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LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO

Concurso Público

1) Após se identificar e entrar na sala de prova, o candidato 
não poderá mais dela se retirar, a não ser após 01 (uma) hora 
do início da prova e devidamente acompanhado de um fiscal. 
Ressalvando-se a situação prevista no Edital 80/2016 IFPI.

2) Esta Prova Escrita terá tempo de duração de 5 (cinco) 
horas, com início após a informação do tema da prova 
discursiva aos candidatos.  

3) O sorteio do tema da prova discursiva será realizado em 
uma das salas com a presença de dois candidatos e um fiscal 
das demais salas, sendo o tema desta prova um dos 10 (dez) 
apresentados no conteúdo programático de conhecimentos 
específicos por curso/disciplina.

4) Cada candidato receberá: 01 (um) CADERNO DE PROVAS 
CONTENDO A PROVA OBJETIVA, A FOLHA DE RESPOSTA DA 
PROVA OBJETIVA (cartão gabarito), FOLHA DE RESPOSTA 
DA PROVA DISCURSIVA e FOLHAS DE RASCUNHO PARA 
PROVA DISCURSIVA.

5) O candidato deverá verificar se o material supracitado 
está completo, se tem falhas de impressão ou grampeamento. 
Se ocorrer qualquer uma das situações citadas, comunicar e 
solicitar ao fiscal a devida substituição. Feitas as verificações 
necessárias e o comunicado para iniciar as avaliações, não 
poderá mais haver substituição de nenhum material que foi 
entregue.

6) É facultado o uso das folhas destinadas para rascunho, as 
quais não valerão para finalidade de avaliação. 

7) A prova discursiva deverá ter no mínimo 60 (sessenta) 
linhas e, no máximo, 120 (cento e vinte) linhas.

8) A Prova Escrita deverá, obrigatoriamente, ser realizada 
com caneta esferográfica, de material transparente, com 
ponta grossa, na cor azul ou preta. 

9) Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar 
todo o material recebido e especificado no item 4. Não será 
permitido ao candidato levar nenhum material.

10) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala 
de prova e somente poderão sair juntos do recinto.

Nome do candidato: __________________________

No de inscrição: ______________________________
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01. Sobre os requisitos básicos para investidura 
em cargo público, conforme a Lei nº 8.112/90 e suas 
alterações, marque a única alternativa que NÃO se 
aplica: 

a) O gozo dos direitos políticos é um requisito 
básico para a investidura em cargo público.
b) Aptidão física e mental.
c) Capacidade de Iniciativa e produtividade.
d) A quitação com as obrigações militares e 
eleitorais.
e) A nacionalidade brasileira.

02. Com a Lei nº 11.892/08, e suas alterações, 
fi ca instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, 
a Rede Federal de Educação Profi ssional, Científi ca 
e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação 
e constituída pelas seguintes instituições: Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 
Institutos Federais; Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR; Centros Federais de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 
CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; Escolas 
Técnicas vinculadas às Universidades Federais; e 
Colégio Pedro II.  Assim, é CORRETO afi rmar sobre 
as referidas Instituições:

a) O Colégio Pedro II é instituição federal de 
ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada ao 
Ministério da Educação e especializada apenas 
na oferta de educação básica.
b) As Escolas Técnicas vinculadas às 
Universidades Federais, não mencionadas na 
composição dos Institutos Federais, não poderão, 
em observância à conjuntura econômica, ainda 
que mediante aprovação do Conselho Superior 
de sua respectiva Universidade Federal, propor 
ao Ministério da Educação a adesão ao Instituto 
Federal que esteja constituído na mesma base 
territorial.
c) O Colégio Pedro II é equiparado aos 
Institutos Federais para efeito de incidência das 
disposições que regem a autonomia e a utilização 
dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal 
e de ações de regulação, avaliação e supervisão 
das instituições e dos cursos de educação 
superior.
d) Que possuem natureza jurídica de autarquia, 
detentoras de autonomia administrativa, 
patrimonial, fi nanceira, didático-pedagógica e 

disciplinar. 
e) No âmbito de sua atuação, os Institutos 
Federais exercerão, em caráter específi co, o papel 
de instituições certifi cadoras de competências 
profi ssionais.

03. Qual dentre as alternativas elencadas abaixo 
é objetivo do Instituto Federal do Piauí, conforme 
normatizado no Art. 5º do Estatuto:

a) Ministrar prioritariamente a educação 
profi ssional técnica de nível médio, na forma de 
cursos integrados para jovens e adultos, por estes 
terem tido a oportunidade na idade apropriada.
b) Garantir a formação de trabalhadores 
nas empresas públicas e privadas por meio 
da Extensão, com ênfase em conhecimentos 
tecnológicos, através de convênios fi rmados 
anualmente.
c) Realizar pesquisas aplicadas, estimulando 
o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade.
d) Desenvolver atividades extra-curriculares em 
comunidades carentes para o desenvolvimento 
de micro-empresas com ênfase em produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos 
científi cos e tecnológicos.
e) Ministrar cursos para os diferentes níveis de 
ensino, abrangendo o Ensino Fundamental.

04. O Decreto Nº 5.154 afi rma que a  educação 
profi ssional será desenvolvida por meio de cursos e 
programas. Marque a  opção que melhor se aplica.

a) Formação inicial de trabalhadores.
b) Qualifi cação profi ssional, inclusive formação 
inicial e continuada de trabalhadores; educação 
profi ssional técnica de nível médio; educação 
profi ssional tecnológica de graduação e de pós-
graduação.
c) Educação profi ssional de nível médio; 
formação inicial; educação profi ssional 
tecnológica de graduação. 
d) Educação profi ssional tecnológica de 
graduação e de pós-graduação; formação 
continuada de trabalhadores.
e) Educação profi ssional de graduação e de 
pós-graduação.
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05. Os cursos e programas de formação 
inicial e continuada de trabalhadores, referidos 
no inciso I do Art. 1o do Decreto 5.154,  
incluem a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização, em todos os 
níveis de escolaridade, e poderão ser ofertados 
segundo itinerários formativos, objetivando:

a) O desenvolvimento de aptidões para a 
vida produtiva e social.
b) O desenvolvimento educacional pleno.
c) O desenvolvimento de aptidões técnicas 
profi ssionais.
d) Ampliar as capacidades sócio-emocionais.
e) Ampliar a vida produtiva.

06. Em conformidade com a Lei 9.394, o 
Ensino Médio, etapa fi nal da Educação Básica, 
com duração mínima de três anos, terá como 
fi nalidades:

( ) A consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos.

( ) A preparação básica para o trabalho e 
a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 
com fl exibilidade a novas condições de ocupação 
ou aperfeiçoamentos posteriores.

( ) O aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico.

( ) A compreensão dos fundamentos científi co-
tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina.

Usando como referência (V) para a assertiva 
Verdadeira e (F) para Falsa, marque a opção que 
melhor se aplica, segundo a sequência de cima 
para baixo.

a) VVFV.
b) VFFF.
c) FVFV.
d) VVVV.
e) VVVF.

07. Conforme a Lei Nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
na Seção que trata da Educação Profi ssional 
Técnica de Nível Médio, a preparação geral para 
o trabalho, e, facultativamente, a habilitação 
profi ssional poderão ser desenvolvidas nos 
próprios estabelecimentos de ensino médio ou 
em cooperação com instituições especializadas 
em educação profi ssional. Sobre a referida 
modalidade de educação aqui em destaque, 
leia os itens que se seguem e escreva (C) para 
Correto ou (E) para Errado e, em seguida, 
assinale a sequência CORRETA.

( ) A educação profi ssional técnica de nível 
médio será desenvolvida nas seguintes formas:        
articulada com o ensino médio;  subsequente, 
em cursos destinados a quem já tenha concluído 
o ensino médio. 

( ) A educação profi ssional técnica de nível 
médio deverá observar:  os objetivos e defi nições 
contidos nas diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação;  As normas complementares dos 
respectivos sistemas de ensino; As exigências 
de cada instituição de ensino, nos termos de seu 
projeto pedagógico.

( ) A educação profi ssional técnica de nível 
médio articulada, prevista na Lei Nº 9.394/96 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
será desenvolvida nas formas Integrada e 
Concomitante.

( ) A educação profi ssional técnica articulada 
com o ensino médio,  na sua modalidade 
integrada, pode ser oferecida somente a quem 
já tenha concluído o ensino fundamental, sendo 
o curso planejado de modo a conduzir o aluno 
à habilitação profi ssional técnica de nível médio, 
na mesma instituição de ensino, efetuando-se 
matrícula única para cada aluno.

( ) A educação profi ssional técnica articulada 
com o ensino médio,  na sua modalidade 
concomitante, pode ser oferecida a quem 
ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 
efetuando-se matrículas distintas para cada curso.
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Diante da questão posta pode-se afi rmar que a 
sequência CORRETA é:

a) C, E, C, C, E.
b) C, C, C, C, C.
c) E, C, C, E, C.
d) E, C, E, C, C.
e) C, C, E, C, C.

08. A educação profi ssional e tecnológica, no 
cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência 
e da tecnologia. Sobre a referida modalidade 
de educação, analise as alternativas abaixo e 
marque aquela que está INCORRETA:

a) Os cursos de educação profi ssional e 
tecnológica poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, possibilitando a construção de 
diferentes itinerários formativos, observadas 
as normas do respectivo sistema e nível de 
ensino. 
b) Dentre os cursos abrangidos pela 
educação profi ssional e tecnológica estão 
os de formação inicial e continuada ou 
qualifi cação profi ssional.
c) A educação profi ssional e tecnológica 
também abrange os cursos: de educação 
profi ssional técnica de nível médio; e de 
educação profi ssional tecnológica de 
graduação e pós-graduação. 
d) Os cursos de educação profi ssional 
tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, 
características e duração, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação.
e) Os cursos de educação profi ssional técnica 
de nível médio deverão ser organizados por 
eixos tecnológicos, possibilitando a construção 
de diferentes itinerários formativos.

09. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Nº 9.394/96), no seu Capítulo III- 
Da Educação Profi ssional, apresenta algumas 
determinações e características da educação 
profi ssional e tecnológica.  No que diz respeito à 

citada modalidade de educação, analise os itens 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I - A educação profi ssional será desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, apenas em 
instituições especializadas.

II - O conhecimento adquirido na educação 
profi ssional e tecnológica, inclusive no trabalho, 
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento 
e certifi cação para prosseguimento ou conclusão 
de estudos.      

III - As instituições de educação profi ssional e 
tecnológica, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à 
comunidade, condicionada a matrícula 
à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas o item I está correto.
e) Todos os itens estão corretos.

10. A Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), no seu Art. 8º, ressalta 
que: A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 
Sobre o sistema federal de ensino, Art. 16 da 
mesma Lei, devemos afi rmar que ele compreende 
as seguintes instituições e órgãos:

a) As instituições de ensino mantidas pela 
União; os órgãos federais de educação.
b) Universidades Federais; Institutos 
Federais de Educação Tecnológica; e órgãos 
federais de educação.
c) Universidades Federais e Institutos 
Federais de Educação Tecnológica.
d) As instituições de ensino mantidas pela 
União; as instituições de educação superior 
criadas e mantidas pela iniciativa privada; os 
órgãos federais de educação.
e) As instituições de educação superior 
criadas e mantidas pela iniciativa privada; os 
órgãos federais de educação.
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11. A Lei Nº 11.892/2008 que institui a Rede 
Federal de Educação Profi ssional, Científi ca 
e Tecnológica e criou os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia- Institutos 
Federais, também defi ne, no seu Art. 6º, as 
fi nalidades e características dos mencionados 
Institutos Federais. Sobre as referidas fi nalidades 
e características elencadas no artigo aqui 
mencionado, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ofertar educação profi ssional e 
tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualifi cando 
cidadãos com vistas na atuação profi ssional, 
nos diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional.
b) Desenvolver a educação básica e 
tecnológica como processo educativo e 
produtivo de geração e adaptação de soluções 
técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades locais de naturezas 
específi cas.
c)  Promover a integração e a verticalização 
da educação básica à educação profi ssional 
e educação superior, otimizando a infra-
estrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão.
d)  Realizar e estimular a pesquisa aplicada, 
a produção cultural, o empreendedorismo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento científi co 
e tecnológico.
e)  Promover a produção, o desenvolvimento 
e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do 
meio ambiente.

12. Os Institutos Federais são instituições 
de educação superior, básica e profi ssional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na 
oferta de educação profi ssional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino. Com relação 
aos Institutos Federais, analise os itens a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 

I - Para efeito da incidência das disposições que 
regem a regulação, avaliação e supervisão das 
instituições e dos cursos de educação superior, 
os Institutos Federais são equiparados às 
Universidades Federais.

II - No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais 
exercerão o papel de instituições acreditadoras e 
certifi cadoras de competências profi ssionais.

III - Os Institutos Federais não terão autonomia 
para criar e extinguir cursos, nos limites de sua 
área de atuação territorial, bem como para 
registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, 
mediante autorização do seu Conselho Superior, 
aplicando-se, no caso da oferta de cursos à 
distância, a legislação específi ca.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas o item I esta correto.
e) Todos os itens estão corretos.

13. Analise os itens abaixo sobre a Lei que 
Institui a Rede Federal de Educação Profi ssional, 
Científi ca e Tecnológica e cria os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Lei Nº 11.892/2008) e escreva (F) para Falso 
ou (V) para Verdadeiro e, em seguida, marque a 
sequência CORRETA.

I. ( ) Dentre as instituições que compõem 
a Rede Federal de Educação Profi ssional, 
Científi ca e Tecnológica estão as Escolas 
Técnicas vinculadas às Universidades Federais.

II. ( ) Cada Instituto Federal é organizado em 
estrutura multicampi, com proposta orçamentária 
anual identifi cada para cada campus e a reitoria, 
exceto no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios aos servidores.

III. ( ) A reitoria, como órgão de administração 
central, não poderá ser instalada em espaço físico 
distinto de qualquer dos campi que integram o 
Instituto Federal.

IV. ( ) Os Institutos Federais não poderão 
conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e intercâmbio a alunos, docentes e 
pesquisadores externos ou de empresas, a serem 
regulamentadas por órgão técnico competente 
do Ministério da Educação.
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V. ( ) Os bens e direitos do Instituto Federal 
serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, 
para a consecução de seus objetivos, não 
podendo ser alienados, a não ser nos casos e 
condições permitidos em lei.

A sequência CORRETA é:

a) V, V, F, V, F.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, F, F, V.
d) F, V, V, F, F.
e) F, V, F, F, V.

14. Conforme estabelece o Art. 1º do Estatuto 
do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 
Piauí, o Instituto Federal do Piauí possui natureza 
jurídica de autarquia, sendo detentor de:

a) Autonomia administrativa, mas 
dependência didático-pedagógica e disciplinar 
do Ministério da Educação.
b) Autonomia patrimonial e didático-
pedagógica, mas relativa dependência 
disciplinar a ser construída com a comunidade 
escolar.
c) Autonomia disciplinar, patrimonial e 
administrativa, mas total dependência 
fi nanceira do Ministério da Educação.
d) Autonomia administrativa, patrimonial, 
fi nanceira, didático-pedagógica e disciplinar.
e) Autonomia didático-pedagógica e 
patrimonial apenas.

15. De acordo com o Art. 6º do Estatuto do 
Instituto Federal do Piauí, no desenvolvimento 
da sua ação acadêmica, o Instituto Federal 
do Piauí, em cada exercício, deverá garantir o 
mínimo de:

a) 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 
para a educação profi ssional técnica de nível 
médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) 
das vagas para cursos de licenciatura e/ou 
programas especiais de formação pedagógica.
b) 50% (cinquenta por cento) das vagas 
para cursos de licenciatura e/ou programas 
especiais de formação pedagógica e 50% 

(cinquenta por cento) para os demais cursos 
a serem oferecidos.
c) 20% (vinte por cento) das vagas para 
cursos de licenciatura e/ou programas 
especiais de formação pedagógica e 70% 
(setenta por cento) para educação geral 
necessária para o ensino médio.
d) 30% (trinta por cento) de suas vagas para 
a educação superior, porque permite acesso 
aos níveis mais elevados do saber e da cultura 
e 50% (cinquenta por cento) para programas 
especiais.
e) Não há percentuais defi nidos para 
educação profi ssional técnica de nível médio 
e para licenciaturas, pois fere a autonomia 
do gestor na defi nição do atendimento 
educacional a ser feito pelo Instituto Federal 
do Piauí.

16. O Estatuto do Instituto Federal do Piauí 
estabelece, no Art. 3º, princípios norteadores 
que orientam sua atuação. De acordo com esse 
estatuto, são princípios do IFPI, EXCETO:

I - Compromisso com a justiça social, equidade, 
cidadania, ética, preservação do meio ambiente, 
transparência e gestão democrática.

II - Horizontalização do ensino e sua integração 
com a pesquisa e a extensão.

III - Efi cácia nas respostas de formação 
profi ssional, difusão do conhecimento científi co, 
tecnológico, artístico-cultural e desportivo e 
suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e 
culturais.

IV - Inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais e defi ciências específi cas.

V - Natureza pública e gratuita do ensino, sob a 
responsabilidade da União, dos Estados e dos 
Municípios.

a) Apenas o inciso I.
b) Os incisos II e III.
c) Os Incisos IV e V.
d) Os Incisos II e V.
e) Os Incisos III e IV.
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17. A Constituição Federal de 1988 defi niu os 
percentuais mínimos de aplicação dos recursos 
para a educação pública no Brasil. Conforme 
o Art. 212, são percentuais mínimos a serem 
aplicados em manutenção e desenvolvimento do 
ensino, no Brasil:

a) Dez por cento pela União, dezoito por 
cento pelos Estados e dezoito por cento pelos 
Municípios.
b) Dezoito por cento pelos Estados, dezoito 
por cento pelos Municípios e vinte e cinco por 
cento da União.
c) Dezoito por cento pela União, vinte e cinco 
por cento pelos Estados e vinte e cinco por 
cento pelos Municípios.
d) Trinta por cento pelos Estados, vinte e 
cinco por cento pelos Municípios e dez por 
cento pela União.
e) Vinte e cinco por cento pelos Estados, 
dezoito por cento pelos municípios e vinte e 
cinco por cento pela União.

18. A Constituição Federal de 1988, também 
denominada de Constituição Cidadã, estabeleceu 
no Capítulo III, especifi camente no Art. 206, os 
princípios que regem o ensino no Brasil. Dentre 
estes, a gestão do ensino público passou a ser:

a) Autônoma e livre de qualquer poder, 
considerando os princípios de igualdade e 
liberdade do ensino.
b) Democrática em todos estabelecimentos 
de ensino públicos e privados.
c) Democrática do ensino público, na forma 
da Lei.
d) Oligárquica em todas as escolas em 
conformidade com o projeto pedagógico de 
cada escola.
e) Participativa e democrática em todas as 
instituições de ensino, em consonância com o 
que preconiza o direito público.

19. O Art. 209 da Constituição Federal de 
1988 normatiza que o ensino é livre à iniciativa 
privada, atendidas as condições de cumprimento 
das normas gerais da educação nacional e 
autorização e avaliação de qualidade pelo poder 
público.

Considerando este artigo, é possível depreender 
que:

a) As escolas privadas podem ser criadas 
a partir da livre iniciativa e o poder público 
deve prover as condições mínimas para seu 
funcionamento.
b) As escolas privadas não são obrigadas 
a serem avaliadas pelo poder público, pois 
utilizam recursos próprios.
c) As escolas privadas estão livres de 
cumprimento das normas gerais da educação 
nacional, conforme explica o caput do artigo.
d) A livre iniciativa do ensino privado está 
condicionada ao cumprimento das normas 
gerais da educação e da autorização e 
avaliação de qualidade do poder público.
e) A livre iniciativa não pressupõe obrigações 
de autorização pelo poder público, este deve 
se ater ao estabelecimento de padrões de 
qualidade.

20. Um estudante de Licenciatura em 
Pedagogia da Universidade Liberdade foi 
orientado a fazer uma pesquisa sobre o dever do 
Estado em garantir a educação, em conformidade 
com o que preconiza a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. O Art. 208, que 
estabelece o dever do Estado com a educação,  
foi escolhido pelo estudante para ser analisado. 
Conforme este artigo, o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de, 
EXCETO:

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurando inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; (Redação dada pela  Emenda  
Constitucional  nº  59,  de  2009).

II - Universalização do ensino médio gratuito; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996).

III - Atendimento educacional especializado aos 
portadores de defi ciência, preferencialmente na 
rede especializada para este ensino, em função 
das especifi cidades da formação exigida.
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IV - Educação infantil, em creches e pré-escolas, 
às crianças até 6 (seis) anos de idade; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2016).

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um.

VI - Oferta  de  ensino  noturno  regular,  adequado  
às condições do educando.

VII - Atendimento ao educando, em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático escolar, 
transporte,  alimentação e assistência à saúde. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009).

Após a análise dos incisos apresentados, marque 
a resposta CORRETA nas opções abaixo.

a) As  afi rmativas  I,  II,  III.
b) As  afi rmativas  III,  IV  e  VI.
c) As  afi rmativas II, V e VII .
d) As afi rmativas  I, IV e V.
e) As afi rmativas II, III e IV.

21. Os processos de conformação plástica 
podem ser classifi cados de acordo com o tipo 
de esforço predominante. Considerando-se os 
processos de conformação por compressão 
direta, podemos afi rmar que:

a) As forças externas aplicadas sobre a 
peça podem ser tanto de tração como de 
compressão. Porém, as que efetivamente 
provocam a conformação plástica do metal são 
de compressão indireta, forças desenvolvidas 
pela reação da matriz sobre a peça. Os 
principais processos que se enquadram 
nesse grupo são a trefi lação de fi os e a 
extrusão de tubos, e a estampagem profunda 
(embutimento) de chapas (parcial).
b) O estiramento de chapas, em que a peça 
toma a forma da matriz por meio da aplicação 
de forças de tração em suas extremidades. O 
resultado de uma medição a ser apresentado 
deve ser selecionado dentre os valores 
obtidos, a critério estabelecido pelo operador.
c) Predomina a solicitação externa por 
compressão sobre a peça de trabalho. Nesse 

grupo, podem ser classifi cados os processos 
de forjamento (livre e em matriz) e laminação 
(plana e de perfi s).
d) Predominam as forças cisalhantes 
sufi cientes ou não para romper o metal no seu 
plano de cisalhamento. Os melhores exemplos 
desse tipo de processo são a torção de barras 
e o corte de chapas.
e) As modifi cações de forma são obtidas 
mediante a aplicação de um momento fl etor. 
Este princípio é utilizado para dobrar chapas, 
barras e outros produtos. Como exemplos, 
podem ser citados os processos de dobramento 
livre, dobramento de borda, dobramento de 
matriz e calandragem.

22. Em relação às formas de transferência 
do metal de adição, no processo de soldagem a 
arco elétrico, é CORRETO afi rmar que:

a) O gotejamento grosso caracteriza-se por 
elevada corrente e nele não ocorre perigo 
de curto-circuito. Apresenta o som de chiado 
contínuo, possui baixa penetração e tem uma 
taxa de deposição em torno de 10 a 30 gotas 
por segundo.
b)  A transferência por gotejamento fi no 
possui uma penetração menor. Ela é mais bem 
aplicada em revestimentos e ocorre com altas 
correntes. Tem um som normal e uma taxa de 
deposição em torno de 200 gotas por segundo.
c)  A transferência por gotejamento médio 
possui uma penetração elevada. Ela é mais 
bem aplicada em revestimentos e ocorre com 
correntes muito baixa. Tem um som normal e 
uma taxa de deposição em torno de 500 gotas 
por segundo.
d)  A transferência por gotejamento grosso 
ocorre com uma corrente muito elevada e nele 
não ocorre perigo de curto-circuito. Apresenta 
o som de chiado contínuo, possui baixa 
penetração e tem uma taxa de deposição em 
torno de 200 gotas por segundo.
e)  A transferência por gotejamento fi no 
possui uma penetração muito elevada. Ela é 
mais bem aplicada em revestimentos e ocorre 
com baixas correntes. Tem um som normal e 
uma taxa de deposição em torno de 10 a 30 
gotas por segundo.
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23. O fenômeno de endurecimento por 
deformação plástica, denominado encruamento, 
é um processo de endurecimento quando um 
cristal metálico é deformado plasticamente. 
O fenômeno do encruamento para um metal é 
infl uenciado por diversos fatores, analise as 
alternativas e assinale a CORRETA:

a) É infl uenciado somente por determinados 
planos e direções cristalográfi cas, conhecidas 
como planos e direções de escorregamento.
b)   Uma parte do cristal, vizinha à outra parte 
a partir de um plano limite das duas partes, 
denominado plano de maclação. A parte do 
cristal a ser deformada. Das distâncias não-
múltiplas da distância interatômica.
c) Uma parte do cristal move-se em 
relação a um plano imaginário de referência. 
Admitindo-se esse plano como um espelho, 
verifi ca-se que uma parte do cristal, formando 
uma imagem duas vezes maior do que a 
outra parte. A parte deformada do cristal 
mantém um reticulado duplicado da outra 
parte original, os deslocamentos dos átomos, 
nesse caso, corresponderem a distâncias 
múltiplas da distância interatômica.
d)  Da metalografi a do metal. Deve ter grau de 
pureza maior que 90% do metal. Orientação do 
cristal metálico em única direção. Temperatura 
no processo deve ser igual a temperatura de 
fusão. Forma e dimensão do cristal metálico 
padronizado. Independentemente das 
condições superfi ciais do cristal metálico.
e)  Estrutura cristalina do metal. Natureza 
química do metal. Pureza do metal. Orientação 
do cristal metálico. Temperatura no processo 
de deformação. Forma e dimensão do cristal 
metálico e condições superfi ciais do cristal 
metálico.

24. No processo de soldagem MIG/MAG 
a função do gás de proteção é expulsar o ar 
atmosférico da região de soldagem com o objetivo 
de evitar a contaminação da poça de fusão. A 
contaminação é causada principalmente pelo 
nitrogênio (N2), oxigênio (O2) e vapor d'água (H2O) 
presentes na atmosfera. Referente à presença de 
nitrogênio, na atmosfera da região de soldagem, 
podemos afi rmar CORRETAMENTE que:

a) O nitrogênio no aço solidifi cado reduz 
a ductilidade e a tenacidade da junta solda 
e pode causar fi ssuração. Em grandes 
quantidades o nitrogênio pode causar 
também porosidade.
b) O nitrogênio em excesso no aço combina-
se com o carbono e forma o monóxido de 
carbono (CO), que pode ser aprisionado no 
metal, aumentando a estabilidade metalúrgica, 
e, consequentemente, a resistência mecânica 
da junta soldada.
c) O nitrogênio em excesso pode se 
combinar com outros elementos no aço e 
formar compostos que produzem inclusões 
no metal de solda: o manganês (Mn) e o silício 
(Si), por exemplo, estas inclusões podem 
provocar o fenômeno do descolamento na 
junta soldada.
d) O nitrogênio (N2), presente no vapor 
d'água e no óleo, combina-se com o ferro 
(Fe) ou com o alumínio (Al), resultará em 
maior taxa de deposição do metal de adição.
e) A presença do nitrogênio, na atmosfera, 
formará o óxido de alumínio (Al2O3) na região 
de soldagem promovendo estabilidade ao 
arco e uma boa fusão entre a poça de fusão 
e o material de base.
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25. Considerando o procedimento de leitura 
em um paquímetro em polegada milesimal e com 
resolução de 0,001 pol e a fi gura abaixo, qual o 
valor da leitura CORRETA?

a) 0,7721 pol
b) 0,7210 pol
c) 0,475 pol
d) 0,496 pol
e) 7,75 pol

26. Considerando o procedimento de leitura 
em um goniômetro em graus e minutos e a fi gura 
abaixo, qual o valor da leitura CORRETA?

a) 1° 30"
b) 16° 35"
c) 16° 30"
d) 1° 35"
e) 1° 05"

27. O tratamento térmico é uma ferramenta 
bastante utilizada na engenharia, pois através da 
mesma podem-se modifi car as propriedades dos 
materiais. Desta forma, dos requisitos listados a 
seguir são tratamentos térmicos, À EXCEÇÃO 
DE UM. Assinale-o:

a) Bainitamento.
b) Recozimento.
c) Normalização.
d) Têmpera.
e) Austêmpera.

28. Sobre os processos de tratamento 
térmicos usualmente empregados para alteração 
das propriedades mecânicas de aços, julgue os 
próximos itens.

I) O processo de têmpera proporciona um 
aumento no alívio de tensão e dureza, assim 
como tem a função de diminuir a fragilidade dos 
aços. 

II) No recozimento, o aço é aquecido e depois 
resfriado lentamente ainda dentro do forno, 
produzindo perlita grosseira. 

III) A martensita é a microestrutura responsável 
pelo endurecimento dos aços carbono resultantes 
do processo de têmpera.

IV) O aço é aquecido a aproximadamente 
60°C dentro do campo austenítico e 
resfriado lentamente no tratamento térmico 
denominado normalização.

Assinale a alternativa que corresponde às 
afi rmativas VERDADEIRAS.

a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
e) I, II, III, IV.

29. A respeito das estruturas cristalinas dos 
materiais metálicos, julgue os itens abaixo:

I - O número de coordenação é maior na estrutura 
CCC que na estrutura CFC.

II - O fator de empacotamento da estrutura CCC 
é mais elevado que a estrutura HC.

III - As estruturas CCC e HC têm a mesma 
densidade de empacotamento atômico, a mais 
compacta possível.

IV - A rede cristalina é o arranjo bidimensional 
de pontos que coincidem com as posições dos 
átomos (ou centro das esferas). 

Assinale a alternativa que corresponde às 
afi rmativas VERDADEIRAS:
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a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II, III, IV.
e) nenhuma das alternativas anteriores.

30. Um eixo de aço SAE 1020 com secção 
transversal de 10 mm está submetido a esforços 
trativos. Sabendo que a dureza Brinell do aço 
é 100 Kgf/mm2 ,qual a força máxima suportada 
pelo eixo em tração?

a) 1.200 Kgf
b) 2.826 Kgf
c) 1.500 Kgf
d) 3.200 Kgf
e) 2.500 Kgf

31. Uma preocupação do engenheiro 
projetista é que os sistemas mecânicos não 
falhem de maneira abrupta, causando danos 
a pessoas. Desta forma, o estudo do tipo de 
fratura dos materiais é de suma importância 
para a Engenharia Mecânica. O tipo de fratura 
pode ser determinado por vários ensaios, entre 
eles o ensaio de impacto em corpos de provas 
entalhados. No ensaio de Charpy determina-
se várias condições de fratura em função da 
temperatura e uma delas é a NDT (temperatura de 
ductilidade nula). Neste caso, uma temperatura  
menor que a NDT (temperatura de ductilidade 
nula) representa uma condição na qual:

a) A fratura inicia de modo frágil e propaga 
fragilmente.
b) A fratura inicia de modo dúctil e propaga 
fragilmente.
c) A fratura inicia frágil e propaga ductilmente.
d) A fratura inicia dúctil e propaga ductilmente.
e) A fratura não propaga.

32. No torneamento de peças cilíndricas, 
o operador avança a ferramenta, diminuindo 
o diâmetro da peça usinada, através de um 
mecanismo tipo rosca sem fi m. Considere que 
o torno possui um mecanismo com rosca sem 
fi m de passo 4mm, com uma única entrada, e foi 

dado um avanço na ferramenta de 0,5mm. Se a 
peça que está sendo usinada tem um diâmetro 
inicial de 40mm, após a operação de desbaste 
apresentada (avanço na ferramenta de 0,5mm), 
o diâmetro fi nal da peça será:

a) 39,50 mm
b) 39,75 mm
c) 39,00 mm
d) 41,00 mm
e) 40,50 mm

33. A rugosidade superfi cial, no processo de 
torneamento, é infl uenciada pela velocidade de 
avanço da ferramenta e pelo raio da ferramenta. 
É CORRETO afi rmar que:

a) Quanto maior o raio da ferramenta e quanto 
menor a velocidade de avanço da ferramenta, 
menor será a rugosidade superfi cial da peça 
acabada.
b) Quanto menor o raio da ferramenta 
e quanto menor a velocidade de avanço 
da ferramenta, menor será a rugosidade 
superfi cial da peça acabada.
c) Quanto menor o raio da ferramenta 
e quanto maior a velocidade de avanço 
da ferramenta, menor será a rugosidade 
superfi cial da peça acabada.
d) Quanto maior o raio da ferramenta e quanto 
maior a velocidade de avanço da ferramenta, 
menor será a rugosidade superfi cial da peça 
acabada.
e) Na verdade, a rugosidade superfi cial só é 
infl uenciada pela presença, ou não, de fl uido 
de corte.

34. Considerando o diagrama Fe-C e as 
características estruturais do ferro, qual o 
microconstituinte considerado o mais mole, o 
mais duro fora do equilíbrio e o mais duro no 
equilíbrio, respectivamente:

a) Ferrita, martensita e cementita.
b) Cementita, perlita e ferrita.
c) Martensita, perlita e austenita.
d) Austenita, cementita e perlita.
e) Austenita, martensita e perlita.
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35. A fi gura abaixo apresenta os ângulos em 
uma ferramenta de aplainamento.

Sobre estes ângulos é CORRETO afi rmar que:

a) Para materiais mais dúcteis, o ângulo de 
saída γ deve ter valor positivo elevado.
b) O ângulo de incidência β tem a função 
de evitar o atrito entre a peça e o fl anco da 
ferramenta.
c) O ângulo α é conhecido como ângulo de 
cunha.
d) A resistência do material da ferramenta 
deve ser o único fator a ser considerado na 
determinação do tamanho de α .
e) Quanto mais duro for o material da peça 
a ser aplainada, maior será o ângulo de saída 
na direção positiva.

36. Considerando o raio atômico R, qual é o 
volume da célula unitária cúbica simples (CS)?

a) (2R)3

b) (0,68).R
c) 1
d) [2R. (2)1/2]3   
e) [4R /(3)1/2]3

37. Uma das formas de classifi cação das 
fresas é quanto ao ângulo de cunha. Sobre esta 
classifi cação, é CORRETO afi rmar que:

a) A fresa do tipo H é utilizada para usinar 
materiais de baixa dureza como o alumínio.
b) A fresa do tipo N é recomendada para 
usinar materiais de média dureza.
c) A fresa do tipo W é a fresa que possui o 
maior ângulo de cunha.
d) A fresa do tipo H é a que possui o menor 
ângulo de cunha.
e) A fresa do tipo W é recomendada para 
usinar materiais duros e quebradiços.

Sobre estes ângulos é CORRETO afi rmar que:

38. A fi gura abaixo apresenta os movimentos 
de um processo de aplainamento. Marque a opção 
que identifi ca corretamente estes movimentos.

a) (A) Movimento de profundidade; (B) 
Movimento de corte; (C) Movimento de curso 
vazio; (D) Movimento de avanço da peça.

b) (A) Movimento de corte; (B) Movimento de 
curso vazio; (C) Movimento de profundidade; 
(D) Movimento de avanço da peça.       

c) (A) Movimento de corte; (B) Movimento 
de profundidade; (C) Movimento de curso 
vazio; (D) Movimento de avanço da peça.

d) (A) Movimento de profundidade; (B) 
Movimento de curso vazio; (C) Movimento 
de corte; (D) Movimento de avanço da peça.

e) (A) Movimento de curso vazio; (B) 
Movimento de profundidade; (C) Movimento 
de avanço da peça; (D) Movimento de corte.

39. Em relação ao diagrama ferro-carbono o 
ponto eutetoide é:

a) A maior temperatura de equilíbrio entre a ferrita 
e a perlita, correspondendo a cerca de 6,77%C.
b) A menor temperatura de equilíbrio entre a 
ferrita e a austenita, correspondendo a cerca de 
0,77%C. 
c) Usado na distinção do aço do ferro fundido 
e corresponde ao máximo teor de carbono que a 
austenita pode conter 2,11%C.
d) A menor temperatura de equilíbrio entre a 
martensita e a perlita, correspondendo a cerca de 
0,77%C.
e) Usado na distinção do aço do ferro fundido 
e corresponde ao máximo teor de carbono que a 
austenita pode conter 6,77%C.
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40.  Sobre o fresamento de engrenagens é 
CORRETO afi rmar que

a) No processo de Renânia, tanto a ferramenta 
quanto o cilindro onde são usinados os dentes 
da engrenagem apresentam movimento de 
rotação.
b) No processo de fresamento Fellows, a 
ferramenta executa apenas movimento de 
translação enquanto a peça gira.
c) Para fresar corretamente uma engrenagem 
cilíndrica de dentes retos de 18 dentes e 
módulo igual a 3, um material de diâmetro 
externo igual a 54 mm é sufi ciente.
d) O módulo, o número de dentes e o 
diâmetro primitivo são parâmetros sufi cientes 
para o fresamento correto de uma engrenagem 
helicoidal.
e) Para usinar uma engrenagem de dentes 
retos de 80 dentes utilizando um disco de 20 
furos, deve-se girar o manípulo em 20 furos no 
aparelho divisor de relação 40/1.
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Marque o número do tema do conteúdo específi co por Curso/Disciplina afi xado no 
quadro pelo fi scal de sala.

□ 1. Diagrama ferro carbono.

□ 2. Estrutura cristalina.

□ 3. Tratamentos térmicos.

□ 4. Ensaios mecânicos.

□ 5. Processos de torneamento.

□ 6. Metrologia.

□ 7. Processos de conformação mecânica.

□ 8. Processo de soldagem MIG/MAG/Eletrodo revestido.

□ 9. Processo de fresamento.

□ 10. Processo de aplainamento.

S O R T E I O  D E  T E M A NO DE INSCRIÇÃO


