líquida, duas fases (líquida e vapor) ou uma única fase vapor, 

dependendo da composição global. Na região α, o sistema é um único líquido, rico na espécie 2; na região β, 

ele é um único líquido, rico na espécie 1. Na região α-V, líquido e vapor estão em equilíbrio. Os estados das 
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fases individuais estão sobre as linhas AC e AE. Na região β-V também existem as fases líquida e vapor em 

equilíbrio, descritas pelas linhas BD e BE. Finalmente, na região identificada por V, o sistema é uma única fase 

de vapor. Abaixo da temperatura trifásica T*, o sistema é totalmente líquido. Quando um vapor é resfriado a 

uma pressão constante, ele segue uma trajetória representada na Figura por uma linha vertical. Várias dessas 

linhas são mostradas. Se começarmos no ponto K, o vapor primeiramente atinge o seu ponto de orvalho, na 

linha BE, e depois o seu ponto de bolha, na linha BD, onde a condensação em uma única fase líquida β se 

completa. Esse mesmo processo ocorre quando as espécies são completamente miscíveis. Se iniciarmos no 

ponto m, não há condensação do vapor até que a temperatura T*seja alcançada. Sendo esta atingida, a 

condensação ocorre completamente nessa temperatura, produzindo as duas fases líquidas, representadas 

pelos pontos C e D. Se começarmos em um ponto intermediário m, o processo é uma combinação dos dois já 

descritos. Após atingir o ponto de orvalho, o vapor, seguindo uma trajetória ao longo da linha BE está em 

equilíbrio com um líquido que percorre a trajetória definida pela linha BD. Contudo, na temperatura T* a fase 

vapor está no ponto E. Consequentemente, toda a condensação restante ocorre nessa temperatura, 

produzindo os dois líquidos dos pontos C e D. 

Fonte: SMITH, J.M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Rio de Janeiro: LTC, 2007. Pág 440 e 

441. 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do item III referente à questão 35 não procede. A questão se trata do tema Balanço 

material com processo de combustão exigido no concurso e, se tratando de combustão, os equipamentos 

utilizados são caldeiras e fornos, não tendo necessidade de estar no enunciado como o questionador 

descreve.  

O gás de combustão é normalmente analisado nos equipamentos industriais, como fornos de processos e 

caldeiras para controle do processo de combustão (para geração de vapor d’água). Está análise é, 

normalmente, feita em um equipamento conhecido como aparelho de Orsat. Como o gás de combustão é 

previamente resfriado até a temperatura ambiente, para permitir à condensação da maior parte do vapor d’ 

água, a análise é dita ser em base seca. Neste aparelho, uma amostra dos gases, após ser borbulhada em uma 

solução ligeiramente alcalina, é analisada volumetricamente usando as soluções de absorção.  

O questionamento do item II referente à questão 35 não procede. A segunda reação está correta segundo o 

autor Nilo Indio do Brasil, pág 158, independente dos possíveis mecanismos de reação, em termos de 

estequiometria, pode-se escrever que as reações são: C + O2 → CO2, 4H + O2 → 2 H2O e S + O2 → SO2. 

Fonte: BRASIL, N.I.do. Introdução à Engenharia Química. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. Pág. 158 e 159. 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do item I referente à questão 36 não procede. Segundo o autor Smith (2007): 

a→ b Compressão adiabática até que a temperatura suba de TF para TQ. 

b→ c Expansão isotérmica até um ponto arbitrário c, com absorção de calor Qq 

c→ d Expansão adiabática até que a temperatura diminua para TF. 

d→ a Compressão isotérmica até o estado inicial, com descarte de calor QF 

Para as etapas isotérmicas b→ c e d→ a: 
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Fonte: SMITH, J.M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Rio de Janeiro: LTC, 2007. Pág 122 e 

123. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do referido recurso para as informações contidas no enunciado e no item II não procede. O 

enunciado deixa bem claro a definição e o mecanismo de corrosão galvânica dando exemplo de mecanismo. O 

enunciado foi utilizado para introduzir o assunto, pertinente ao conteúdo programático constante do edital. A 

corrosão galvânica ocorre frequentemente quando se tem um metal colocado em uma solução contendo íons, 

facilmente redutíveis, de um metal que seja catódico em relação ao primeiro. Assim, tubulações de alumínio 

em presença de sais, por exemplo, de Cu2+ e Hg2+, sofrem corrosão localizada produzindo pites. Isto ocorre 

porque o alumínio reduz os íons Cu2+ ou Hg2+ para os metais respectivos, sofrendo consequentemente 

oxidação. Além desse ataque inicial o metal formado se deposita sobre a superfície de alumínio e cria uma 

série de micropilhas galvânicas, nas quais o alumínio funciona como anodo, sofrendo corrosão acentuada. No 

item II, assim como os demais, são casos envolvendo este mecanismo, e que na questão deixa bem claro o que 

se quer analisar. Entendendo o mecanismo citado no enunciado e de conhecimento prévio do questionador 

nada impede de analisar as afirmativas da questão. O item II nada mais é que um exemplo do mecanismo 

citado na questão em que tubos de caldeiras sofrem este mecanismo com depósitos de cobre ou óxido de 

cobre porque a água de alimentação da caldeira pode conter íons cobre, cobre metálico ou suas ligas. 

Fonte: GENTIL, V. Corrosão. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 85 e 86. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico I referente à questão 42 não procede. Pode-se afirmar que em sistemas abertos, 

em estado estacionário e com múltiplas reações o balanço material em mols para o componente i, Equação:  

Mols do i no instante t2 no sistema – mols de i no instante t1 no sistema = mols de 1 entrando no sistema 

entre t1 e t2 –  mols de i deixando o sistema entre t1 e t2 + mols de i gerados por reação entre t1 e t2 – mols 

de i consumidos por reação entre t1 e t2, será:  

 

 

Uma equação análoga à equação acima apresentada (tópico I) pode ser escrita para um sistema fechado em 

estado transiente. O processo apresentado na questão em discussão é um processo transiente em sistema 

fechado. Para o componente i, a equação acima é utilizada e o tópico é verdadeiro. 

O questionamento do tópico II referente à questão 42 não procede. Para análise de graus de liberdade é 

conduzido como: número de variáveis: 9,  nH2Oinicial, nC6H12O6inicial, nH2OFinal, nC6H12O6final, 

nC2H5OHfinal, nC2H3CO2Hfinal, nCO2final, ξ1, ξ2. Número de equações: 9, Base: 4000Kg de solução inicial 

(equivalente ao número de mols iniciais de H2O e de glicose). Balanços materiais para espécie: 5, H2O, 

C6H12O6, C2H5OH, C2H3CO2H, CO2. Especificações 4 (3 independentes). 

                   nH2Oinicial = 195, 3 ou  nC6H12O6inicial = 2,665 (1 independente, somam F) 

                  nC6H12O6final = 90/180,1 = 0,500 e nCO2final = 120/44 = 2,727 
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O número de graus de liberdade é zero. 

Fonte: HIMMELBLAU, D.M. Engenharia Química- Princípios e Cálculos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Pág. 204 e 

205. 

 

Questão: 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento dos tópicos II e III referente à questão 45 não procede. Segundo Brasil (2004) são vários os 

exemplos industriais onde estas correntes podem estar presentes. Em processos físicos de separação, podem-

se citar: a) em colunas de destilação, parte do destilado retorna à torre como refluxo para enriquecer o 

destilado no componente mais leve, obtendo uma melhor qualidade do destilado, quanto maior for essa 

corrente de refluxo; b) em operações de secagem com ar, parte do ar efluente do secador é reciclado, 

misturando-se com o ar fresco na entrada do secador, com o objetivo de manter uma alta vazão de ar no 

secador, aquecendo apenas o ar fresco e mantendo a umidade do ar em nível razoável. No primeiro exemplo, 

o reciclo é usado para melhorar a qualidade do produto e no segundo, para redução do custo operacional. 

Fonte: BRASIL, N.I.do. Introdução à Engenharia Química. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. Pág. 171 e 172. 

 

Questão: 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico II referente à questão 46 não procede. Segundo Loureiro a potência no eixo do 

rotor da bomba PBHP pode ser definida como a potência fornecida pelo dispositivo de acionamento ao eixo. 

Este valor corresponde à soma da potência efetiva transmitida ao líquido e das perdas devido ao atrito: PBHP 

= PEF (100/η) onde η é a eficiência da bomba expressa em porcentagem. A eficiência da bomba diminui com a 

viscosidade e, portanto, com o aumento das perdas por atrito. A eficiência da bomba também diminui com as 

perdas de potência em engrenagens, mancais de rolamento, selos, atrito entre o rotor e a carcaça fixa. 

Bombas maiores tendem a ter eficiências maiores do que bombas de menor capacidade. Além disso, bombas 

que operam em rotações mais elevadas tendem a possuir eficiência maior que as que operam em baixa 

velocidade. 

Fonte: Apostila Operações unitárias da indústria química- Bombas e Bombeamento de líquidos. Universidade 

de São Paulo, 2013. Pág 15. 

 

Questão: 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do tópico III referente à questão 47 não procede. É de conhecimento do questionador o 

assunto exigido no concurso sobre operações unitárias. A figura e o enunciado deixam claro que é uma 

operação multiestágio em contracorrente com refluxo e que os cálculos das operações multiestágios são 

usualmente aplicados a problemas de síntese e análise. No projeto de um novo processo, o engenheiro deve 

sintetizar uma operação em estágios para efetuar a separação especificada. Nas operações em 

contracorrente, este procedimento implica o cálculo do número de estágios necessários para ter uma 

determinada recuperação do produto. Estes cálculos utilizam as informações sobre o equilíbrio das fases e 

sobre as taxas de escoamento. A corrente L0 contém os mesmos componentes que a carga, porém com a 

numa concentração elevada. A concentração mais alta torna possível produzir uma fase V1 com uma 

concentração maior de a. A fase V produto é retirada como uma corrente D, de modo que tem exatamente as 

mesmas composição e propriedades que L0. 

Fonte: FOUST. A.S. Princípios de operações unitárias. Capítulo 5 e 6. 
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Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento do enunciado e do tópico I referente à questão 48 não procede. O enunciado deixa claro 

que a questão a ser analisada é sobre reatores químicos ideais e que os itens a serem considerados são sobre 

estes reatores. Segundo o autor Levenspiel (2000) pode-se fazer uso de regras para escolha de um tipo de 

reator ideal. Para reações em série, para maximizar qualquer intermediário não deve misturar fluidos que 

tenham concentrações diferentes dos ingredientes ativos- reagentes ou intermediários. 

Fonte: LEVENSPIEL, O. Engenharia das reações Químicas.São Paulo: Editora Blucher, 2000. Pág 201. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Seria possível calcular a quantidade de calor recebida pelo sistema, inclusive a variação de energia, bastava 

seguir os passos abaixo: 

P.V= nRT 

T = P.V 

       nR 

T1 = 2. 10 4 x 0,4   = 48,1     T2 = 8. 10 4 x 0,6   = 288,8 

       20 x 8,31       20 x 8,31 

 

   ∆U =  nR∆T    ∆U = 20 x 8,31 x (288,8- 48,1) = 6 x 104 J 

 

W= (2. 10 4 + 8. 10 4)    x ( 0,6- 0,4)=  10. 10 4  x 0,2 =  1 x 104 J 

 2     2 

∆U = Q- W     Q= ∆U + W    Q= 6 x 104   + 1x 10 4      Q= 7 x 104 J 

 

 O sentindo do gráfico não importa, o que se tem que levar em consideração é a área de trabalho 

realizado pelo gás. 

 O gráfico indica a variação na pressão e no volume, o qual dá origem a um trapézio que deveria ter sua 

área calculada para achar o trabalho exercido por ele.  

Fonte: Petter Atkin. Princípios de Química. Página 372. 

 

Questão: 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado diz: “Tanto o propano quanto o butano podem ser utilizados como combustíveis”, ou seja, um ou 

outro pode ser usado como combustível e não os dois juntos. Sendo que para aquecer 1L de água é necessário 

cerca de 360KJ, e no final pede a massa de cada um em gramas que seria necessária para gerar essa energia. 

Ou seja, qual seria a massa de propano para gerar 360 KJ e qual seria a massa de butano para gerar 360 KJ. 

Fonte: Petter Atkin. Princípios de Química. Página 376. 
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Cargo: Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Regulamentação Técnica e 

Avaliação da Conformidade 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa “I. O crescimento da desigualdade social é um movimento que ultrapassa os limites da exclusão 

social e da violência.” não pode ser considerada correta. No 2º§ do texto temos: “Por outro lado, em paralelo 

a este movimento chamado ‘verde’, a desigualdade social foi nas últimas décadas expandindo numa 

velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.” Deste modo, é possível verificar 

que o texto traça uma relação de comparação em que equipara, ou seja, coloca no mesmo patamar de 

crescimento a desigualdade social, a exclusão social e a violência através da expressão “e com ela crescendo”. 

Não há, portanto, indícios de que um dos elementos citados tenha tido um crescimento superior - que 

ultrapasse os limites – ao do outro. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o enunciado da questão “O 3º§ inicia‐se fazendo referência a fatores expostos anteriormente 

que são vistos como fundamentais para o processo mencionado a seguir. Sobre tais fatores, é correto afirmar 

que” compreende-se que o objeto do mesmo refere-se aos fatores citados, a saber: movimento “verde” e 

desigualdade social.  

“A partir da década de 70, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e diante dos problemas oriundos da degradação ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente 

consciência de que seria necessária uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de 

gerar e distribuir riquezas.   

Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado “verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 

expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela crescendo a exclusão social e a violência.”  

Ocorre que acerca de tais fatores, é correto afirmar que de acordo com os 1º e 2º parágrafos, movimento 

“verde” = crescente consciência acerca da natureza; “desigualdade social” = exclusão social e violência. Assim, 

a desigualdade social não apresenta benefícios produzidos a partir de seu crescimento, situação contrária - e, 

portanto, de afastamento – em relação aos efeitos produzidos pelo movimento “verde”. 

A alternativa “D) possuem características que indicam aspectos prejudiciais ao crescimento econômico da 

sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, o movimento “verde” aponta para 

“uma forma diferenciada do ser humano se relacionar com a natureza, e de gerar e distribuir riquezas.”; não 

há prejuízo econômico, mas sim, existe a preocupação de que haja uma forma diferenciada (e positiva) para 

benefício da economia. 

A alternativa “B) compõem uma analogia em que se aproximam através de determinadas características.” não 

pode ser considerada correta, pois, o termo “analogia” é uma semelhança parcial que sugere uma semelhança 

oculta, mais completa. Sua estrutura gramatical inclui com frequência expressões próprias da comparação 

(como, tal qual, semelhante a, parecido com, etc.). Deste modo, não há analogia porque a aproximação entre 

movimento “verde” e desigualdade social não se baseia numa semelhança. O que existe, portanto, é um 

paralelo ou confronto. Dentre os empregos do pronome demonstrativo “este” está o uso em referência àquilo 

de que estamos tratando. Deste modo, de acordo com a coerência textual justificam-se as referências já 

citadas. 
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Fonte:  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. FGV editora, 26ª edição.  

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“E, para que essa aliança seja possível, a ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de fazer 

negócios e de relacionar‐se com todas as partes interessadas.” A alternativa “E) objetivo da existência de 

elementos como ética e transparência nas relações citadas.” está correta de acordo com o enunciado. Ao 

invertermos a ordem da frase teremos: A ética e a transparência são princípios fundamentais no modo de 

fazer negócios e de relacionar-se com todas as partes interessadas para que essa aliança seja possível. A 

preposição “para” indica o objetivo, ou seja, a existência da ética e da transparência no modo de fazer 

negócios tem por objetivo tornar possível a referida aliança. A alternativa “B) a finalidade da aliança 

mencionada entre os vários setores.” não pode ser considerada correta, pois, no trecho mencionado não é 

possível identificar a finalidade da aliança; a informação dada apresenta que com o objetivo de que tal aliança 

seja possível, é necessária a presença da ética e transparência. A alternativa “C) entendimento de que a 

aliança entre os vários setores mencionados é possível.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão 

“para que” introduz o objetivo, ou seja, a possibilidade de tal aliança. A alternativa “D) razão por que a ética e 

a transparência são considerados princípios fundamentais.” não pode ser considerada correta de acordo com 

as justificativas mencionadas anteriormente. A alternativa “A) meio pelo qual tal aliança se faz possível.” não 

pode ser considerada correta, pois, a oração em análise “[...] para que essa aliança seja possível [...]” não 

apresenta o meio ou forma de realização de tal aliança.     

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão “Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)” deixa claro que poderia haver apenas 

uma ou mais afirmativas corretas.  

A frase “II. Isto que está aqui tem um grande peso.” não atende ao enunciado da questão, pois não apresenta 

a mesma justificativa de “Em decorrência destes dois fatores [...]” “Isto que está aqui [...]” faz referência a algo 

que se encontra perto do falante.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) a responsabilidade social deve ser atribuída a todos os setores da sociedade.” não pode ser 

considerada correta, pois, no período em análise “A responsabilidade social conclama todos os setores da 

sociedade a assumirem a responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 

ambiente.” (6º§)  pode-se compreender que a responsabilidade social não está sendo atribuída aos setores da 

sociedade, mas sim às suas decisões. A alternativa “E) a atribuição de determinada responsabilidade aos 

setores da sociedade mostra que os impactos ambientais podem ser revertidos.” não pode ser considerada 

correta, pois, o simples fato de atribuir responsabilidade não determina a reversão de qualquer processo.  
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Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Existem controvérsias a respeito das grafias abcesso e abscesso. Dicionários da língua portuguesa como o 

Aurélio (Ferreira, 2009) e o Houaiss (2009) dão abcesso com remissão a abscesso o que indica esta última 

como forma preferencial. O Houaiss (2009) registra abcesso como forma não preferencial de abscesso. 

Ortografia. Ambos são nomes abonados pela ortografia oficial (Academia, 2009). 

Fonte:  

 Disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/Cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

 HOUAISS, A; SALLES, VM; FRANCO, FMM. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de 

Janeiro: Objetiva; 2009. 

 FERREIRA, ABH. Coordenação de Ferreira, MB e dos Anjos, M. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, 4.a ed., Curitiba: Editora Positivo; 2009. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados da realidade por meio de conceitos abstratos. A 

referência ao mundo real se faz através de conceitos amplos, de modelos genéricos. No discurso dissertativo 

as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação, para ilustrar teorias gerais. Na 

dissertação não existe uma progressão temporal entre os enunciados. Nesse tipo de texto, os enunciados 

guardam entre si relações de natureza lógica, isto é, relações de implicação (causa e efeito; um fato e sua 

condição; uma premissa e uma conclusão; etc.). Na dissertação, o enunciador do texto manifesta 

explicitamente sua opinião ou seu julgamento, usando para isso conceitos abstratos. Tais características 

podem ser evidenciadas no texto em análise.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para elucidar quaisquer dúvidas surgidas em virtude de inconsistências de tradução __ do texto da prova no 2º 

parágrafo e da opção B__ a banca esclarece: 

1) shape standards and regulatory conducts.= desenvolve/molda/cria padrões e condutas/procedimentos 

regulatórios. 

2) OWM partners with the National Conference on Weights and Measures (NCWM), an organization of State 

and local weights and measures officials and representatives of business, industry, consumer groups, and 

Federal agencies, to develop U.S. standards in the form of uniform laws, regulations, and methods of practice. 

OWM serves as the U.S. representative to the International Organization of Legal Metrology (OIML) to bring 

efficiency and cost savings to U.S. manufacturers and other stakeholders doing business overseas, through the 

promotion of harmonized international standards and regulatory practices.=A OWM associa-se/faz parceria 

com a Conferência Nacional de Pesos e Medida s (NCWM), uma organização de técnicos em pesos e 

medidas estaduais e locais e representantes de negócios, indústria, grupos de consumidores, e agências 

federais, para desenvolver os padrões Americanos em forma de leis , regulamentos e métodos de prática. A 

OWM serve como representante americana Na Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) para 

trazer eficiência e economia de custos aos fabricantes e outros empreendedores que fazem negócios no 

exterior, através da promoção de padrões internacionais harmonizados e práticas regulatórias. 
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3) Mediante a tradução literal do parágrafo 2 do texto da prova, fica claro que o referido texto explicita como 

função/atribuição da Agência de Pesos e Medidas desenvolver padrões e condutas regulatórias. Fica também 

explícito no mesmo parágrafo que a Agência de Pesos e Medidas não molda/desenvolve/cria padrões e 

condutas sem consultar/ouvir representantes de diversos segmentos envolvidos em atividades que se liguem 

direta, ou indiretamente, à sua competência, mas não é verdadeiro que a OWM repasse suas funções de 

desenvolver/moldar/criar padrões e condutas/procedimentos regulatórios a outros agentes ou instituições. 

 Fonte: 

 Texto disponível em: <http://www.nist.gov/pml/wmd>. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca apresenta, primeiramente, os itens que constam da prova em inglês - e suas traduções literais - para 

eliminar possíveis dúvidas causadas por inconsistências. 

A)Brazilians usually meet for prayer and sports= brasileiros usualmente se encontram para oração e esportes. 

B)Soccer is acknowleged as a holy activity in Brazil.=O futebol é reconhecido como uma atividade sagrada no 

Brasil. 

C)Brazil is known for its lack of religious freedom.=O Brasil é conhecido por sua ausência de liberdade religiosa. 

D)Misfortune in soccer is a sign of God’s blessing.= Azar no futebol é um sinal de benção de Deus. 

E)Technology turned out to be a Braziliam religion.=A tecnologia transformou-se em uma religião no Brasil. 

“Holy” (sagrado/sagrada) não é vocábulo usado apenas para referir-se à religião ou dogma, é utilizado 

amplamente, assim como usamos “sagrado/sagrada” na língua Portuguesa, para referir-se a pessoa, coisa ou 

situação que considera-se de importância, pela qual se tem especial apreço, etc. Por exemplo: minha família é 

sagrada, meu repouso é sagrado. Não existe neste sentido referência dogmática, ou necessidade de se crer 

em determinada religião para compreender a estrutura frasal presente no portador de texto da prova. 

A banca lembra que o gênero textual com recursos verbais e não-verbais  é  previsto para  Língua Estrangeira 

Moderna segundo os PCNs do Ensino Médio. (Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Por ser o Cristo Redentor patrimônio cultural da humanidade, um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, 

ponto turístico mundialmente divulgado em associação ao Brasil, o uso de tal referencial na prova não implica 

em desrespeito a qualquer credo ou favorecimento/tendência a um ou outro dogma, muito pelo contrário, 

visa colocar todos os candidatos em igual nível de conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, o qual 

será acionado para a produção de sentido, ou seja, compreensão do texto. 

Por ser o Brasil famoso mundialmente pelo seu futebol, pelos grandes craques, vitórias alcançadas, mais uma 

vez, o uso de tal referencial na prova visa colocar todos os em igual nível de conhecimento de mundo ou 

conhecimento prévio, o qual será acionado para confirmar as hipóteses textuais, ou seja, produção de 

sentido/compreensão do texto. 

A imagem/portador de texto/charge determina que a ocasião proporcionada pela Copa do Mundo de Futebol 

será especial, relevante, efetivando, portanto, encontros especiais, desprovidos de preconceito, nos quais 

duas modalidades de “sacralização” estarão presentes.  

A análise detalhada da opção A mostrará que tal opção diz: “Brasileiros se encontram para oração e esportes”, 

mas na verdade, o único esporte “sagrado”/ especialmente considerado/ que representa atividade de 

relevância para brasileiros de diferentes classes e crenças - sempre tendo como referencial o portador de 

texto/charge/imagem - é apenas o futebol. 
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A análise detalhada da opção E mostrará que a prática do compartilhamento de imagens nas redes sociais é 

vista como vício/dependência/compulsão. 

Fonte:  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 Disponível em: <portal.mec.gov.br>. (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender; os sentidos do texto. 3ª ed ,São 

Paulo: Contexo, 2010. P. 9-35, 57-60, 114. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca ressalta que o conteúdo de nível médio, previsto em edital, contempla verbos nos seus usos básicos, 

sendo um deles o Simple Past de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, e auferir o conhecimento 

desse tópico de forma contextualizada (utilizando-se um texto) é o objetivo da questão 17. 

Todas as opções apresentadas são verbos irregulares, exceto a opção D (replied). A banca apresenta, também, 

o passado e os particípios dos verbos presentes na questão para elucidar colocações errôneas feitas em texto 

recursal: 

To fall/fell/fallen (não confundir com To feel/felt/felt=sentir) 

To hear/heard/heard (para diferenciar as duas formas o referencial é o texto, uso contextualizado. Vide a 

diretiva que precede o texto “Read the text to answer 17, 18, 19 and 20”= leia o texto para responder 17, 18, 

19 e 20) 

To mean/meant/meant (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To reply/replied/replied (a mesma orientação que foi descrita para o verbo To hear) 

To awake/awoke/awoken (não se trata de verbo raro/arcaico, apenas variante de “Wake”, assim como temos 

“await, asleep”,etc. Atenção, pois a forma “awoke” é somente o passado do verbo To awake) 

A banca elucida que o verbo to fell/felled/felled é usado apenas no inglês britânico, tem emprego 

extremamente formal - o que extrapolaria o nível de inglês proposto em edital, além de seu significado, “jogar 

por terra”, não contemplar o contexto ou campo semântico do texto.   

Todos os verbos apresentados têm sujeitos, inclusive o da opção C (meant), cujo sujeito é “which”. A banca 

esclarece que não existe, em inglês ou português, uma categoria de classificação que separe verbos em 

“aqueles que podem ser gesticularizados e outros que não podem”. 

A fim de esclarecer inconsistências de compreensão, a banca informa que “which” é um pronome relativo que 

é usado como sujeito de frases para se evitar repetição de elemento/elementos textuais já mencionados e dar 

agilidade ao texto, sendo o tópico “pronomes” um daqueles  previstos no conteúdo programático do processo 

seletivo em questão. 

“Meant” é um verbo que representa a ação de significar, ter sentido, fazer sentido. O uso de “which” como 

sujeito de “meant” refere-se às ações desempenhadas anteriormente por sujeito e o uso do pronome relativo 

para exercer tal função - a de sujeito - evita repetição de elemento/elementos anteriormente mencionados e 

dá agilidade ao texto, como já está posto nesta argumentação. 

A diretiva da questão “Choose the item that does not belong in the group” não especifica o “grupo” ( léxico, 

sintático, morfológico, semântico, etc) porque antes da apresentação do texto há uma diretiva que o coloca 

como referencial para resolução das questões 17, 18, 19 e 20,  

Assim, como todos os verbos apresentados estão no Simple Past, todos possuem sujeito e todos foram  

retirados do texto referência , ou seja, de uma situação contextualizada de uso da língua. 

Fonte: 
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 SWAN, Michael. Practical English Usage, 3rd ed. Oxford 2005. P. 5-7, 393-395, 477-479.  

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No Brasil, são certificados, de forma voluntária, os seguintes profissionais que atuam na área de Alimentos e 

Bebidas: Commis; Cozinheiro em função polivalente; Sommelier; Pizzaiolo; Churrasqueiro; Maitre; Garçom em 

função polivalente; Garçom em função especializada; Chefe executivo de cozinha; Confeiteiro e Bartender. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em primeiro lugar, é importante que se tenha o entendimento de que o atendimento à norma é de caráter 

voluntário, enquanto o atendimento ao regulamento técnico é compulsório. Há que se ter reconhecido um 

fórum nacional de normalização, bem como autoridades públicas, com poderes para regulamentar. As normas 

devem ser estabelecidas a partir do consenso dos vários segmentos da sociedade interessados no tema. 

Podem ter foco na classificação, padronização, qualidade e desempenho dos produtos e até mesmo em 

requisitos voltados para a segurança e saúde do cidadão, bem como para a proteção ao meio ambiente. Já os 

regulamentos devem limitar-se aos requisitos de interesse do Estado, em particular os ligados às questões de 

saúde, segurança e meio ambiente. A interação entre a norma e o regulamento deve ser harmonizada. Em 

existindo regulamento, a norma deve guardar total compatibilidade com o mesmo. O regulamento, ao basear-

se em uma norma existente, deve limitar-se a definir os requisitos ligados às questões de saúde e meio 

ambiente. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Se aumentarmos o uso das ferramentas típicas da qualidade, como por exemplo, a frequência das auditorias, a 

amostragem dos ensaios a serem realizados ou a frequência com que se efetua ensaios em amostras colhidas 

na expedição das fábricas ou no mercado, maior será a confiança de que o produto avaliado está em 

conformidade com a norma ou regulamento técnico aplicável. Entretanto, a aplicação destas ferramentas tem 

um custo que onerará o preço do produto final que será repassado para o consumidor. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Avaliação da Conformidade - mecanismos disponíveis: Certificação (compulsória ou voluntária) – 3º parte 

(Sistema de Gestão, Produto, Pessoal); Declaração do Fornecedor (compulsória) – 1º parte; Etiquetagem 

(voluntária ou compulsória) – 1º parte; Inspeção (compulsória) – 3º parte; Ensaios (voluntários ou 

compulsórios). 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Publicidade enganosa é a que contém informações falsas e também a que esconde ou deixa faltar informação 

importante sobre um produto ou serviço. Estas informações podem ser sobre: • características; • quantidade; 

• origem; • preço; • propriedades. 

Publicidade abusiva: Uma publicidade é abusiva se: • gerar discriminação; • provocar violência; • explorar 

medo ou superstição; • aproveitar-se da falta de experiência da criança; • desrespeitar valores ambientais; • 

induzir a um comportamento prejudicial à saúde e à segurança. 

Fonte: CARTILHA DO CONSUMIDOR - Copyright © 1999 - DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor Para a reprodução da Cartilha, por qualquer meio, deverá ser encaminhado pedido de 

autorização ao DPDC. 

 

Questão: 42 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

Quando o fornecedor não cumprir o que prometeu ou anunciou, o consumidor poderá (Art. 35, CDC):• exigir o 

cumprimento do que foi anunciado; • aceitar outro produto ou prestação de serviço de valor igual, ou; • 

desfazer o contrato, com direito a receber o valor pago com correção, e ser indenizado pelas perdas e danos. 

Fonte: CARTILHA DO CONSUMIDOR - Copyright © 1999 - DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor Para a reprodução da Cartilha, por qualquer meio, deverá ser encaminhado pedido de 

autorização ao DPDC. 

 

Questão: 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O fornecedor não pode condicionar a venda de um produto à compra de outro produto, ou seja, para levar um 

produto, você não pode ser obrigado a comprar outro, por exemplo, para levar o pão, você tem de comprar 

um litro de leite. Isto se chama VENDA CASADA e é proibido por lei. É crime: Lei nº 8.137/90, art. 5º, II. 

Fonte: CARTILHA DO CONSUMIDOR - Copyright © 1999 - DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor Para a reprodução da Cartilha, por qualquer meio, deverá ser encaminhado pedido de 

autorização ao DPDC. 

 

Questão: 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O proprietário ou a imobiliária têm obrigação de dar recibo de tudo que foi pago (aluguel, taxas, etc.) e se o 

inquilino atrasar o pagamento do aluguel, o proprietário pode entrar com ação de despejo, a partir do 

primeiro dia de atraso. O contrato de aluguel poderá ser rescindido pelo inquilino a qualquer momento, desde 

que pague a multa estipulada. Se o contrato for renovado por tempo indeterminado, poderá ser cancelado 

com uma simples notificação por escrito ao proprietário ou à imobiliária, de preferência através do Cartório de 

Títulos e Documentos. O prazo para cancelamento é de um mês antes da data em que for entregue chaves. 

Caso o proprietário queira retomar o imóvel por motivos legais, deve entrar com uma ação de despejo, depois 

de cumprir o prazo determinado em lei. A melhor forma é um acordo amigável entre as partes. São de 

responsabilidade do proprietário as chamadas despesas extraordinárias, ou seja, pintura interna ou externa, 

lavagem externa do prédio, instalação de grades ou porteiro eletrônico, grandes reparos em geral e tudo mais 

que signifique benfeitoria ou material permanente. O IPTU, em princípio, é de responsabilidade do 

proprietário, mas a lei permite que seja repassado ao inquilino, desde que esteja no contrato.  
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Fonte: CARTILHA DO CONSUMIDOR - Copyright © 1999 - DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor Para a reprodução da Cartilha, por qualquer meio, deverá ser encaminhado pedido de 

autorização ao DPDC. 

 

Questão: 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O processo de melhoria contínua trata-se do modelo administrativo denominado Kaizen. O Kaizen originou-se 

na indústria Toyota no Japão, o significado da palavra é melhoria contínua ou mudar sempre para melhor. 

Todos participam da melhoria contínua, incluindo a alta gerência até o piso de fábrica, com o objetivo de 

identificar oportunidades de ganho melhorando a produtividade da organização. 

Fonte: Machado, Simone Silva M149g Gestão da qualidade / Simone Silva Machado. – – Inhumas: IFG; Santa 

Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 92 p. : il. Bibliografia. Caderno elaborado em parceria entre 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG-Inhumas e a Universidade Federal de Santa 

Maria para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil. 1. Gerenciamento de Processo. 2. Gestão 

de Produção. 3. Qualidade – Usina Sucroalcooleiro. I. Título. CDD 658.5. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo qualidade total tem inserido em seu conceito seis atributos ou dimensões básicas que lhe conferem 

características de totalidade. Essas seis dimensões são: qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral, 

segurança e ética. 

Fonte: Machado, Simone Silva M149g Gestão da qualidade / Simone Silva Machado. – – Inhumas: IFG; Santa 

Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 92 p. : il. Bibliografia. Caderno elaborado em parceria entre 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG-Inhumas e a Universidade Federal de Santa 

Maria para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil. 1. Gerenciamento de Processo. 2. Gestão 

de Produção. 3. Qualidade – Usina Sucroalcooleiro. I. Título. CDD 658.5. 

 

Questão: 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Uma forma simples de planejar as ações operacionais, o 5W2H consiste na formatação de um plano 

respondendo as seguintes questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde? (Where?), Quando? (When?), 

Quem? (Who?), Como? (How?) e Quanto custa? (How much?). 

Fonte: Machado, Simone Silva M149g Gestão da qualidade / Simone Silva Machado. – – Inhumas: IFG; Santa 

Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 92 p. : il. Bibliografia. Caderno elaborado em parceria entre 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG-Inhumas e a Universidade Federal de Santa 

Maria para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil. 1. Gerenciamento de Processo. 2. Gestão 

de Produção. 3. Qualidade – Usina Sucroalcooleiro. I. Título. CDD 658.5. 

 

Questão: 51 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Com a promulgação da Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17000, em 31 de outubro de 2005, esta passou a 

ser a melhor forma para apresentação dos conceitos, definições, vocabulário e princípios gerais da Avaliação 

da Conformidade. Segundo esta norma, a Avaliação da Conformidade é a “demonstração de que requisitos 

especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos”. “A Avaliação da 
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Conformidade é um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e 

avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda 

um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos por normas ou regulamentos, com o menor custo 

possível para a sociedade”. Existem ainda duas outras definições para avaliação da conformidade, todas com o 

mesmo significado: a) Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2, a Avaliação da Conformidade é um “exame sistemático 

do grau de atendimento por parte de um produto, processo ou serviço a requisitos especificados”; b) Na visão 

da Organização Mundial do Comércio – OMC, a Avaliação da Conformidade é “qualquer atividade com 

objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento a requisitos aplicáveis”. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A acreditação é o reconhecimento formal, concedido por um organismo autorizado, de que a entidade foi 

avaliada, segundo guias e normas nacionais e internacionais e tem competência técnica e gerencial para 

realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade de terceira parte. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 53 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O processo acelerado de globalização atual, embora necessário e imprescindível para as relações de comércio 

internacionais, traz aspectos estratégicos que devem ser permanentemente avaliados. Neste contexto de 

qualidade e competitividade, onde a questão técnica torna-se, também, uma questão estratégica, situa-se o 

tema denominado Avaliação da Conformidade. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 54 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São vantagens proporcionadas pela Acreditação: Conquista de novos mercados; Aumento da confiança dos 

clientes; Evidência da competência técnica; Reconhecimento e aceitação internacional de suas atividades; 

Eliminação de auditorias múltiplas; Aprimoramento das práticas laboratoriais; Divulgação dos serviços. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 56 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

São Termos de Avaliação da Conformidade Relativos à Seleção e Determinação: Amostragem, Ensaio, Inspeção 

e Auditoria. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 

 

Questão: 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O entendimento que se deve ter em relação a um produto com conformidade avaliada é que o mesmo 

“atende a requisitos mínimos estabelecidos em uma norma ou regulamento técnico”. 

Fonte: INMETRO - Avaliação da Conformidade – Diretoria da Qualidade – 5ª Edição - Maio de 2007. 
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Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Elétrica 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Diante dos pronomes possessivos o artigo definido é optativo. Portanto, se o termo antecedente reger a 

preposição “a”, o acento grave será optativo”. 

Nessa frase, a expressão “em meio a” é constituída da preposição “a” e o pronome “sua” está precedido de 

artigo. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas (A e B) para essa questão, pois o consumo é uma atitude consciente e o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira ( paroxítona terminada em 

ditongo)e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato  e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é  a quinta pois a palavra “hábitos “ é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única resposta correta para essa questão é a “C”. Na alternativa “E” a palavra “proprietários” está grafada 

de forma errada “propietários”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas para essa questão. Na alternativa “B” o adjetivo “tradicional” não está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

 

Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessário por exemplo ao funcionamento 

de motores, transformadores e reatores. Este tipo de energia não gera trabalho nenhum ( desperdício ). Logo, 

é uma energia que não consumimos, mas pagamos. A unidade de medida da potência reativa é o volt - 

ampère - reativo (var ). 
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Fonte: NIT - Núcleo de Informação Tecnológica - SENAI - DET - DR/PR - S474e SENAI - PR. DET – Eletrotécnica - 

Curitiba, 2001, 100 p 

 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

R = ρ. l / S, onde : R = resistência total do material, em ohms ( Ω ); ρ ( rô ) = resistência específica do material ( 

Ω.mm²./ m ); l = comprimento do material, em metros ( m ) e, S = seção transversal do material, em mm². 

Sendo assim a resposta dessa questão é 64/π. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O triângulo das potências é composto pelas potências aparente ativa e reativa, onde S² = P² + Q². A potência 

aparente S é obtida pelo produto do valor eficaz da tensão V pelo valor eficaz da corrente I, ou seja, 

S=(Vp/√2).(Ip/√2). Já a potência ativa P equivale a P=S.cos.Ө, e a potência reativa Q vale Q=S.sen.Ө. Se Ө=90º, 

então S=Q e P=0. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

S = P .cos.Ө, e S² = P² + Q². Assim, o novo fator de potência será definido pela diferença entre a potência 

reativa da instalação e a potência reativa do banco de capacitores. Logo, como a potência reativa da instalação 

vale Q²(i)=S²(i)-P², então Q(i)=15KVAr, assim o novo fator de potência será igual a “1”, pois Q(i)-Q(bc)=15KVAr-

15KVAr=0 e a instalação não terá potência reativa. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A divisão do módulo da tensão eficaz pelo módulo da impedância nos fornece o valor do módulo da corrente 

total do circuito. Para encontrarmos a tensão eficaz precisamos dividir a tensão pela raiz quadrada de dois que 

vale aproximadamente 1,41. Assim, V(eficaz)=V/1,41=1,41/1,41=1. Já o módulo da impedância é a soma do 

módulo da reatância com o módulo da resistência, pois o indutor está em série com o resistor, logo 

Z²=R²+X²=40²+30², assim Z=50 e o módulo da corrente vale: I=V/Z=1/50=0,02A ou 20mA. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O ensaio de curto-circuito e a vazio permitem obter os dados necessários para a determinação dos parâmetros 

do circuito equivalente do transformador e determinar as perdas no cobre e no ferro. A obtenção destes 



 

59 

 

parâmetros permite prever o comportamento do transformador em condições de carga além das condições 

que caracterizam as condições normais de trabalho. 

Fonte: E. Fitzgerald; Charles Kingsley, Jr.; Stephen D. Umans – MÁQUINAS ELÉTRICAS – 6ª Edição. 

 

Questão: 45 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão deve ser anulada devido a erro no enunciado. 

 

Questão: 47 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão deve ser anulada devido à existência de mais de uma alternativa correta. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A potência aparente é obtida da seguinte forma: S²=P²+Q²=4K²+3K²=25K, então S=5KVA. 

Fonte: SINAIS SENOIDAIS: TENSÃO E CORRENTE ALTERNADAS – CEFET/SC - Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi - 

Versão 3.0 – 17 de março de 2006. 

 

Questão: 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A energia elétrica consumida é calculada através do produto da potência ativa pelo tempo. Assim, como os 

equipamentos A e B tem a mesma potência ativa, ambos consomem a mesma energia. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sendo P=4,4KW a potência, T=12min=0,2h o tempo de cada banho, n=2 o número de banhos por dia e N=30 o 

número de dias no mês, então o consumo mensal será: W=P.T.n.N=4,4.0,2.2.30=52,80KWh. 

Fonte: 

Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e atualização 

Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 54 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa D. 

Se dividirmos por mil a potência, dada em watts, de um equipamento e multiplicarmos o resultado pelo 

tempo de funcionamento do aparelho, dado em minutos, teremos o consumo de energia elétrica em KWmin. 

Fonte: 

Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e atualização 

Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 
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Questão: 60 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O paquímetro duplo é usado para medir dentes de engrenagens. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

 

Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Eletrônica 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas (A e B) para essa questão, pois o consumo é uma atitude consciente e o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Não se usa artigo depois desse pronome ( cujos os defeitos, cujas as folhas). Se o verbo ou o nome exigir 

preposição, esta aparece antes desse pronome”. 

Na frase da alternativa E (e a cuja diferenciação se refere o autor para distinguir um do outro) o verbo “referir” 

exige a preposição “a”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio- Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira ( paroxítona terminada em 

ditongo)e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato  e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é  a quinta pois a palavra “hábitos “ é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O pronome demonstrativo “este” deve ser usado em referência a seres que se encontram perto do falante 

(Este produto que tenho nas mãos...). 

“Nesse” é usado em referência ao que está na outra pessoa (Quantas pessoas consomem produtos 

industrializados nesse país da Europa”). 

“Neste” deve ser usado em referência a um momento presente ou que ainda não passou (Neste século, 

consumimos muitos produtos importados). 

“Isto” deve ser usado em referência àquilo de que estamos tratando (Tudo isto que estou dizendo sobre o 

consumo já é ultrapassado). 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 
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Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas para essa questão. Na alternativa “B” o adjetivo “tradicional” não está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

 

Questão: 33 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

As alternativas B e D são idênticas, desta forma anula-se a questão 33.  

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As simbologias dos FFs demonstram através das entradas Preset e Clear um circulo, que índica que são ativas 

em nível lógico zero, e não que exista uma função not naqueles pontos, isto é muito usual na simbologia de 

FFs. 

Desta forma a alternativa A é a correta conforme demostrado abaixo: 

A solução seria utilizar um FF tipo D, no entanto, é possível obter um FF tipo D, inserido entre as entradas J e K 

uma porta lógica NOT. 

Em outras palavras manter o estado da entrada J e inverter (barrar) a entrada K. 

Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: 

Érica, 2008. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O circuito apresentado na questão é conhecido como universalidade entre as funções lógicas, onde a partir de 

uma função lógica é possível criar outras. Neste caso o circuito é composto apenas por funções NAND, onde 

obtemos: 

 

 
O bloco em destaque representa uma função AND, pois o inverso da NAND, obtido pela junção de uma NAND 

com as entradas curto-circuitadas forma uma função NOT. 

Logo neste bloco temos = A.B   C.D 
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O segundo bloco possui duas funções NOT e uma NAND, que possui mesma função que uma OR.  

Obtido através do teorema de DeMorgan:   , onde , temos : x+y. 

Portanto A.B + C.D.  

Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: 

Érica, 2008. 

 

Questão: 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O valor digital é referente à conversão analógica digital realizada, considerando a resolução do conversor AD e 

de sua referência 5V.  

O valor do STEP (valor de cada bit) é determinado por: VREF/N(bits AD) = 5/4096 (2^12) = 1,22mV 

42,7ºC equivale a 427mV, logo : 427mV/1,22mV = 350. 

Desta forma, o valor obtido é da conversão e não o demonstrado por um medidor. Obtido apenas na 

alternativa E. 

Fonte: CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. 40. ed. São Paulo: 

Érica, 2008. 

 

Questão: 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para determinação de uma pilha eletroquímica, é necessária saber qual dos elementos possui maior redução e 

menor redução, dados estes apresentados no enunciado da questão. Podendo assim ser obtida a resposta 

através da seguinte equação: 

∆E^0=〖(E〗^0 red maior)-〖(E〗^0 red menor) 

                                             ∆E^0=(+0,15)-(-2,94) = +3,09V 

O que caracteriza alternativa D como correta. 

Fonte: USBERCO, João, Salvador, EDGARD Química Volume Único. São Paulo: Saraiva. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como dito no enunciado que a meia-vida do carbono-11 é de 20 minutos, a função que relaciona a quantidade 

do isótopo presente em função do tempo é dada por:  N(t)=N_0  × (1/2)^(t/20) 

Segundo o enunciado devemos calcular 0,25.N_0=  1/4 〖.N〗_0 

Logo: 
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1/4 〖.N〗_0=N_0  .(1/2)^(t/20) □(⇒┬ )       1/4=(1/2)^(t/20) □(⇒┬ )      (1/2)^2= (1/2)^(t/20) □(⇒┬ )     2=t/20 

□(⇒┬ )     t=40 minutos 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Volume único: livro do professor. São Paulo: Ática, 2008. 

 

Questão: 51 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão possui duas respostas idênticas, e portanto será anulada. 

 

Questão: 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão refere-se a Matriz apresentada na prova e não as regras aplicáveis a cálculos com matrizes: 

Verifica-se que na matriz dada a coluna 3, é combinação linear das colunas 1 e 2 da seguinte forma : 

C3=C1+2C2 

Portando alternativa E. 

Fonte: GUIZZO, João. Matemática para o 2º Grau. Volume 2. São Paulo: Ática. 

 

Questão: 58 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Justificativa: Ao curto circuitar a o Resistor Rf (feedback resistor), configura-se o AOP como um buffer, isto 

devido ao curto circuito virtual que fará com que o Resistor R1, devido a alta impedância da entrada se torne 

nulo. 

Ao curto circuitar RF, estamos conectados a entrada inversora a saída do AOP, e tornando o parâmetro de 

realimentação unitário, o que nos dá um ganho igual a 1. 

Desta forma a tensão de saída será igual à tensão ajustada à entrada. 

Fonte: PERTENCE JR., Antonio. Eletrônica Analógica - Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6.ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2003. 

 

Questão: 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Observa-se que ao realizar a medição o voltímetro está conectado de forma correta, podendo ser encontrado 

60V, pois : 

O Voltímetro torna-se paralelo a fonte de alimentação, pois R2 aberto não permitirá circulação de corrente 

elétrica. 
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Um terminal do Voltímetro está conectado ao terra, como não há queda de tensão (I=0), temos o outro 

terminal do voltímetro indo diretamente ao positivo da fonte de alimentação. 

Fonte: Gussow, Milton , Eletricidade Básica, Makron Books 

 

 

Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Mecânica 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas (A e B) para essa questão, pois o consumo é uma atitude consciente e o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira ( paroxítona terminada em 

ditongo)e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato  e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é  a quinta pois a palavra “hábitos “ é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas para essa questão. Na alternativa “B” o adjetivo “tradicional” não está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O objetivo dessa questão era identificar a locução adjetiva correspondente aos adjetivos sublinhados. “De 

leve” não corresponde ao adjetivo “subliminar” ao passo que “do sujeito” corresponde ao adjetivo 

“subjetivo”. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No conteúdo de estatística básica se faz presente o conceito de amplitude mesmo que não mencionado 

explicitamente no Edital, ate mesmo porque conceitos como desvio padrão e variância são conceitos que 

sucedem o conceito inicial de amplitude, logo julgo IMPROCEDENTE tal recurso. 

Fonte: Livro: Estática Fácil. Autor: Crespo. Pág.: 11 
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Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Martensita não é um constituinte básicos dos aços, sua existência é encontrada através de tratamentos 

térmicos, principalmente têmpera, logo, julgo IMPROCEDENTE tal recurso. 

Fonte: Livro: Aços e Ferros Fundidos. Autor: Chiaverini. Pág: 19 

 

Questão: 43 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Houve um erro de transcrição do enunciado, logo julgo PROCEDENTE tal recurso devendo a questão ser 

ANULADA. 

 

Questão: 44 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por não se tratar da presente questão. 

 

Questão: 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão 47 não apresenta qualquer tipo de inconformidade que venha prejudicar a resolução da mesma, 

portanto julgo improcedente o recurso. 

 

Fonte: Livro: Manual do Desenho Técnico para Engenharia. Autor: Leake, James.  

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A relação de transmissão é dada pela relação do numero de dentes da coroa e do pinhão sendo o pinhão o 

elemento de menor tamanhão, logo a relação de transmissão é dada pela seguinte relação: 

 

6,2
50

132

1

2


Z

Z
T

 
 

Logo julgo improcedente tal recurso. 

Fonte: Livro: Projeto de Maquina. Autor: Shigley. Pág: 303 

 

Questão: 59 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Relação de numero de Reynolds é dada pela seguinte equação, e resolvendo a mesma: 

 
Logo julgo IMPROCEDENTE tal recurso. 

Fonte: Apostila de Hidráulica – CEFET-BA – Pag 19 
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Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Metrologia 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Diante dos pronomes possessivos o artigo definido é optativo. Portanto, se o termo antecedente reger a 

preposição “a”, o acento grave será optativo”. 

Nessa frase, a expressão “em meio a” é constituída da preposição “a” e o pronome “sua” está precedido de 

artigo. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas (A e B) para essa questão, pois o consumo é uma atitude consciente e o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Não se usa artigo depois desse pronome (cujos os defeitos, cujas as folhas). Se o verbo ou o nome exigir 

preposição, esta aparece antes desse pronome”. 

Na frase da alternativa E (e a cuja diferenciação se refere o autor para distinguir um do outro) o verbo “referir” 

exige a preposição “a”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio- Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira ( paroxítona terminada em 

ditongo)e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato  e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é  a quinta pois a palavra “hábitos “ é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única resposta correta para essa questão é a “C”. Na alternativa “B” a palavra “beneficentes” está grafada 

de forma errada “beneficientes”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 19 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por não se referir à presente questão. 
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Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão as palavras “tipos”, “equidade”, “consumidor” e “eficiência” são substantivos. A palavra 

“nítida” é um adjetivo. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas para essa questão. Na alternativa “B” o adjetivo “tradicional” não está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na frase”Elaborou-se novas leis” o “se” é pronome apassivador pois está acompanhado o verbo “elaborar que 

é transitivo direto. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração “novas leis”. 

Na oração “Vossa Excelência” é generoso o verbo “é” (ser) está conjugado na 3ª pessoa do singular e os 

pronomes de tratamento levam o verbo para essa pessoa. Esse pronome pode se referir a uma pessoa do sexo 

masculino como do sexo feminino. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única alternativa que modifica o sentido original dessa frase é a “C” por colocar a conjunção “desde que” 

que expressa uma condição enquanto no sentido original a conjunção “ainda que” expressa uma concessão. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 

Questão: 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As diferenças entre a escala fixa e a escala móvel de um paquímetro podem ser calculadas pela sua resolução. 

A resolução é a menor medida que o instrumento oferece. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, 

ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Um erro de forma corresponde à diferença entre a superfície real da peça e a forma geométrica teórica. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 
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Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As unidades derivadas são obtidas por um processo de multiplicação e divisão das unidades de base, sem 

utilização de fatores numéricos, exceto o número. A unidade Kelvin não depende desse processo para ser 

obtida, portanto é uma unidade de base. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O paquímetro duplo é usado para medir dentes de engrenagens. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

SUBMÚLTIPLOS DO METRO: Decímetro; Centímetro; Milímetro; Micrometro; Nanometro; Picometro; 

Fentometro; Attometro. MÚLTIPLOS DO METRO: Exametro; Peptametro; Terametro; Gigametro; Megametro; 

Quilômetro; Hectômetro; Decâmetro. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A régua graduada, o metro articulado e a trena são os mais simples entre os instrumentos de medida linear. A 

régua apresenta-se, normalmente, em forma de lâmina de aço-carbono ou de aço inoxidável. Nessa lâmina 

estão gravadas as medidas em centímetro (cm) e milímetro (mm), conforme o sistema métrico, ou em 

polegada e suas frações, conforme o sistema inglês. 

Fonte: CEFET/SC – Módulo I: Metrologia – Chapecó, fevereiro de 2007. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Corrente Alternada é aquela cuja intensidade varia senoidalmente com o tempo e cujo sentido inverte 

periodicamente. Ex. : corrente utilizada nas residências. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 52 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Se V(vazio)=3 e V(carga)=2, então V(queda)=1. Assim, R(interna)=V(queda)/I, I=V(carga)/R(lâmpada), 

R(lâmpada)=V²(lâmpada)/P(lâmpada)=3²/9=1Ω, logo I=2/1=2A e R(interna)=1/2=0,5Ω. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 
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Questão: 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para identificarmos o valor do resistor, tomamos as duas primeiras cores em sequência. O terceiro anel é o 

multiplicador, que pode ser um múltiplo (quilo, mega, etc) ou submúltiplo (deci, centi) do valor obtido nos 

dois primeiros anéis. O quarto anel é a tolerância no valor da resistência, ou seja, a margem de erro admitida 

pelo fabricante. 

Fonte: Creder, Hélio, 1926-2005 - Instalações Elétricas / Hélio Creder; [coordenação da revisão técnica e 

atualização Luiz Sebastião Costa]. – 15.ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2007. 

 

Questão: 60 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Se S é a soma dos valores pluviométricos mensais, e n é o número de meses, a média M será 

M=S/n=(2+6+8+4)/4=5 e variância é igual a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo número de meses. 

Desvio é a diferença entre o valor pluviométrico do mês e a média M. Então, D1=2-5=-3, D2=6-5=1, D3=8-5=3 

e D4=4-5=-1. Assim, D1²=9, D2²=1, D3²=9 e D4²=1 e a soma dos desvios ao quadrado será igual a 20. Logo, a 

variância V=20/4=5 e a razão M/V=5/5=1. 

Fonte: Contagem, probabilidade e Estatística - Portal.mec.gov.br 

 

 

Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Segurança do Trabalho 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

“Diante dos pronomes possessivos o artigo definido é optativo. Portanto, se o termo antecedente reger a 

preposição “a”, o acento grave será optativo”. 

Nessa frase, a expressão “em meio a” é constituída da preposição “a” e o pronome “sua” está precedido de 

artigo. A resposta correta para essa questão é a “B” 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas (A e B) para essa questão, pois o consumo é uma atitude consciente e o 

consumismo uma atitude dispensável na sociedade como consta na letra A. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 

No enunciado dessa questão ficou faltando a palavra “terminada” na primeira ( paroxítona terminada em 

ditongo)e terceira (oxítona terminada em a)  afirmativas, tornando-as assim “falsas”. A segunda já era falsa, 

pois a palavra “possível” não é proparoxítona. Na quarta afirmativa a palavra “saúde” é acentuada porque o 

“u” é a segunda vogal do hiato  e não por ser paroxítona terminada em “e”, sendo também falsa. Portanto a 

única afirmativa correta é  a quinta pois a palavra “hábitos “ é acentuada por ser proparoxítona. 

Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa – Editora Lucerna. 

 



 

70 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A charge em questão possui uma linguagem mista, uma vez que lança mão da linguagem verbal e não-verbal. 

No entanto, os elementos presentes na imagem (linguagem não-verbal) nos dão subsídios suficientes que nos 

permite concluir que a oposição entre o bem-sucedido e o fracassado está na representação do tipo 

“fracassado” que não dispõe de nenhum bem material em contraposição do bem-sucedido que dispõe de 

carro e celular, mas pela sua fisionomia tem sua tranquilidade abalada. A charge contrapõe duas situações e 

somente elas devem ser levadas em conta para responder a questão. O que extrapola a charge é suposição e a 

questão exigia uma resposta precisa diante do que estava sendo apresentado. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Além da função morfológica exercida tanto pela preposição quanto pelo artigo a presença ou a ausência de 

artigo assume um papel decisivo na precisão do sentido que se quer dar a um texto. O artigo pode 

particularizar ou generalizar o substantivo a que se refere.  A preposição além de ter o papel de ligar palavras, 

apresenta valor semântico, isto é significado próprio.  

Fonte: CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva. Texto, Semântica e 

Interação. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A palavra “consumidores” está exercendo a função de sujeito na frase do enunciado da questão. A única 

alternativa em que a palavra sublinhada está exercendo a mesma função é a “A” (Isto). 

Fonte: Pasquale & Ulisses. Gramática da Língua portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão as palavras “tipos”, “equidade”, “consumidor” e “eficiência” são substantivos. A palavra 

“nítida” é um adjetivo. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na alternativa “A” o pronome “isto” está se referindo  à valorização dos aspectos mais subjetivos nos produtos 

e à informação subliminar...” ou seja , está se referindo  a termos imediatamente anteriores. Na alternativa  

“E”, “sob” não se refere a nenhum termo anterior. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática. Editora Atual. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Há duas respostas corretas para essa questão. Na alternativa “B” o adjetivo “tradicional” não está 

intensificado e na alternativa “E” o adjetivo “grande” está em sua forma normal. 
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Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única alternativa que modifica o sentido original dessa frase é a “C” por colocar a conjunção “desde que” 

que expressa uma condição enquanto no sentido original a conjunção “ainda que” expressa uma concessão. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conectivo “portanto” introduz uma oração coordenada conclusiva.  A alternativa correta é a “c”. 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Editora Atual. 

 

Questão: 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As MEDIDAS DE PROTEÇÃO contra incêndio e pânico podem ser englobadas em duas categorias: medidas de 

proteção passiva e medidas de proteção ativa. Sendo as passivas: 

Medidas de proteção passivas: 

a) Meios de prevenção contra incêndio e pânico: 

– correto dimensionamento das instalações elétricas; 

– sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

– sinalização de segurança; 

– sistema de iluminação de emergência; 

– uso adequado de fontes de ignição; e 

– uso adequado de produtos perigosos. 

b) Meios de controle do crescimento e da propagação do incêndio e pânico: 

– controle de quantidade de materiais combustíveis incorporados aos elementos construtivos, decorativos e 

de acabamentos; 

– controle das características de reação ao fogo dos materiais incorporados aos elementos construtivos; 

– controle da fumaça e dos produtos da combustão; 

– compartimentação horizontal e vertical; 

– afastamentos; e 

– aceiros. 

c) Meios de detecção e alarme: 

– sistema de alarme; 

– sistema de detecção de incêndio; 

– sistema de comunicação de emergência; e 

– sistema de observação e vigilância. 

d) Meios de escape: 

– saídas de emergência; e 

– aparelhos especiais para escape. 

e) Meios de acesso e facilidade para operação de socorro: 

– vias de acesso; 

– acesso à edificação; 

– dispositivos de fixação de cabos para resgate e salvamento; 

– hidrantes urbanos; e 

– mananciais. 
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f) Meios de proteção contra colapso estrutural: 

– correto dimensionamento das estruturas à ação do fogo. 

g) Meios de administração da proteção contra incêndio e pânico: 

– brigada de bombeiros particulares (brigada de incêndio). 

Os meios de DETECÇÃO E ALARME são uma das medidas de PROTEÇÃO assim como os meios de CONTROLE 

DO CRESCIMENTO E DA PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO E PÂNICO.  

O sistema de alarme por si só não controla o crescimento e a propagação do incêndio ele somente é um 

dispositivo destinado a transmitir a informação de princípio de incêndio como uma das medidas de 

PROTEÇÃO.  

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra C. 

Fonte: CAMPOS, A.T;CONCEIÇÃO,A.L.S. Manual de segurança contra incêndio e pânico proteção passiva. 

Brasília: 2006. 219 p. 

 

Questão: 35 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A quarta afirmativa está incompleta. Faltou a palavra “informados” no final da frase o que a deixa sem sentido 

ou até mesmo com outro sentido. Neste caso gera dúvida se a afirmativa é falsa ou verdadeira.  

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725-4. Rio de Janeiro, 2010. 27 p. 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Norma de higiene ocupacional NHO 01 tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a 

avaliação da exposição ocupacional AO RUÍDO, que implique risco potencial de surdez ocupacional. 

A norma não trata sobre medidas de controle de exposição a sílica. A questão não trata de medidas de 

controle nem de medidas de controle de exposição a sílica. 

A questão pede que seja marcada a alternativa que corresponde a definição de Critério de Referência que é o 

nível médio para o qual a exposição, por um período de 8 horas, corresponderá a uma dose de 100%.  Letra E.  

Os outros itens: 

A - nível médio representativo da exposição ocupacional diária é a definição de Nível de Exposição. 

B - O valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas é a definição de Nível de Ação. 

C - Parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído é a definição de Dose. 

D - Valor máximo, acima do qual não é permitida exposição em nenhum momento da jornada de trabalho é a 

definição de Limite de exposição valor teto. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra E. 

Fonte: FUNDACENTRO. Norma de higiene ocupacional: NHO 01: avaliação da exposição ocupacional ao ruído: 

procedimento técnico [texto]/ Fundacentro ; – São Paulo: Fundacentro, 2001. 41 p. 

 

Questão: 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Se a empresa utiliza uma matéria prima que não contém a sílica não existirá nenhum risco de desenvolver a 

doença silicose, portanto não será necessária nenhuma medida de controle para esta.  

A questão trata de medidas de controle de exposição a sílica ou seja quando a empresa trabalha com matéria-

prima que contém a sílica. Muitas matérias-primas têm sílica em sua composição, tais como: areia, quartzo, 

quartzito, feldspato, filito, granito, agalmatolito, bentonita, dolomita, argila e caulim. 
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A medida de controle mudança de matéria-prima trata dos processos ou das operações em que devem ser 

escolhidas matérias primas contendo a menor quantidade de sílica para garantir a proteção a saúde. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra C. 

Fonte: Sílica: manual do trabalhador / Francisco Kulcsar Neto [et al.]. - ed. - São Paulo: Fundacentro, 2010. p. : 

il. color ; 23 cm. 

 

Questão: 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O item número II está incorreto. A frequência não é entendida como o volume do som ou ruído. 

A frequência é o número de vezes que a oscilação de pressão é repetida, na unidade de tempo. Normalmente, 

é medida em ciclos por segundo ou Hertz (Hz). 

Podemos entender a intensidade como o volume do som ou ruído, cuja unidade é o decibel (dB). É 

caracterizada por som forte ou fraco.  

O fato de existir duas alternativas iguais não prejudica a questão, porque se trata de uma alternativa errada o 

que de certa forma até contribui, pois a questão pede que seja marcada a correta e as duas alternativas já 

seriam eliminadas. 

A Norma de higiene ocupacional NHO 01 tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a 

avaliação da exposição ocupacional ao ruído, que implique risco potencial de surdez ocupacional já a NR 15 

trata das Atividades e Operações Insalubres. O item número I de fato não está mencionada em nenhuma das 

duas normas citadas.  

Observe a transcrição do segundo item do conteúdo programático deste cargo:  

“II PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: Conceitos; Identificação, reconhecimento, análise e 

avaliação dos agentes de risco ambientais; Definição de medidas de controle e monitoramento da exposição; 

Programa de conservação auditiva (PCA), Programa de proteção respiratória (PPR).” 

O item número I está descrito dentro do Programa de Conservação Auditiva (PCA) podendo, portanto ser 

citado no contexto da prova pois é parte constante do conteúdo programático.  

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra A. 

Fonte: GABAS. G.C. Programa de Conservação Auditiva (PCA). 3 M do Brasil. 2004. 

 

Questão: 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Norma Regulamentadora NR-33 trata da Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. A norma 

traz o que torna um espaço confinado. 

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente que obrigatoriamente não possuir os três itens: 

1 não ser projetado para ocupação humana contínua, 

2 que possua meios limitados de entrada e saída,  

3 cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio. 

Após o estudo e compreensão da norma regulamentadora NR-33 o concursando é capaz de aplicar os 

conhecimentos adquiridos e concluir que das alternativas apresentadas a única que não caracteriza espaço 

confinado é o submarino. 

O submarino se não tiver um abastecimento de ar correto, pode levar os tripulantes a óbito. O submarino 

também possui meios limitados de entra e saída, mas o submarino foi projetado para ocupação humana 
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contínua. Por isso ele não é considerado espaço confinado porque não atende aos três itens necessários que 

caracterizam espaços confinados. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra C. 

Fonte: http://escoladaprevencao.com/aulas-gratis/nr-33-submarino-e-espaco-confinado.html 

NR, Norma Regulamentadora Ministério do Trabalho e Emprego. NR-33 - Segurança e saúde nos trabalhos em 

espaços confinados. 2012. 

 

Questão: 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Devem coexistir quatro elementos essenciais para que o fenômeno do fogo ocorra e se mantenha: 1) 

combustível; 2) comburente (oxigênio); 3) agente ígneo (calor); e 4) a reação em cadeia. 

 Destes elementos, a reação em cadeia é o que torna a queima auto-sustentável. O calor irradiado das chamas 

atinge o combustível e esse é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e 

queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo. 

Já a combustão é um produto do incêndio assim como a fumaça. A combustão é uma reação química de 

oxidação-redução na qual necessariamente temos a presença de um combustível e de um comburente, 

geralmente o oxigênio. Essa reação sempre libera energia calorífica e luminosa no espectro visível ou não. 

As duas definições não podem ser confundidas já que a reação em cadeia é um dos elementos necessários 

para a existência do fogo e a combustão é um produto deste fogo. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra D. 

Fonte: CAMPOS, A.T;CONCEIÇÃO,A.L.S. Manual de segurança contra incêndio e pânico proteção passiva. 

Brasília: 2006. 219 p. 

 

Questão: 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão pede para que seja marcada a alternativa que não corresponde a uma medida de proteção PASSIVA 

contra incêndio e pânico. O sistema de proteção por hidrantes é considerado uma medida de proteção ATIVA 

contra incêndio e pânico. De acordo com a NBR nº 14.432, proteção ativa é o “tipo de proteção contra 

incêndio que é ativada manual ou automaticamente em resposta aos estímulos provocados pelo fogo, 

composta basicamente das instalações prediais de proteção contra incêndio”. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra B. 

Fonte: CAMPOS, A.T;CONCEIÇÃO,A.L.S. Manual de segurança contra incêndio e pânico proteção passiva. 

Brasília: 2006. 219 p. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão é sobre a norma OSHAS 18001 que trata do sistema da Gestão da Saúde e da Segurança. 

Analisemos os itens: 

I-  A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível, exclusivamente com a norma de sistema de 

gestão ISO 9001 (Qualidade). ERRADO.  

A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível, com as normas de sistema de gestão ISO 9001 

(Qualidade) e ISO 14001 (Meio Ambiente), a fim facilitar a integração dos sistemas de gestão da saúde e 

segurança do trabalho, com os sistemas de gestão ambiental e com os sistemas de gestão da qualidade, caso 

as organizações o pretendam fazer. 
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II-  A OSHAS 18001 se baseia no ciclo de melhora contínua PDCA (Planejar, Desenvolver, Verificar e Agir). 

CORRETO. 

Muitas organizações gerem as suas operações através da aplicação de um sistema de processos e respectivas 

interações, o que pode ser designado como a “abordagem por processos”. A ISO 9001 e OSHAS 18001 

promove a utilização deste tipo de abordagem. Como o “PDCA” pode ser aplicado a todos os processos, as 

duas metodologias são consideradas compatíveis. 

III-  A conformidade com a norma OSHAS 18001 da Série de Avaliação da Saúde e da Segurança do 

Trabalho não confere imunidade em relação às obrigações legais. CORRETO. 

A conformidade com a norma OSHAS 18001 não confere imunidade em relação às obrigações legais, por 

exemplo, perante a Legislação Comercial, Fisco Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

IV- A OHSAS 18001 é uma norma obrigatória de gestão que estabelece os requisitos para avaliar e 

certificar o sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). ERRADO. 

A OHSAS 18001 é uma norma voluntária de modelo de gestão que estabelece os requisitos para avaliar e 

certificar o sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A norma OHSAS 18001 é uma ótima 

referência para ser utilizada no estabelecimento de um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Ela também é uma norma certificável e muitas empresas ao final do processo de implantação do sistema 

podem requerer uma auditoria externa por um organismo certificador. Portanto a norma OHSAS 18001 é 

auditável, certificável, mas não é obrigatória. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra D. 

Fonte: OHSAS. OHSAS 18001:2007. Occupational Health and Safety management systems. Requirements. 

OHSAS, 2007. 

 

Questão: 55 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata a respeito do levantamento e transporte de pesos do ponto de vista ergonômico. O item II trás 

a seguinte figura: 

 
Esta figura está errada. De acordo com a ergonomia a dimensão vertical da carga deve ser limitada, porque 

uma pessoa carregando um volume muito alto tende a erguer os braços, para evitar que o mesmo dificulte o 

movimento das pernas. Isso provoca fadiga adicional dos músculos dos braços, ombros e costas, além de 

dificultar a visão. Na figura é possível observar claramente o ângulo do cotovelo errado o certo seria que a 

altura da carga fosse limitada permitindo que o cotovelo permaneça em um ângulo aproximado de 90 graus.  

Compare as figuras. 
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Não altera a letra nem o item. Gabarito letra E. 

Fonte: LUGLI, D. Ergonomia. Apostila. Colégio Rio Branco. 2010. 113 p. 

 

Questão: 57 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na hierarquia de grau de exposição controlada do trabalhador ao trabalho em alturas, o segundo nível ou 

nível intermediário pede para que o risco de queda seja eliminado, ou seja, o trabalhador não pode atingir 

locais onde exista o risco de uma queda. Neste nível é possível empregar o EPI através de um sistema de 

restrição de movimentação, porém, antes disto deve ser avaliada a possibilidade do uso de um EPC 

(equipamento de proteção coletiva). Toda esta escolha vai variar em cada situação e itens como local 

quantidade de pessoas envolvidas, frequência e tempo de permanência no local onde existe a exposição ao 

risco, capacitação das pessoas envolvidas, equipamentos adequados, entre outros. 

Uma das principais vantagens do sistema coletivo é que ele é considerado ativo, por exemplo, redes que 

protegem o trabalhador sem que este precise executar qualquer ação, já em sistemas passivos, como de 

restrição de movimentação com EPI, o trabalhador precisa se conectar a um dispositivo de ancoragem, ou 

seja, ele precisa ativar a sua proteção. 

O sistema é formado por um cinturão (paraquedista preferencialmente), um talabarte e um dispositivo de 

ancoragem que quando utilizados corretamente impedem o trabalhador de atingir um local onde existe o 

risco de queda. Eles são de uso individual uma vez que ancoram somente um trabalhador por dispositivo. 

Não altera a letra nem o item. Gabarito letra C. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Medidas de Proteção contra Quedas de Altura - RTP 01. São Paulo 

2003. 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

Publique-se, 

 

2 de março de 2015. 

 

IDECAN 


