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NÚCLEO COMUM 

 
1. Sobre a natureza jurídica do Instituto de Tecnologia 

do Paraná (TECPAR), segundo previsão no Regimen-
to Interno, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Trata-se de uma sociedade de economia mista, 
com personalidade jurídica de direito público. 

B) Trata-se de uma autarquia, com personalidade ju-
rídica de direito público. 

C) Trata-se de uma empresa pública, com personali-
dade jurídica de direito público. 

D) Trata-se de uma autarquia, com personalidade ju-
rídica de direito privado. 

E) Trata-se de uma empresa pública, com personali-
dade jurídica de direito privado. 

 
2. Dentro da estrutura organizacional do Instituto de 

Tecnologia do Paraná (TECPAR), segundo previsão 
no Regimento Interno, pode-se afirmar que o Conse-
lho Fiscal está inserido nas chamadas: 

 

A) Unidades de Negócios. 
B) Unidades Administrativas e Financeiras. 
C) Unidades de Gestão Superior. 
D) Unidades de Apoio Técnico. 
E) Unidades de Assessoramento. 

 
3. Sobre o provimento de cargos e as suas respectivas 

atribuições, bem como sobre a competência dos ór-
gãos internos, nos termos do Regimento Interno do 
Instituto de Tecnologia do Paraná, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 

A) Compete aos Parques Tecnológicos integrar insti-
tuições âncoras em regiões delimitadas pelas su-
as competências e gerenciar os empreendimentos 
em rede por meio de plataforma tecnológica. 

B) Cabe à TECPAR Certificação desenvolver os pro-
cessos de comunicação organizacional com foco 
na construção e reforço da imagem institucional. 

C) Cabe à TECPAR Educação promover a divulga-
ção das atividades de certificação. 

D) Cabe à Agência TECPAR de Inovação promover 
cursos de capacitação profissional para atender a 
demandas específicas por qualificação identifica-
das em empresas, instituições públicas e no mer-
cado em geral. 

E) Compete ao Escritório de Projetos oferecer supor-
te para negócios e captação de recursos, bem 
como formação complementar do empreendedor. 

 
4. Acerca do Comitê de Ética indicado no Código de 

Conduta do TECPAR, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 

A) Trata-se de órgão criado para avaliar as violações 
menos graves ao Código de Ética, sendo-lhe ve-
dado aplicar sanções administrativas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
 

ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO  
TECNOLÓGICO 

 
 

Duração total da prova: 5 horas 
 

 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

TECPAR 
 

Concurso Público – Edital n. 01/2013. 
 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 
5. Preenchimento do Cartão Discursiva. 
-Não se identificar no cartão da discursiva. 
-Não assinar o cartão da discursiva  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
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B) Deve ser composto por pelo menos 4 (quatro) 
membros: o Gerente da Divisão de Gestão de 
Pessoas e integrantes a serem designados pela 
Diretoria Executiva do TECPAR. 

C) Deve ser composto por, no mínimo, 7 (sete) inte-
grantes, dentre os quais, no mínimo, 2 (duas) 
pessoas a serem indicadas pelo Conselho Fiscal. 

D) Trata-se de órgão de julgamento administrativo, 
sendo-lhe vedado prestar consultas a respeito de 
dúvidas com relação ao texto do Código de Con-
duta. 

E) É vedada a participação do Diretor-Presidente do 
TECPAR como integrante do Comitê, independen-
temente da matéria a ser tratada. 

 
5. A modalidade de licitação para obras e serviços de 

engenharia acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) é: 

 

A) tomada de preços. 
B) convite. 
C) concurso. 
D) concorrência. 
E) pregão. 

 
6. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial:  
 

A) na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado. 

B) para a aquisição ou restauração de obras de arte 
e objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

C) quando houver possibilidade de comprometimento 
da segurança nacional, nos casos estabelecidos 
em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional. 

D) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica es-
pecializada ou pela opinião pública. 

E) nos casos de guerra ou grave perturbação da  
ordem. 

 
7. Sobre as regras gerais atinentes à lei de licitações, 

assinale a alternativa CORRETA.  
 

A) As regras de licitações não se aplicam às socie-
dades de economia mista, em relação às quais vi-
gem as normas de direito privado. 

B) As obras e os serviços somente poderão ser lici-
tados quando existir orçamento detalhado em pla-
nilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários. 

C) Por deterem personalidade jurídica de direito pri-
vado, as regras de licitações não se aplicam às 
empresas públicas que exercem atividade eco-
nômica em igualdade de condições com as em-
presas privadas. 

D) Os serviços de publicidade contratados pela Ad-
ministração Pública Indireta, quando realizados 
por terceiros, dispensam, em qualquer hipótese, a 
aplicação da lei de licitações. 

E) Quando tratar de contratação de relevante inte-
resse público ou indispensável à segurança naci-
onal, é possível que a licitação seja sigilosa em 
todas as suas fases. 

 
8. Sobre as políticas públicas relacionadas ao meio am-

biente, de acordo com a Política Nacional do Meio 
Ambiente, instituída pela Lei n. 6.938/81, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A Política Nacional do Meio Ambiente visou ao es-
tabelecimento de diretrizes normas e planos de 
ação unicamente aos governos, federal, distrital, 
estadual e municipal, deixando de vincular as ati-
vidades empresariais privadas, fato que somente 
veio a se consolidar a partir da Constituição Fede-
ral de 1988. 

B) O estabelecimento de obrigações ao poluidor e ao 
predador do meio ambiente surgiu como forma de 
preservar a sadia qualidade do meio ambiente fí-
sico, consolidando-se no Brasil apenas a partir da 
Constituição Federal de 1988. 

C) É possível estabelecer como conceito de meio 
ambiente o conjunto de condições, influências e 
interações de ordem física, nele não se enqua-
drando os aspectos artificiais, culturais, químicos 
ou biológicos, que abrigam e regem a vida em to-
das as suas formas. 

D) Para fins de instrumentalizar a Política Nacional 
do Meio Ambiente, possibilitou-se a criação de 
instrumentos puramente econômicos, como a 
concessão florestal e a servidão ambiental, como 
formas de viabilizar a preservação, a melhoria e a 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vi-
da. 

E) A Política Nacional do Meio Ambiente silenciou a 
respeito do controle e zoneamento das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras, deixando a 
cargo da legislação municipal o estabelecimento 
de normas a esse respeito. 

 

9. Sobre a duração do trabalho à luz da Consolidação 
das Leis do Trabalho, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 

A) Serão computadas como jornada extraordinária 
quaisquer variações de horário no registro de pon-
to. 

B) O tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 
meio de transporte, não será computado na jorna-
da de trabalho, mesmo tratando-se de local de di-
fícil acesso e o empregador fornecer a condução. 

C) Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, 
sem exceções, será estabelecida escala de reve-
zamento, mensalmente organizada e constando 
de quadro sujeito à fiscalização. 
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D) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um pe-
ríodo mínimo de 10 (dez) horas consecutivas para 
descanso. 

E) A duração normal do trabalho, para os emprega-
dos em qualquer atividade privada, não excederá 
8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 
expressamente outro limite. 

 
10. Considerando as normas de tutela do trabalho,  

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve em dois anos 
para o trabalhador urbano, até o limite de um ano 
após a extinção do contrato. 

B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é 
obrigatória para o exercício de qualquer emprego, 
exceto em caráter temporário, e para o exercício 
por conta própria de atividade profissional remu-
nerada. 

C) Considera-se como de serviço efetivo o período 
previsto no contrato de trabalho, independente de 
o empregado estar à disposição do empregador 
em horário distinto, prevalecendo o princípio da 
autonomia da vontade. 

D) Os preceitos previstos na Consolidação das Leis 
do Trabalho não se aplicam aos servidores de au-
tarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime 
próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure 
situação análoga a dos funcionários públicos. 

E) O direito comum não poderá ser utilizado como 
fonte do direito do trabalho por ser incompatível 
com os princípios fundamentais deste. 

 
11. Os recursos dos aplicativos Word, Excel e PowerPoint 

do pacote de escritório MS Office 2010, expostos nos 
menus, guias, grupos e opções, podem ser acessados 
utilizando o teclado; para tanto, há necessidade de 
pressionar uma tecla para que esses atalhos fiquem 
ativos. Qual alternativa apresenta a tecla CORRETA 
para a ativação desses atalhos? 

 

A) Tecla Ctrl. 
B) Tecla Alt. 
C) Tecla Shift.  
D) Tecla Scroll Lock. 
E) Tecla Insert. 

 

12. No Microsoft Excel 2010, é possível criar tabelas 
usando modelos preestabelecidos. Ao utilizar essa 
ferramenta, o aplicativo já insere sombreamento dife-
renciado entre as linhas, evitando que se tenha que 
colorir manualmente a tabela, utilizando padrões de 
cores e permitindo a personalização destes. Também 
são aplicados filtros nas colunas delimitadas no ato da 
criação da tabela. Qual alternativa apresenta o cami-
nho CORRETO para utilizar essa ferramenta? 

 

A) Guia – Layout da Página > Grupo – Opções de 
Planilha > Opção – Colorir. 

B) Guia – Layout da Página > Grupo – Padrões > 
Opção – Modelos de Planilha. 

C) Guia – Página Inicial > Grupo – Estilo > Opção – 
Formatar como Tabela. 

D) Guia – Inserir > Grupo – Tabelas > Opção – Mo-
delos de Tabela. 

E) Guia – Exibição > Grupo – Planilha > Opção – 
Desenhar Tabela. 

 
13. Os teclados atuais desenvolvidos para PCs (compu-

tadores pessoais) normalmente possuem uma tecla 
com o logotipo da Microsoft entre as teclas Ctrl e Alt. 
No Windows 7, essa tecla, quando pressionada jun-
tamente com outras, aciona comandos, atuando como 
tecla de atalho. Pressionando a tecla Windows + L, o 
computador é bloqueado, pressionando a tecla Win-
dows + R, a caixa Executar é aberta. Qual alternativa 
expressa CORRETAMENTE o conjunto de teclas para 
abrir o Windows Explorer, que normalmente é aberto 
com um duplo clique no ícone Meu Computador? 

 

A) Tecla Windows + E. 
B) Tecla Windows + Tab. 
C) Tecla Windows + Shift. 
D) Tecla Windows + Ctrl. 
E) Tecla Windows + Alt. 

 

14. Conforme a definição da Free Software Foundation 
(Fundação Software Livre), um aplicativo, para ser 
considerado software livre, deve prover a liberdade de 
estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para 
as suas necessidades, sendo que acesso ao código-
fonte é um pré-requisito para essa liberdade, permitir 
a redistribuição de cópias de modo que você possa 
ajudar ao seu próximo e prover a liberdade de aper-
feiçoar o programa e publicar os seus aperfeiçoamen-
tos, de modo que toda a comunidade se beneficie. 
Assinale a alternativa que expressa CORRETAMEN-
TE um Sistema Operacional que se enquadre como 
Software Livre.  

 

A) Windows 8. 
B) Snow Leopard. 
C) Mac OS. 
D) Ututo XS. 
E) MS-Dos. 

 

15. O aplicativo Calc do BrOffice possui funcionalidades 
muito parecidas com as do aplicativo Excel do MS Of-
fice. Em uma planilha do BrOffice Calc 4.2, é digitado 
o número 5 (cinco) nas células A1 e B1, e na célula 
C1 é digitada a formula “=A1>B1” (sem as aspas). 
Qual alternativa apresenta o resultado CORRETO da 
operação que aparecerá na célula C1? 

 

A) 25. 
B) FALSO. 
C) 10. 
D) VERDADEIRO. 
E) #VALOR. 
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O texto a seguir é referência para a questão 16. 
 

A rede social que reúne amigos e ficou popular no 
mundo inteiro pode estar com os dias contados. Es-
pecialistas apontam que, após completar 10 anos de 
existência, o prazo de validade do Facebook depen-
derá do engajamento dos usuários. Os indícios para a 
queda de interesse estariam em dados que mostram 
que o número de jovens nos Estados Unidos (EUA) 
que acessam a rede é cada vez menor. 
De acordo com pesquisa da consultoria iStrategy, nos 
últimos três anos, o serviço perdeu mais de 6,7 mi-
lhões de jovens com idades entre 13 e 24 anos nos 
EUA. A queda mais significativa foi entre jovens com 
idades entre 13 e 17 anos (-25,3%). 
Em contrapartida, o número de usuários mais velhos 
que acessam a rede aumentou. A faixa etária entre 25 
e 34 anos representou o maior aumento (32%). 
Camila Fusco, gerente de comunicação do Facebook 
Brasil, garante que o número de jovens conectados no 
país só aumenta. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/gaz/mundobit/na-
rede/os-desafios-do-facebook/>. Acesso em: 13 fev. 2014. 

 

16. De acordo com as informações apresentadas no texto 
sobre a rede social Facebook, é correto afirmar que: 

 

A) o número de usuários e sua faixa etária compro-
vam a popularidade da rede. 

B) enquanto os mais jovens ingressam na rede por 
curiosidade, os mais velhos perdem o interesse. 

C) a perda de usuários após o fim da curiosidade ini-
cial é algo considerado normal. 

D) a rede está desenvolvendo novos atrativos para 
fidelizar os usuários e atrair novos. 

E) o número de usuários varia de acordo com a faixa 
etária e o país onde vivem. 

 

17. Nuvem, ou seu equivalente em inglês, cloud, é uma 
terminologia usada para definir serviços que utilizam 
dados armazenados em megasservidores espalhados 
pelo mundo. Isso permite que as pessoas usufruam e 
salvem dados sem eles estarem gravados em seus 
computadores. Existem serviços em cloud para fins 
profissionais e para fins recreativos. E, se a internet 
atingiu em cheio o CD e o DVD, entre outros formatos 
físicos, os serviços em nuvem prometem tornar as co-
leções de arquivos digitais para uso pessoal obsoletas 
e dispositivos de armazenamento em peças de mu-
seu. 
Fonte: Revista GOL, n.º 143, p. 80, fev. 2014 (adaptado). 
 
Há várias maneiras de se transmitir as mesmas ideias 
em um texto. O último período do texto, ao exemplifi-
car algumas relações entre mídias e armazenamento 
de dados, encerra-se com uma 

 

A) previsão. 
B) constatação.  
C) intervenção. 
D) sugestão. 
E) observação. 

 

18. O mundo do lazer, no entanto, incorre no risco de ser 
entendido de forma simplista. Eis o perigo. O lazer 
não é um mero instrumento passivo para se chegar à 
qualidade de vida, à saúde, ao bem-estar psicológico 
ou algo que valha. Se digerido sem mastigação, pode 
se converter em um peso, tão oneroso quanto a mo-
da, os custos com a boa aparência, a compra de au-
tomóveis e o turismo organizado. 
Fonte: Gazeta do Povo. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=
1445841&tit=Lazer-um-produto-a-venda>. Acesso em: 9 fev. 2014. 
 
A construção dos textos depende, entre outros ele-
mentos, das relações morfológicas, sintáticas e se-
mânticas. Ao ler o texto em questão, é possível per-
ceber que o emprego de acento grave nas expressões 
“à qualidade de vida” e “à saúde” é fruto da 

 

A) regência nominal. 
B) concordância verbal. 
C) regência verbal. 
D) concordância nominal. 
E) coesão sequencial. 

 
A charge a seguir é referência para a questão 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARBAS. Disponível em: <www.chargeonline.com.br>. Acesso em: 
8 fev. 2014. 

 
19. As charges são sínteses de acontecimentos que per-

mitem várias interpretações de acordo com a combi-
nação de linguagem verbal e não verbal. Com base 
nessa combinação, é possível afirmar que a charge 
de Jarbas sugere  

 

A) a punição mais branda a cibercrimes por causa da 
popularização das redes sociais. 

B) um comportamento diferente das pessoas nas re-
des sociais em relação à realidade. 

C) a flexibilidade maior das redes sociais em relação 
a ações do mundo real.  

D) a necessidade de haver maior rigor nas punições 
a cibercrimes praticados por menores. 

E) uma preocupação maior das pessoas em relação 
a seu comportamento nas redes sociais. 

 
Paraná teve dia de Norte e Nordeste nesta quarta-

feira 
 

O Sul do Brasil, conhecido por suas baixas temperatu-
ras e céu cinzento, está parecido com as regiões Nor-
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te e Nordeste, internacionalmente famosas pelo calor 
e pelo céu azul. As temperaturas máximas compro-
vam: Curitiba registrou, nesta quarta-feira (4), máxima 
de 32ºC, de acordo com o Instituto Tecnológico Sime-
par. Isso se iguala às máximas de Fortaleza (CE), São 
Luís (MA), Belém (PA) e Boa Vista (RO), e supera 
Salvador (BA), Aracaju (SE), Recife (PE) e Natal (RN), 
como apontado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). 
Os paranaenses continuarão a enfrentar altas tempe-
raturas como essas, já que, segundo o Simepar, 
mesmo com a chegada de uma frente fria nesta quin-
ta-feira (5), o calor vai continuar mantendo os termô-
metros registrando máximas acima dos 24ºC. O insti-
tuto alerta, inclusive, para a possibilidade de tempo-
rais entre quinta e sexta.  
Fonte: Gazeta do Povo. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl
=1&id=1430705&tit=Parana-teve-dia-de-Norte-e-Nordeste-nesta-
quarta-feira>. Acesso em: 3 dez. 2013. 

 

20. Algumas palavras e expressões podem ser emprega-
das nos textos para sintetizar e evitar a repetição de 
outras estruturas. Ao compreender as relações esta-
belecidas no interior do texto lido, é possível perceber 
que os pronomes “isso”, no primeiro parágrafo e “es-
sas”, no segundo, retomam, respectivamente, 

 

A) ao registro de temperaturas dos estados mais 
quentes do Norte e Nordeste e às temperaturas 
medidas após a chegada de uma frente fria. 

B) ao registro de temperatura máxima em Curitiba e 
temperaturas iguais às máximas de estados do 
Norte e Nordeste. 

C) à coincidência entre as temperaturas máximas de 
Curitiba e outras cidades do Norte e Nordeste do 
país e as temperaturas devidas a temporais. 

D) ao desequilíbrio entre as temperaturas medidas 
em diferentes estações do ano e às temperaturas 
inconstantes medidas em Curitiba. 

E) às baixas temperaturas características da região 
Sul do país e às que são comuns em cidades das 
regiões Norte e Nordeste do país. 

 
21. As câmeras de vigilância estão em todos os lugares. 

No começo, a novidade incomodava, evocava um 
mundo controlado, totalitário. Mas logo nos demos 
conta de que elas inibem e esclarecem crimes, aju-
dam em coisas prosaicas, como controlar o trânsito. É 
uma vigilância barata, segura, muitas mais virão.  
Porém, a presença de câmeras na escola coloca ou-
tras questões. O objetivo seria o mesmo, proteger e 
prevenir. As intenções são louváveis, mas não se po-
de ignorar um fator fundamental: a escola é a primeira 
socialização não controlada pelos pais e é necessário 
que assim seja. Com o olhar vigilante e onipresente 
da família não se cresce. 
CORSO, Mário. Câmeras na escola. Zero Hora, 5 jun. 2013. (adap-
tado). 
As palavras podem assumir diferentes significados de 
acordo com o contexto em que são empregadas. No 
texto em questão, as palavras prosaicas e vigilante 
podem ser substituídas sem prejuízo de sentido, res-
pectivamente, por: 

A) inusitadas e zeloso. 
B) invulgares e sentinela. 
C) sublimes e atento. 
D) triviais e diligente. 
E) incomuns e fervoroso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     E.R.P. Carta de Leitor. Zero Hora, 26 dez. 2013. 
 
22. Os textos de diferentes gêneros, além de mesclarem 

vários tipos textuais, podem ser empregados com di-
versas finalidades. A carta de leitor escrita por um Pa-
pai Noel tem o objetivo de: 

 

A) relatar como os natais de uma família fizeram com 
que ele valorizasse mais a presença de um Papai 
Noel nessa data. 

B) argumentar em favor da contratação de um Papai 
Noel em função da ausência de cuidados que as 
famílias têm com a data. 

C) constatar que, não importa o tratamento recebido, 
todos os profissionais devem exercer sua função 
da melhor maneira possível. 

D) aconselhar as famílias a contratarem um Papai 
Noel  para evitar problemas com ausência de fa-
miliares na noite de Natal. 

E) explicar a famílias que não têm o costume de con-
tratar, a função que um Papai Noel exerce na noi-
te de Natal. 

 
23. Observe a tira a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GONSALES, Fernando. Revista da Cultura, dez. 2013, p. 36. 
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Para a interpretação do humor que algumas tiras pro-
põem, é necessário que o leitor conheça e compreen-
da elementos da temática explorada. No caso da tira 
de Fernando Gosales, o humor é produzido a partir de 
uma informação compartilhada pelo autor e pelo leitor. 
Essa informação é: 

 

A) Morar perto do trabalho é sempre mais vantajoso. 
B) A qualidade de vida obtida por morar perto do tra-

balho supera qualquer obstáculo. 
C) Nas proximidades de um aeroporto, sempre há 

muito barulho. 
D) As pessoas buscam cada vez mais morar perto do 

trabalho. 
E) A violência urbana faz com que as pessoas quei-

ram deslocar-se cada vez menos. 
 
24. Observe a manchete de jornal a seguir para respon-

der à questão. 
 

Nem lesão tirou esperança de Fernandinho ser 
convocado 

 

Gazeta do Povo, caderno de Esportes, 10 fev. 2014. 

 

As palavras podem assumir diferentes significados de 
acordo com o contexto em que são empregadas. A 
leitura global da manchete de jornal em questão per-
mite compreender que 

 

A) somente a lesão poderia tirar a esperança de Fer-
nandinho ser convocado. 

B) Fernandinho não tinha mais esperança de ser 
convocado antes de se lesionar. 

C) a esperança de Fernandinho pode ser maior em 
decorrência da lesão sofrida. 

D) há outros fatores além da lesão que poderiam tirar 
a esperança de Fernandinho ser convocado. 

E) Fernandinho seria convocado se não tivesse se 
lesionado. 

 
25. Leia os parágrafos a seguir, componentes de uma 

reportagem sobre os mares. 
 

(1) O que estaria por trás dessas aberrações? Aos qua-
dros de poluição generalizada a que a civilização sub-
jugava seus mares, somava-se o uso, na navegação, 
de uma das substâncias químicas mais tóxicas já sin-
tetizadas pelo ser humano: o TBT. Apesar de banido 
em mais de 170 países, ele ainda é usado, ilegalmen-
te, nas águas do litoral brasileiro.  

(2) Imensidão ora plácida, ora feroz. Assim foram vistos 
os oceanos da Terra por homens de todas as épocas 
e todas as latitudes. Mas o azul dos mares revelaria 
algo mais que profundezas insólitas ou limites desco-
nhecidos. A partir da década de 1980, cientistas de 
numerosas nações perceberam que a fauna marinha 
dava um alerta inequívoco: malformações de origem 
genética em mexilhões; distúrbios hormonais graves 
em ostras; estranhezas as mais variadas em lulas, 
polvos e moluscos de diferentes espécies. 

(3) Cracas, mariscos, algas e todos aqueles bichos gru-
dentos podem reduzir a velocidade de um navio em 
até 50%. Como? Esses inoportunos animais tendem a 
se fixar no casco das embarcações, aumentando o 
atrito entre a superfície flutuante e as águas. Isso pre-
judica significativamente o desempenho de qualquer 
barco. E não se trata de um problema moderno – os 
portugueses já relatavam esses percalços, quando, 
nas velhas naus, lançavam-se às suas grandes jorna-
das exploratórias. 
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-
ch/2014/311/no-silencio-dos-mares>.  Acesso em: 3 fev. 2014. 

 

Elementos lexicais e a progressão de conteúdo auxili-
am o leitor a perceber o ordenamento das informa-
ções de um texto. Os três parágrafos anteriores estão 
fora da ordem original em que foram publicados. Con-
siderando a leitura atenta da sequência de informa-
ções, assinale a alternativa que enumera a ordem ori-
ginal do texto. 

 

A) 1, 3 e 2. 
B) 3, 2 e 1. 
C) 2, 3 e 1. 
D) 3, 1 e 2. 
E) 2, 1 e 3. 

 
Read the text and answer questions 26 and 27: 

 
Baby is saved in Syria 

 
 

It was a rescue that amazed the world. A baby girl 
pulled from the rubble alive after an air strike in the 
Syrian city of Aleppo. 
That baby was two-year-old Ghina Bassam and her fa-
ther has spoken about the moment he realised his en-
tire family was missing. 
“I walked into the house and found it bombed. My wife 
and seven daughters were there. They said they found 
three but could not find the other four. We went to the 
hospital and found two of them. They kept looking until 
they found Ghina. They heard her voice so they dug 
until they uncovered her. Thank God!” 
Their house has been completely destroyed and their 
uncle described the scene when the airstrike hap-
pened. 
“It was crowded with people and children. We don’t 
have machines to dig and there’s another child, an 
eight-year-old girl. We cannot find her. She’s my 
niece. All the girls here are my nieces”. 
Ghina’s mother and one of her sisters are still missing. 
Another sister’s suffered a broken leg, but miraculous-
ly, despite being completely buried in rubble, little 
Ghina survived the attack without any major physical 
injuries. 
Disponível em:< http://www.newsinlevels.com/products/baby-is-
saved-in-syria-level-3/ >Acesso em: fevereiro. 2014. 

 
26. Based on the reading select the correct alternatives: 
 

I. Ghina has seven sisters. 
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II. The baby was rescued from broken parts of a 
building. 

III. The house was full of people and children at the 
moment of the attack. 

IV. Ghina survived the attack, although she suffered 
major physical injuries.   

 
A) Alternatives I and III are correct. 
B) Alternatives I and IV are correct. 
C) Alternatives II and III are correct. 
D) Alternatives I, II and IV are correct. 
E) Alternatives II, III and IV are correct. 

 
27. Based on the text Baby is saved in Syria select the 

correct alternatives: 
 

I. People found Ghina because she was speaking 
and they heard her voice. 

II. One of Ghina’s sisters had a broken arm and leg. 
III. The girl’s aunt was present at the moment of the 

attack. 
IV. The mother and one sister are still missing.   

 
A) Alternatives II and III are correct. 
B) Alternatives I and IV are correct. 
C) Alternatives III and IV are correct. 
D) Alternatives II and IV are correct. 
E) Alternatives II, III and IV are correct. 

 
Read the text and answer questions 28 and 29: 

 
Two ships hit 

 

The Sea Shepherd is an organisation which fights 
against whale hunting. It has long been challenging 
the legality of Japan’s whale hunts. 
The organisation released a video filmed in the south-
ern ocean. It shows how a Japanese vessel crossed in 
front of a Sea Shepherd ship and hit it. According to 
the organisation, the ship was hit as part of an attack 
by three Japanese boats. 
The group says that more than 10,000 whales have 
been killed since the start of the international morato-
rium on commercial whaling in 1986. 
Disponível em:http://www.newsinlevels.com/products/two-ships-hit-
level-2/.Acesso em: fevereiro 2014. 

  
 
28. Based on the reading select the correct alternatives: 
  
 

I. The Sea Shepherd organisation fights against all 
kinds of hunting. 

II. Over ten thousand whales have been killed since 
1986. 

III. The video released by The Sea Shepherd shows 
how its ship hit a Japanese vessel and attacked it. 

IV. The accident was supposedly part of an attack by 
the Japanese boats. 

   
 

A) Alternatives II and III are correct. 
B) Alternatives II and IV are correct. 

C) Alternatives I and IV are correct. 
D) Alternatives I, II and IV are correct. 
E) Alternatives II, III and IV are correct. 

 
29. Based on the reading choose the correct alternative: 

   
A) The international moratorium on commercial whal-

ing was signed before 1986. 
B) The number of whales killed even before the mor-

atorium was under 10,000. 
C) The film was shot at the northern ocean. 
D) The Sea Shepherd group has over than 10,000 

members. 
E) It has been some time The Sea Shepherd organi-

zation has been questioning the legality of Japan’s 
whale hunting. 

 
 

Read the text and answer the question 30: 
 

Avalanche in Alaska 
 

Around 4,000 residents from a town in Alaska are still 
cut off from the rest of the state after a series of ava-
lanches over the weekend. 
An enormous amount of snow, which is in some plac-
es 40 feet (12 metres) deep, fell down onto a highway. 
The highway is the only road to the town and it will 
probably remain blocked for at least a week. 
Bitter cold temperatures have been moving south-
wards from the Arctic. In the Upper Midwest, some cit-
ies have had to close schools, and drivers were 
warned to stay off the roads because of dangerous 
driving conditions. 
Disponível em: <http://www.newsinlevels.com/products/avalanche-
in-alaska-level-2/>. Acesso em: fevereiro 2014. 

 
30. Based on the reading select the correct alternatives: 
  

I. An avalanche is a mass of snow which falls down 
the side of a mountain. 

II. In the Lower Midwest cities of Alaska some 
schools had to be closed. 

III. Bitter cold temperatures are a synonym for very 
cold temperatures. 

IV. There are different ways to go to town in the area.   
 

A) Alternatives I and III are correct. 
B) Alternatives II and III are correct. 
C) Alternatives I and IV are correct. 
D) Alternatives I, II and IV are correct. 
E) Alternatives II, III and IV are correct. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
31. Os circuitos construídos a partir da Álgebra booleana 

foram implementados utilizando-se dispositivos ele-
tromecânicos, por exemplo, os relês. Para esse caso, 
o nível de tensão correspondente a um nível lógico 
poderia assumir qualquer valor, dependendo apenas 
das características do projeto. Com o surgimento do 
transistor, os sinais elétricos correspondentes aos ní-
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veis lógicos foram padronizados. Isso ocasionou o 
surgimento das famílias de componentes digitais com 
características bastante distintas. Duas famílias lógi-
cas se consolidaram, diferindo apenas pelo compo-
nente principal utilizado por cada uma em seus circui-
tos. 
Uma dessas famílias lógicas é fabricada com a inte-
gração de transistores bipolares como principal com-
ponente, o que os torna pouco sensíveis à eletricidade 
estática. Para esta família, os circuitos integrados se 
caracterizam por exigir uma tensão de alimentação de 
5V e apresentar consumo que independe da frequên-
cia de operação. Para que a entrada reconheça o ní-
vel lógico baixo, é preciso que a tensão seja de 0 a 
0,8V. Analogamente, uma entrada alta deve estender-
se de 2 a 5V. Esta família de circuitos integrados pos-
suem centenas de funções lógicas, como portas lógi-
cas, flip-flops, decodificadores e comparadores. 
 
A família lógica referenciada no parágrafo anterior 
deste texto refere-se à: 

 

A) família lógica conhecida como CMOS – Comple-
mantary MOS – MOS de pares complementares 
NMOS/PMOS 

B) família lógica conhecida como TTL – Transistor 
Transistor Logic – Lógica transístor-transístor. 

C) família lógica conhecida como RTL – Resistor 
Transistor Logic – Lógica de transístor e resistên-
cia. 

D) família lógica conhecida como DTL – Diode Tran-
sistor Logic – Lógica de transístor e díodo. 

E) família lógica conhecida como NMOS – Utiliza só 
transístores MOS-FET canal N. 

 
32. Considere o circuito lógico dado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando-se os teoremas e postulados Booleanos, o 
circuito lógico pode ser representado pela mesma 
função lógica representada por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
função lógica correspondente ao circuito lógico apre-
sentado: 

 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 

 
33. A figura indica dois trens de pulsos aplicados nas 

entradas do bloco lógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A alternativa CORRETA para o trem de pulsos na  
saída do bloco lógico é: 

 

A) pulso:   a = 0   b = 1   c = 0   d = 1   e = 0   f = 0    
g = 0   h = 0. 

B) pulso:   a = 1   b = 1   c = 0   d = 1   e = 0   f = 0   
 g = 0   h = 0. 

C) pulso:   a = 0   b = 1   c = 1   d = 1   e = 1   f = 0   
 g = 0   h = 0. 

D) pulso:   a = 1   b = 0   c = 0   d = 1   e = 0   f = 0    
g = 0   h = 0. 

E) pulso:   a = 1   b = 1   c = 1   d = 1   e = 1   f = 0   
 g = 1   h = 0. 

 
34. Os algarismos significativos são os algarismos que 

transmitem informações reais a respeito do valor de 
uma grandeza. O número de algarismos significativos 
de uma grandeza é um indicativo de precisão, ainda 
que não tão definido como uma declaração percentu-
al. 
Considere que a operação de multiplicação de uma 
grandeza é dada por 37,53 x 6,3 = 236,439. Conside-
rando os algarismos significativos do multiplicador e 
do multiplicando, a alternativa CORRETA para a 
apresentação do produto dessa operação é: 

 

A) 236,439. 
B) 236,44. 
C) 236,0. 
D) 236,4. 
E) 236. 

 
35. Um grande número de pequenos efeitos perturbadore-

s, sistemáticos e/ou aleatórios, ocasiona um erro nas 
medições, impedindo a determinação do valor verda-
deiro da variável investigada. A perturbação pode re-
sultar em um sinal maior ou menor que o valor dese-
jado, cuja probabilidade é idêntica. Existe uma ten-
dência de centralização dos sinais, ou seja, os erros 
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menores são mais prováveis que os erros maiores. A 
curva da função que representa a probabilidade de 
distribuição destes erros no entorno de um valor mé-
dio medido foi estabelecida por Gauss e está mostra-
da na Figura 1. Os diversos valores Xi resultantes de 
uma medição são calculados utilizando-se as equa-
ções mostradas na tabela da Figura 2, as quais são 
inter-relacionáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Curva de Gauss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Figura 2 Tabela com equações. 
 
 

A alternativa que corresponde ao número da equação 

da tabela da Figura 2, o qual representa o valor σσσσ pa-
ra os diversos valores medidos Xi representados pela 
curva de Gauss da Figura 1, é: 

 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 

36. A ligação de sensores de temperatura termorresistivos 
(Resistance Temperature Detectors, RTD) pode ser 
feita em Ponte de Wheatstone. A ligação da Ponte de 
Wheatstone pode ser a dois ou a três fios. A figura 
mostra a ligação de um termorresistor, representado 
por Rsens, em uma Ponte de Wheatstone a três fios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a ligação de uma termorresistência em Ponte 
de Wheatstone a três fios, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Com a ponte na condição balanceada e mesmo 
com um voltímetro cuja impedância seja elevada, 
a corrente que circula pelo cabo B não é próxima 
de zero. 

B) Se ocorrer aquecimento dos três cabos idênticos 
do termorresistor, ocorrerá um desbalanço na 
Ponte de Wheatstone. 

C) O sinal devido ao aquecimento provocado pela 
passagem da corrente elétrica pelos resistores da 
Ponte de Wheatstone, incluindo a termorresistên-
cia, não é balanceado na Ponte de Wheatstone. 

D) Considerando que os cabos A e C da Ponte de 
Wheatstone são idênticos, o efeito da variação da 
resistência elétrica do cabo A é minimizado pela 
variação do cabo C. 

E) Nenhuma resposta está correta. 
 
37. Na automação de processos, é necessária a detecção 

de proximidade e de presença de produtos. Esta tare-
fa é realizada por sensores. Para a detecção de pro-
ximidade são mais utilizados sensores indutivos e ca-
pacitivos, enquanto que para a detecção de presença 
são mais utilizadas as chaves de fim de curso e sen-
sores como os ópticos, os ultrassônicos, os magnéti-
cos, os indutivos e os capacitivos. Os sensores ópti-
cos, também conhecidos como sensores fotoelétricos, 
são preferidos devido a sua simplicidade de operação. 
Eles manipulam a luz transmitida e recebida de forma 
a detectar a presença do acionador, sempre que a luz 
for refletida ou interrompida por um objeto a ser detec-
tado. Deste modo, os sensores ópticos são formados 
por um emissor (LED ou lâmpada) e por um receptor 
(componente fotossensível). 

 

Possíveis modos de operação dos sensores ópticos 
são por barreira ou óticas alinhadas, por reflexão difu-
sa ou difusão e por sistema reflexivo ou retrorreflexão. 
Esses modos de operação estão descritos na tabela 
que segue, de modo desorganizado.  
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Assinale a alternativa que correlaciona CORRETA-
MENTE o modo de operação dos sensores ópticos 
com a sua correta descrição. 

 

 

A) I – 3; II – 1; III – 2. 
B) I – 1; II – 2; III – 3. 
C) I – 1; II – 3; III – 2. 
D) I – 2; II – 3; III – 1. 
E) I – 2; II – 1; III – 3. 

 
38. Os termopares são sensores usados na avaliação da 

grandeza térmica “temperatura”. A primeira lei termoe-
létrica dos termopares diz que “a força eletromotriz 
f.e.m. de um termopar depende somente da natureza 
dos condutores e da diferença de temperatura entre 
as junções de contato”. 

 

Seguem afirmativas sobre algumas consequências 
importantes desta Lei: 

 

I. se as junções estiverem a mesma temperatura, a 
f.e.m. gerada pelo termopar é nula. 

II. a f.e.m. gerada pelo termopar independe do ponto 
escolhido para medir o sinal. Por isso, ao confec-
cionar o termopar, numa das junções não é reali-
zada a solda, introduzindo-se ali o instrumento. 

III. a f.e.m. do termopar não será afetada se em 
qualquer ponto do circuito for inserido um terceiro 
metal, desde que suas junções sejam mantidas a 
mesma temperatura. Essa propriedade também é 
chamada de "Lei dos Metais Intermediários”. 

 
Considerando as afirmativas acima sobre algumas 
consequências importantes da Lei citada, é COR-
RETO afirmar que: 

 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

39. No entorno de 1960, o sinal analógico de 4-20 mA foi 
introduzido para realizar o controle de dispositivos in-
dustriais. Aproximadamente em 1980, os sensores in-
teligentes começaram a ser desenvolvidos e imple-
mentados usando um controle digital. Isso motivou a 
necessidade de integrar vários tipos de instrumenta-
ções digitais, tornando necessária a formalização de 
um padrão para o controle dos dispositivos inteligen-
tes. A decisão sobre fornecer tal padrão partiu de: Ins-
trument Society of America (ISA), a International Elec-
trotechnical Commission (IEC), Profibus (German na-
tional standard) e FIP (French national standard), for-
mando a IEC/ISA SP50 Fieldbus committee. O padrão 
a ser desenvolvido deveria integrar uma grande varie-
dade de dispositivos de controle. Atualmente, há uma 
variedade de padrões de protocolo de comunicação 
fieldbus, dentre eles o DeviceNet, Profibus, Founda-
tion fieldbus, HART Protocol e Modbus. Observe a  
tabela a seguir, não ordenada, com a denominação e 
uma breve descrição de alguns destes padrões de 
protocolo de comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assinale a alternativa que correlaciona CORRETA-
MENE a denominação do padrão de protocolo de co-
municação com a sua correta descrição. 

 

A) I – 1; II – 2; III – 3. 
B) I – 1; II – 3; III – 2. 
C) I – 2; II – 3; III – 1. 

I Operação por 
barreira ou por 

óticas alinhadas 

 
1 

O transmissor e o receptor são 
montados na mesma unidade. O 
acionamento da saída ocorre 
quando o objeto a ser detectado 
entra na região de sensibilidade e 
reflete para o receptor o feixe de 
luz emitido pelo transmissor. 

II 
Operação por 

reflexão difusa ou 
por difusão 

 
2 

O transmissor e o receptor estão 
em uma única unidade. O feixe 
de luz chega ao receptor somen-
te após ser refletido por um espe-
lho prismático. O acionamento da 
saída ocorre quando o objeto a 
ser detectado interrompe o feixe. 

III Operação por 
retrorreflexão ou 
por sistema refle-

xivo 

 
3 

O transmissor e o receptor estão 
em unidades distintas e devem 
ser dispostos um frente ao outro, 
de modo que o receptor possa 
receber a luz do transmissor. O 
acionamento da saída ocorre 
quando o objeto a ser detectado 
interrompe o feixe de luz. 

 

I 
 

Profibus 
(Process Field Bus) 

 1 Mantém a compatibilidade com a 
instrumentação analógica exis-
tente. Permite a sobreposição do 
sinal de comunicação digital aos 
sinais analógicos de 4-20 mA, 
sem interferência, na mesma 
fiação. Para transmitir o sinal 
digital juntamente com o analógi-
co, utiliza-se a técnica de FSK 
(frequency shift key), na qual um 
sinal senoidal de corrente pico-a-
pico de 1mA na frequência de 
1200 kHz significa "1" e 2200 
kHz significa "0". 

II 
 

Protocolo de comu-
nicação DeviceNet 

 2 É o segundo tipo mais popular 
de sistema de comunicação em 
rede Fieldbus. Existem três 
diferentes versões: na versão 
mais moderna, os dados podem 
trafegar pela mesma linha física 
da alimentação DC, o que eco-
nomiza tempo de instalação e 
cabos e diminui o custo de sua 
instalação. 

III Protocolo HART 
(Highway Adress 

Remote Transducer) 

 3 É em automação industrial para 
troca de dados entre dispositivos 
de controle. Para transmissão e 
recepção de telegramas, utiliza o 
chamado CAN – Controller Area 
Network. O barramento CAN é 
composto por um par de fios que 
transmite um sinal elétrico dife-
rencial, responsável por enviar o 
sinal de comunicação a todos os 
equipamentos conectados ao 
barramento. 
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D) I – 2; II – 1; III – 3. 
E) I – 3; II – 1; III – 2. 

 
40. Os aparelhos de medidas elétricas são instrumentos 

que fornecem uma avaliação da grandeza elétrica. 
Para que a medição de uma grandeza elétrica seja 
efetuada adequadamente, alguns fatores devem ser 
observados, por exemplo, a escolha adequada dos 
instrumentos, a precisão de leitura e o cuidado do 
operador durante a leitura. A figura a seguir mostra o 
painel de um instrumento utilizado para a medição do 
valor da uma grandeza elétrica, lida na escala. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da análise da figura, assinale a alternativa  
INCORRETA. 

 

A) O instrumento é um voltímetro de bobina móvel e 
possui um espelho logo abaixo da escala gradua-
da. 

B) O instrumento mede tanto corrente contínua como 
alternada e deve funcionar na posição vertical. 

C) O instrumento possui tensão de isolação ou ten-
são de prova de 4 kV e sua classe de precisão é 
de 1,5. 

D) A posição do ponteiro, conforme mostrada na figu-
ra, demonstra que a posição do operador em rela-
ção ao equipamento está ocasionando um erro de 
paralaxe. 

E) Se a leitura efetuada pelo instrumento for de 200 
A, o erro de medição será de ± 3 A. 

 
41. A figura mostra esquematicamente um instrumento de 

medição de grandeza elétrica conhecido como wattí-
metro. Ele apresenta um fundo de escala de 1.200 W 
e uma classe de precisão de 0,5. Na figura, não está 
representado o ponteiro do wattímetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o caso deste wattímetro indicar o valor de 800 
W, a alternativa correta para o intervalo do valor da 
medida da potência é: 

 

A) 794 e 806 W. 
B) 799,5 e 800,5 W. 
C) 760 e 840 W. 
D) 796 e 804 W. 
E) 720 e 880 W. 

 
42. Um dos passos do método para a expressão da incer-

teza é a avaliação do “Tipo A” e do “Tipo B” das incer-
tezas do sistema. A avaliação do Tipo A da incerteza 
é o método que emprega uma análise estatística de 
uma série de observações repetidas no momento do 
ensaio/calibração, e pode ser expressa pelo desvio 
padrão experimental da média. No entanto, quando as 
informações sobre o comportamento do sistema estão 
disponíveis de forma incompleta, sem a caracteriza-
ção estatística necessária, podendo inclusive estar 
disponível de forma não cientifica e subjetiva, a incer-
teza de medição é determinada através de uma avali-
ação do Tipo B. 
 
Os seguintes itens são propostos como conhecimen-
tos para a avaliação do tipo B da incerteza: 

 

I. dados históricos de desempenho do método de 
medição; 

II. dados de medições prévias, sem caracterização 
estatística; 

III. incertezas herdadas da calibração dos equipa-
mentos e padrões; 

IV. dados fornecidos em certificados de calibração e 
outros certificados; 

V. experiência ou o conhecimento geral do compor-
tamento e propriedades de materiais e instrumen-
tos relevantes, especificando o limite superior e in-
ferior do parâmetro; 

VI. informações do fabricante, com faixa de erro má-
ximo, sem caracterização estatística. 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao número de 
itens que são aceitos e fazem parte da avaliação do 
Tipo B da incerteza. 

 

A) Nenhum item está correto. 
B) 2 itens estão corretos. 
C) 3 itens estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) 4 itens estão corretos. 

 
43. A confiabilidade metrológica está atrelada à avaliação 

da incerteza de uma medição. Quando se relata o re-
sultado de uma medição de uma grandeza física, é 
obrigatória a indicação quantitativa da qualidade total 
do resultado. Assim, torna-se necessária a avaliação 
e a expressão do valor final da incerteza da medição 
por um procedimento implementado e de aceitação 
geral que caracterize a qualidade de um resultado de 
uma medição. 
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Considerando a necessidade de apresentação de um 
valor final da incerteza de uma medição, são feitas as 
seguintes proposições: 

 

I. Após análise estatística de uma série de observa-
ções, ou após a análise por método de avaliação 
da incerteza por outros meios que não estes, as 
incertezas padronizadas ou padrão são determi-
nadas utilizando-se os métodos de avaliação “Ti-
po A” e “Tipo B”. 

II. As incertezas como obtidas no item I são combi-
nadas para produzir um valor total de incerteza, 
denominada de incerteza padronizada combinada, 
obtida normalmente pela aplicação da raiz qua-
drada da soma dos quadrados das incertezas pa-
dronizadas. 

III. Para reunir as necessidades de muitas aplica-
ções, especialmente nas quais segurança e saúde 
estão em foco, uma incerteza expandida é adota-
da. 

IV. A incerteza expandida é obtida através da multi-
plicação da incerteza padronizada combinada por 
um fator de abrangência k, o qual fornece um in-
tervalo maior do que a incerteza padrão combina-
da. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas a proposição I está correta. 
B) Todas as proposições estão corretas. 
C) Somente as proposições I e II estão corretas. 
D) As proposições I, II e III estão corretas. 
E) As proposições I, III e IV estão corretas. 

 
44. Para a determinação da incerteza, a informação dis-

ponível a respeito da componente de incerteza define 
a distribuição de probabilidade a ser empregada. É 
INCORRETO afirmar que: 

 

A) a distribuição retangular é usada quando se co-
nhecem apenas os valores máximos e mínimos 
de variação (±a). Por exemplo, o erro máximo 
admissível para um determinado equipamento ou 
o efeito causado pela resolução finita do equipa-
mento utilizado. 

B) a distribuição triangular é usada quando se co-
nhecem os valores máximos e mínimos de varia-
ção (±a) e o valor mais provável. Por exemplo, o 
erro de posicionamento de um instrumento em 
uma marca de escala. 

C) as distribuições retangular e triangular não são uti-
lizadas quando o método de avaliação de incerte-
za é do tipo B. 

D) quando a distribuição é retangular, a incerteza 
padrão tipo B é calculada dividindo-se a incerteza 
expandida por √3. 

E) a distribuição t-Student é usada quando se co-
nhece o desvio-padrão da média de um conjunto 
de N medições repetidas. 

 
 

45. Sobre método de medição e incerteza, são feitas as 
seguintes proposições: 

 

I. Define-se incerteza como o parâmetro associado 
com o resultado de uma medição, que caracteriza 
a dispersão de valores que podem razoavelmente 
ser atribuídos ao mensurando. 

II. Medições podem ser feitas por contato mecânico, 
processo óptico, eletroindutivo ou eletrocapacitivo. 

III. Se uma medição for feita por pessoal capacitado 
e utilizando ferramentas adequadas, não existirão 
erros de medição. 

IV. A incerteza corresponde ao erro aleatório gerado 
pelo sistema de medição. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas 1 proposição está correta. 
B) 3 proposições estão corretas. 
C) Todas as proposições estão corretas. 
D) 2 proposições estão corretas. 
E) Nenhuma proposição está correta. 

 

46. Correlacione os itens numerados a seguir com seus 
significados: 

 

I. Incerteza padrão. 
II. Incerteza combinada. 
III. Incerteza expandida. 

 

(  ) Intervalo em torno do resultado de uma medição 
com o qual se espera abranger uma grande fração da 
distribuição dos valores que podem ser razoavelmente 
atribuídos ao mensurando. 
(  ) Corresponde à estimativa equivalente a um des-
vio-padrão da ação de um efeito aleatório sobre a in-
dicação. 
(   )  Obtida por meio dos valores de várias outras 
grandezas, sendo igual à raiz quadrada de uma soma 
de termos que constituem as variâncias ou covariân-
cias destas outras grandezas. 

 

Assinale a ordem CORRETA que corresponde à  
correlação. 

 

A) III – II – I. 
B) III – I – II. 
C) I – II – III. 
D) II – III – I. 
E) II – I – III. 

 
47. A conformidade de produtos e processos envolve 

tanto a confiabilidade metrológica como a avaliação 
das incertezas de uma medição. A incerteza da medi-
ção é um parâmetro não negativo que caracteriza a 
dispersão dos valores atribuídos a uma mensuranda, 
com base nas informações utilizadas. A incerteza da 
medição inclui componentes provenientes de efeitos 
sistemáticos, tais como componentes associadas às 
correções e aos valores atribuídos a padrões. O obje-
tivo de avaliar a incerteza da medição é caracterizar a 
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dispersão dos valores válidos, estimando o intervalo 
em que deve estar o valor verdadeiro após a correção 
dos efeitos sistemáticos reconhecidos. Como a incer-
teza de medição engloba diversas componentes, al-
gumas das componentes são estimadas por uma ava-
liação de Tipo A, enquanto as restantes das compo-
nentes são estimadas por uma avaliação de Tipo B. 
 
Para cada tipo de avaliação da incerteza de medição, 
são efetuadas as seguintes proposições: 

 

I. A avaliação de Tipo A consiste na avaliação de 
uma componente da incerteza de medição por 
uma análise estatística dos valores medidos, obti-
dos sob condições definidas de medição, podendo 
ser caracterizada por desvio-padrão. 

II. A avaliação de Tipo B da incerteza de medição é 
efetuada por meios diferentes daquele adotado 
para uma avaliação de tipo A, considerando des-
vios-padrão estimados a partir de funções de den-
sidade de probabilidade baseadas na experiência 
ou em outras informações. 

III. A avaliação de Tipo A da incerteza de medição 
baseia-se em qualquer outra informação, tais co-
mo: valores publicados por autoridade competen-
te; valor de um material de referência certificado, 
obtido a partir de um certificado de calibração; in-
formação de deriva, obtida a partir da classe de 
exatidão de um instrumento de medição verifica-
do; informação obtida a partir de limites deduzidos 
da experiência pessoal; aproximações conserva-
doras baseadas em experiência prévia com ins-
trumentos similares. 

IV. A avaliação de Tipo B da incerteza de medição 
baseia-se em estimadores amostrais para a média 
e para o desvio padrão, obtidos a partir de um 
conjunto finito de amostras. 

 
A alternativa que corresponde às proposições  

      CORRETAS efetuadas é: 
 

A) estão corretas as proposições II e IV. 
B) estão corretas as proposições I, II e III. 
C) estão corretas as proposições I e III. 
D) estão corretas as proposições I e II. 
E) todas as proposições estão corretas. 

 
48. Sejam as seguintes afirmações, as quais se relacio-

nam com a Confiabilidade Metrológica de um sistema: 

 

I. Todo equipamento de medição e de ensaio, que 
tiver influência na exatidão ou na validade das ca-
librações ou ensaios, deve ser calibrado antes de 
ser colocado em serviço. 

II. O programa global de calibração e validação de 
equipamentos deve ser projetado e operado de 
modo a garantir que, sempre que aplicável, as 
medições feitas pelo laboratório sejam rastreáveis 
a padrões nacionais ou internacionais. 

III. Os resultados de cada calibração, ensaio ou série 
de calibrações ou ensaios realizados pelo labora-

tório devem ser relatados de acordo com as ins-
truções descritas nos métodos de calibração e 
ensaio. 

IV. Para a operação eficiente de um sistema de com-
provação, é necessário o estabelecimento de pe-
ríodo máximo entre sucessivas comprovações de 
padrões e equipamentos de medição. 

 
Das afirmações efetuadas, é CORRETO afirmar que: 

 

A) as afirmações I e II se relacionam com a Confiabi-
lidade Metrológica. 

B) as afirmações I e III se relacionam com a Confia-
bilidade Metrológica. 

C) as afirmações I, II e III se relacionam com a Con-
fiabilidade Metrológica. 

D) as afirmações I, III e IV se relacionam com a Con-
fiabilidade Metrológica. 

E) todas as afirmações se relacionam com a Confia-
bilidade Metrológica. 

 
49. A confiabilidade metrológica aplicada à conformidade 

de produtos e processos envolve a avaliação das in-
certezas das medições efetuadas. As duas tabelas 
apresentadas mostram, respectivamente, o problema 
da exatidão e da repetibilidade de tiros efetuados em 
um alvo e os resultados de medições de uma variável 
qualquer, representados em gráficos de controle de 
médias (Média) e de desvios-padrão (curvas de pro-
babilidade) em comparação com o valor de referência 
VR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando o desvio-padrão mostrado nos gráficos, 
escolha a alternativa que correlaciona CORRETA-
MENTE a exatidão e a repetibilidade dos disparos efe-
tuados com o valor de referência da grandeza medida 
(VR) e o seu valor médio (Média) obtido a partir das 
curvas de probabilidade. 

 

A) I – 2; II – 4; III – 1; IV – 3. 
B) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4. 
C) I – 1; II – 3; III – 2; IV – 4. 
D) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 2. 
E) I – 3; II – 2; III – 4; IV – 1. 
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50. A partir de uma média de observações repetidas, um 
laboratório de metrologia determinou o diâmetro de 
uma peça como sendo 10,32 mm, com uma incerteza 
de 0,03 mm, para uma probabilidade de abrangência 
de 95,44%. Considere que o histograma dos dados 
amostrais é aproximadamente simétrico e tem a forma 
de um sino (é uma distribuição de probabilidade nor-
mal), podendo ser representados pela curva de Gauss 
conforme a figura que segue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseado no resultado da medição e considerando os 
dados mostrados na legenda da figura, assinale a al-
ternativa INCORRETA. 

 

A) A incerteza foi determinada considerando-se dois 
desvios-padrão. 

B) Há 95,44 % de probabilidade de qualquer diâme-
tro desta amostra estar no intervalo de incerteza 
que vai desde 10,29 mm até 10,35 mm. 

C) A melhor estimativa do valor medido da grandeza 
“diâmetro” é de 10,32 mm. 

D) Se outro diâmetro desta amostra for medido, há 
97,7 % de probabilidade de o valor encontrado ser 
menor ou igual a 10,35 mm. 

E) Se outro diâmetro desta amostra for medido, há 
84,1 % de probabilidade de o valor encontrado ser 
menor ou igual a 10,35 mm. 

 
51. O jargão “Qualificamos uma autoclave, porém valida-

mos o processo de esterilização” é de uso corriqueiro 
na área da qualificação e validação de processos tér-
micos. Analise as proposições a seguir. 

 

I. Qualificação é o conjunto de operações que esta-
belece, sob condições especificadas, que os re-
sultados dos testes de determinado equipamento 
demonstram que este apresenta o desempenho 
previsto. 

II. O processo de qualificação é realizado em, pelo 
menos, três fases distintas: a Qualificação de ins-
talação (QI), a Qualificação de operação (QO) e a 
Qualificação de desempenho (QP). 

III. Validação é a confirmação por exame e forneci-
mento de evidência objetiva de que os requisitos 
específicos para um determinado uso pretendido 
são atendidos. 

 

Considere as proposições efetuadas sobre “qualifica-
ção” e “validação” de um processo térmico e assinale 
a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas a proposição I está correta. 
B) Apenas a proposição II está correta. 
C) Todas as proposições estão corretas. 
D) Apenas a proposição III está correta. 
E) Apenas as proposições II e III estão corretas. 

 
52. A Confiabilidade Metrológica requer confiança ou cer-

teza nos resultados de ensaios, análises e medições. 
Para garantir a conformidade de produtos a certo pa-
drão, a confiabilidade metrológica requer procedimen-
tos, rotinas e métodos apropriados, semelhantes aos 
usados em controle de qualidade. 
Na primeira tabela que segue, estão listados alguns 
itens que devem ser observados para a confirmação 
da confiabilidade metrológica em um sistema; a se-
gunda tabela contém, desordenadamente, uma des-
crição sucinta de cada item da primeira tabela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Calibração 
 

 (   ) É um parâmetro associado 
ao resultado para caracteri-
zar a dispersão dos valores 
válidos, em que se estima o 
intervalo em que deva estar 
o valor verdadeiro após a 
correção dos efeitos sistemá-
ticos reconhecidos, devido à 
incerteza proveniente dos 
efeitos aleatórios e da corre-
ção imperfeita do resultado 
devido a efeitos sistemáticos. 

2 Certificado de 
calibração 

 

 (   ) Define a cadeia de compara-
ção referenciada a padrões 
metrológicos e expressão 
das incertezas associadas a 
cada medição, assegurando 
que o resultado de uma 
medição está de acordo com 
o padrão que é especificado, 
estando vinculado ao resul-
tado do padrão de um nível 
mais alto. 

3 Incerteza de uma 
medição 

 (   ) É um conjunto de operações 
que estabelece, sob condi-
ções específicas, a relação 
entre os valores indicados 
por um sistema de medição 
ou valores representados por 
uma medida materializada ou 
um material de referência, e 
os valores correspondentes 
das grandezas estabelecidas 
por padrões. 

4 Rastreabilidade 
 

 (   ) É um atestado que tem como 
objetivo mostrar as condi-
ções metrológicas dos ins-
trumentos e padrões, tornan-
do necessário, muitas vezes, 
o uso de correções nas 
medições realizadas em 
comparação a esses padrões 
ou por esses instrumentos. 
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Assinale a alternativa que corresponde à sequência 
numérica que correlaciona CORRETAMENTE os itens 
da primeira tabela com a sua descrição sucinta na se-
gunda tabela. 

 

A) 1 – 3 – 2 – 4. 
B) 2 – 3 – 4 – 1. 
C) 3 – 1 – 4 – 2. 
D) 4 – 1 – 2 – 3. 
E) 3 – 4 – 1 – 2. 

 
53. Na qualificação para a operação de processos térmi-

cos utilizados em autoclaves e outros esterilizadores a 
calor são verificadas as condições esterilizantes. Um 
dos controles que certificam a eficácia do processo de 
esterilização é efetuado distribuindo-se indicadores ou 
monitores biológicos em diversas posições na carga. 
 
Sobre indicadores ou monitores biológicos, são efetu-
adas as proposições: 

 

I. O indicador biológico é um carreador impregnado 
com suspensão de um microrganismo específico, 
contendo o número de esporos viáveis de resis-
tência conhecida ao processo de esterilização es-
pecificado. 

II. A utilização de indicadores biológicos permite a 
comprovação da eficiência da esterilização, uma 
vez que o crescimento de microrganismos após a 
aplicação do processo é diretamente testado. 

III. Após o processamento, o indicador processado é 
incubado, juntamente com outro que não tenha 
passado pelo processo de esterilização, nas 
mesmas condições, a fim de verificar a viabilidade 
das cepas e se as condições de incubação favo-
receram o crescimento bacteriano. 

 
A alternativa CORRETA referente às proposições 
efetuadas é: 

 

A) apenas a proposição I está correta. 
B) apenas a proposição II está correta. 
C) todas as proposições estão corretas. 
D) apenas as proposições I e II estão corretas. 
E) apenas as proposições I e III estão corretas. 

 
54. Os processos térmicos permitem a utilização de mé-

todos de esterilização e desinfecção, por exemplo, no 
processamento de artigos médico-hospitalares. Na 
escolha do método de esterilização, classificam-se os 
artigos levando-se em conta o risco potencial de 
transmissão de infecção. Após a seleção, a carga é 
colocada em invólucros apropriados e processada 
termicamente. 
Um processo térmico de esterilização considerado de 
segurança utiliza vapor saturado em autoclave. O va-
por saturado circula sob pressão dentro da câmara 
das autoclaves, penetrando através de objetos poro-
sos, como os invólucros que envolvem os pacotes da 
carga. Neste processo, os microrganismos são destru-
ídos pela ação combinada de temperatura, pressão e 

umidade, promovendo a termocoagulação e desnatu-
ração das proteínas de sua estrutura genética celular. 
Para a qualificação deste processo térmico de esterili-
zação, faz-se necessária a verificação e obtenção de 
evidência documental referente ao desempenho mi-
crobiológico. Entre as evidências documentais para a 
qualificação do processo térmico, é necessária a ob-
servação dos seguintes itens: 

 

• garantir que as condições do ciclo são equivalentes 
às condições mínimas aceitáveis de operação; 

• o conhecimento da população e resistência dos indi-
cadores biológicos usados no ciclo; 

• a inoculação dos indicadores biológicos nos produtos 
e sua distribuição pela carga de esterilização, incluin-
do locais considerados mais difíceis de esterilização; 

• a execução de um número de replicatas para qualifi-
cações biológicas iniciais, demonstrando a reproduti-
bilidade do ciclo; 

• determinar e manter a carga microbiana inicial do 
produto a ser esterilizado sob condições controladas. 

 

Considerando os itens citados anteriormente, a  
alternativa CORRETA é: 

 

A) todos os itens estão corretos. 
B) apenas 1 item está correto. 
C) 2 itens estão corretos. 
D) 3 itens estão corretos. 
E) 4 itens estão corretos. 

 
55. A validação de processos nas indústrias é uma das 

principais ferramentas da garantia de qualidade, tor-
nando os produtos seguros, eficazes e confiáveis. Va-
lidar é estabelecer critérios documentados para asse-
gurar a execução de procedimentos de maneira re-
produtível. Para que a validação seja colocada efeti-
vamente em prática, deve ser conduzida de forma or-
ganizada. A validação é efetuada conforme as seguin-
tes etapas: Qualificação de Instalação, Qualificação 
Operacional e Qualificação de Processo (também co-
nhecida como Qualificação de Performance ou de De-
sempenho). 

 

Assinale a alternativa CORRETA que descreve a eta-
pa de Qualificação Operacional de um processo tér-
mico de esterilização. 

 

A) A Qualificação Operacional envolve a qualificação 
dos equipamentos e instrumentos que tornam o 
esterilizador operacionável. Um programa de qua-
lificação da autoclave deve ser estabelecido para 
demonstrar que o equipamento é capaz de ser 
operado rotineiramente, nos padrões especifica-
dos. 

B) Na Qualificação Operacional, o equipamento ou 
sistema é testado com o produto para determinar 
se o processo é efetivo e reprodutível, atendendo 
às especificações e aos requisitos de qualidade. 
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C) A Qualificação Operacional refere-se à verificação 
se o equipamento é operável conforme as especi-
ficações, avaliando se o equipamento e sistema 
estão prontos para operar o produto. Estabelece a 
condição de operação regular, como: distribuição 
de calor na câmara vazia, pressão na câmara in-
terna e na jaqueta. Executa-se investigação dos 
controles das variáveis do processo, incluindo 
procedimentos operacionais escritos e treinamen-
to de pessoal. 

D) A Qualificação Operacional estabelece como a va-
lidação do processo térmico de esterilização deve 
ser conduzida, resultando em um plano escrito 
denominado Protocolo de Validação. 

E) A Qualificação Operacional avalia as condições 
de temperatura dentro do meio esterilizante sem 
carga e compara os resultados obtidos com aque-
les indicados pela instrumentação do próprio 
equipamento em estudo. As condições de traba-
lho do equipamento estudado são analisadas a 
partir de resultados fornecidos por vários sensores 
de temperatura, distribuídos de forma a permitir 
uma reprodução fiel das condições de temperatu-
ra no espaço a ser avaliado, em comparação com 
os critérios de aceitação previamente definidos. 

 
56. A qualificação de processos térmicos caracteriza-se 

como uma etapa da validação na qual os equipamen-
tos/instrumentos que integram o sistema de aqueci-
mento ou de esterilização (estufas ou autoclaves) são 
ensaiados/calibrados para conferir o atendimento aos 
requisitos estabelecidos pelo processo ou sistema. 
A etapa de qualificação de operação de um sistema 
térmico de aquecimento ou de esterilização, como as 
autoclaves ou outros esterilizadores a calor, envolve a 
observância de itens, tais como: 

 

I. O número e posição de termopares necessários 
para a verificação da penetração de calor na car-
ga devem ser determinados em função do tipo e 
da configuração da carga, bem como do tipo de 
instrumento e do ciclo empregados. 

II. As condições esterilizantes da carga devem ser 
verificadas por meio da distribuição de indicadores 
ou monitores biológicos em posições adequadas 
da carga. 

III. A calibração de todos os instrumentos que fazem 
parte do sistema de aquecimento ou de esteriliza-
ção deve ser efetuada antes do início das medi-
ções. 

 
Considerando os itens citados, a alternativa  
CORRETA é: 

 

A) apenas o item I está correto. 
B) apenas os itens I e II estão corretos. 
C) apenas os itens II e III estão corretos. 
D) todos os itens estão corretos. 
E) nenhum item está correto. 

 
57. Sobre a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005, são 

feitas as seguintes proposições: 

I. Especifica requisitos gerais para competência em 
realizar ensaios e/ou calibrações normalizados, 
não normalizados e métodos desenvolvidos por 
laboratório. 

II. A norma é aplicável às organizações que realizam 
ensaios e/ou calibrações desde que tenham um 
número limitado estabelecido por esta norma para 
as práticas de atividade, garantindo maiores pre-
cisões nos ensaios e/ou calibrações. 

III. Sistema de gestão, segundo esta norma, significa 
os sistemas da qualidade, administrativos e técni-
cos que governam as operações de um laborató-
rio. 

IV. Tem como propósito ser usada para garantir a 
certificação de laboratórios e organizações. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas 2 proposições estão corretas. 
B) Apenas 1 proposição está correta. 
C) Apenas 3 proposições estão corretas. 
D) Todas as proposições estão corretas. 
E) Nenhuma proposição está correta 

 

58. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005, 
um laboratório deve: 

 

I. ter políticas e procedimentos para assegurar a 
proteção das informações confidenciais e direitos 
de propriedades dos seus clientes. 

II. especificar a responsabilidade, autoridade e o in-
ter-relacionamento de todo o pessoal que geren-
cia, realiza ou verifica trabalhos que afetem a qua-
lidade dos ensaios e/ou calibrações. 

III. ter gerência técnica que tenha responsabilidade 
total pelas operações técnicas e pela provisão de 
recursos necessários para assegurar a qualidade 
requerida das operações do laboratório. 

IV. ter meios para assegurar que sai direção e pes-
soal estejam livres de quaisquer pressões ou in-
fluências indevidas, comerciais, financeiras ou ou-
tras, internas ou externas, que possam afetar ad-
versamente a qualidade dos seus trabalhos. 

 

Das proposições feitas acima, estão CORRETAS: 
 

A) apenas I, II e III. 
B) apenas I, II e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) apenas I, III e IV. 
E) apenas I e II. 

 
59. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005, 

em caso de trabalhos de ensaio e/ou calibração não 
conformes, são feitas as seguintes proposições sobre 
os deveres do laboratório: 

 

I. deve possuir uma política e procedimentos a se-
rem implementados quando qualquer aspecto do 
trabalho não estiver em conformidade com os 
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procedimentos ou requisitos acordados com o cli-
ente. 

II. deve designar responsabilidades e autoridades 
pelo gerenciamento do trabalho não conforme, 
sendo obrigatória a interrupção do trabalho e a re-
tenção dos relatórios de ensaio e certificados de 
calibração. 

III. em caso de uma avaliação indicar que o trabalho 
não conforme pode se repetir, ações corretivas 
devem ser tomadas imediatamente. 

 

Das proposições acima, estão CORRETAS: 
 

A) apenas I e II. 
B) apenas II e III. 
C) I, II e III. 
D) Nenhuma está correta. 
E) apenas I e III. 

 
60. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025/2005, 

são feitas as seguintes proposições: 
 

I. Fatores humanos. 
II. Condições ambientais. 
III. Equipamentos. 
IV. Rastreabilidade da medição. 
V. Manuseio de itens de ensaio e calibração. 

 

Das proposições feitas acima, são fatores que afetam 
a confiabilidade de um ensaio e/ou calibração: 
 
A) apenas 4 proposições. 
B) todas as proposições feitas. 
C) apenas 3 proposições. 
D) apenas 2 proposições. 
E) apenas 1 proposição. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 

 

A seguir, estão a Figura a e a Figura b ilustrando graficamente a avaliação da incerteza-padrão de uma grandeza de 
entrada a partir de observações repetidas referentes à temperatura dada em °C. A Tabela 1 mostra os dados utilizados 
na avaliação efetuada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a                                                                             Figura b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita-se: 
 

1. Denomine os gráficos da Figura a e da Figura b pelo seu nome convencional utilizado na avaliação da incerte-
za-padrão de uma grandeza. 

 
2. Para a Figura a, determine µµµµt e σσσσ, símbolos adotados na figura. 

 

3. Para a Figura b, determine  correspondente as 20 observações registradas na Tabela 1. 
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Rascunho 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
9____________________________________________________ 
10____________________________________________________ 
11____________________________________________________ 
12____________________________________________________ 
13____________________________________________________ 
14____________________________________________________ 
15____________________________________________________ 
16____________________________________________________ 
17____________________________________________________ 
18____________________________________________________ 
19____________________________________________________ 
20____________________________________________________ 
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