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ESCOLAPOLITÉCNICAͲUSP
EXAMEDESELEÇÃOPARAOPROGRAMADEPÓSͲGRADUAÇÃOEM
ENGENHARIADEPRODUÇÃOͲ2015


Matemática/RaciocínioLógico/EngenhariadeProduçãoePortuguês


20/09/2014–de14ha18h


Instruções




1. Sóabraestecadernoquandoofiscalautorizar.


2. EstecadernocompõeͲsededuasprovas:aprimeira,
deMatemática/RaciocínioLógico/Engenhariade
Produção,com25questõesobjetivas,emformade
teste de múltipla escolha; a segunda, de uma
redaçãoemLínguaPortuguesa.


3. Emcadaquestãoobjetiva,há5alternativas,sendo
corretaapenasuma.


4. Preenchacompletamenteoalvéolonafolhaóptica
de respostas, utilizando caneta esferográfica com
tintaazuloupreta.Exemplo:


5. Preenchaafolhaópticaderespostascomcuidado,
pois, em caso de rasura, ela não poderá ser
substituídaeousodecorretivonãoserápermitido.


6. Transcreva o rascunho da redação para a folha
definitiva,utilizandocanetaesferográficacomtinta
azul ou preta. O que estiver escrito na página
"Rascunho da Redação" NÃO será considerado na
correção. Não ultrapasse o espaço destinado à
redação na folha definitiva. Não serão fornecidas
folhascomplementares.

7. Duração da prova: 4 horas. O candidato deve
controlar o tempo disponível. Não haverá tempo
adicional para transcrição de gabarito para a folha
ópticaderespostasedorascunhodaredaçãoparaa
folhadefinitiva.


8. OcandidatopoderáretirarͲsedoprédioapós1hora
deprova.


9. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre
candidatos e a utilização de qualquer material de
consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de
telecomunicação.


10. Ao final da prova, é obrigatória a devolução deste
caderno de questões, da folha óptica de respostas e
da folha definitiva de redação. Poderá ser levado
somente o gabarito provisório de respostas,
referenteàparteobjetivadaprova.





Observação
Adivulgaçãodoresultadodaprimeirafasedoprocessoseletivoseránodia06deoutubrode2014,nositedaFUVEST
(www.fuvest.br).
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É dada no gráfico abaixo a distribuição de probabilidade
ܲሺݔሻdavariávelaleatóriacontínuaݔ.

OsdadosabaixosãodaPesquisaNacionaldeSaneamento
Básico–2000,doIBGE.
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PodeͲseafirmarque݄,ovaloresperadodeݔeavariância
deݔvalem,respectivamente,
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a)
b)
c)
d)
e)


̈́͵ͲǡͲͲ
̈́Ͷ͵ͲǡͲͲ
̈́ͷͶͲǡͲͲ
̈́ͷͻͲǡͲͲ
̈́ͷͲǡͲͲ







Ͳǡʹͺ

ͶΨ





Ͳǡͷͷ

ʹͲΨ





Ͳǡ͵

ͷͳΨ


É correto afirmar que, na tabela, a média dos valores de
consumodeáguaé

a) Ͳǡ͵ͷͷ. Esse valor é igual à média de consumo per
capitapordiadapopulaçãodaregiãoSudeste.
b) Ͳǡ͵ʹͳͺ. Esse valor é igual à média de consumo per
capitapordiadapopulaçãodaregiãoSudeste.
c) Ͳǡ͵ͷͷ.Essevalor,entretanto,édiferentedamédiade
consumo per capita por dia da população da região
Sudeste,queéͲǡ͵Ͷͺ.
d) Ͳǡ͵ʹͳͺ.Essevalor,entretanto,édiferentedamédiade
consumo per capita por dia da população da região
Sudeste,queéͲǡ͵Ͷͺ.
e) Ͳǡ͵ͷͷ.Essevalor,entretanto,édiferentedamédiade
consumo per capita por dia da população da região
Sudeste,queéͲǡ͵͵͵.
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Pedrofezumempréstimo,contratadocomjurosdeͶΨao
mês, que deve ser pago em dez prestações mensais
consecutivas de ̈́ͳǤͲͲͲǡͲͲ. Ao pagar a sexta prestação,
ele decidiu antecipar o pagamento das quatro últimas
parcelas. Dado queሺͳǡͲͶሻସ ൎ ͳǡͳ, o valor antecipado
referenteàsquatroúltimasprestaçõesé,aproximadamente,

a) ̈́͵ǤͶ͵ʹǡͲͲ
b) ̈́͵Ǥͷ͵ʹǡͲͲ
c) ̈́͵Ǥ͵ʹǡͲͲ
d) ̈́͵Ǥ͵ʹǡͲͲ
e) ̈́͵Ǥͺ͵ʹǡͲͲ
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Uma taxa de juros nominal de ͵ͲΨ ao ano, capitalizados
mensalmente, corresponde a uma taxa efetiva de juros
trimestraisde,aproximadamente,


a)
b)
c)
d)
e)



ʹͷΨ





Quando João nasceu, seus avós resolveram aplicar uma
quantia fixa todos os meses, de modo que após ͳͲ anos
tivessem ̈́ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ disponíveis para ele. A aplicação
foi feita em um fundo de investimento com taxa de juros
nominaldeͳʹΨaoano,capitalizadosmensalmente.Dado
que ሺͳǡͲͳሻଵଶ ൎ ͵ǡ͵Ͳ, o valor mensal a ser aplicado é,
aproximadamente,



ͲǡʹͶ

ǡ͵Ψ
ǡͷΨ
ǡΨ
ǡͻΨ
ͺǡͳΨ
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Umamatrizquadradaܣ,deordemʹ,comvaloresreais,é
simétrica, tem traço nulo (ou seja, a soma dos elementos
dadiagonalprincipalézero)edeterminanteigualaെͳ.
ݔ
ݔ
ͳ
Seésoluçãodosistemalinearé
 ܣቀݕቁ ൌ ቀ ቁǡ
ቀݕቁ
Ͳ
verdadeque


a)  ݔൌ ͳ ݕൌ െͳ
b)  ݔൌ െͳ ݕൌ ͳ
c)  ݔ  ݕൌ ʹ
d)  ݔଶ   ݕଶ ൌ ͳ
e)  ݔെ  ݕൌ ʹ
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Considereosistemalinear

ݔ
ͳ ͳ
Ͳ
ݕ
ʹ ͵
Ͳ
൲ቌ ቍൌ൮ ൲
ݖ
ʹ ͳ
Ͳ
ݓ
Ͳ ɉ
Ͳ

emqueߣéumnúmeroreal.PodeͲse,então,afirmar:

a) Paratodovalordeߣ,osistematemumaúnicasolução.
b) Paratodovalordeߣ,osistemateminfinitassoluções.
c) Existe um valor de ߣ para o qual o sistema tem uma
únicasolução,dadaporሺͳǡ ͳǡ Ͳǡ ͳሻ.
d) Existeumvalordeߣparaoqualosistemateminfinitas
soluções,umadasquaiséሺͲǡ ͳǡ Ͳǡ ͳሻ.
e) Existeumvalordeߣparaoqualosistemateminfinitas
soluções,umadasquaiséሺ͵ǡ െͶǡ െͳǡ ʹሻ.


ͳ
Ͳ
൮
Ͳ
Ͳ



Aorealizarumaexperiênciaqueconsistiaemmedirovalor
de  ݕpara certos valores de ݔ, um engenheiro obteve os
valoresapresentadosnatabelaabaixo:



݅

ݔ 





ͳ


ݕ 


െͳ

ͳ


ʹ

Ͳ

െͳ


͵

ͳ

Ͳ


Ͷ

ʹ

ͳ


Ele decidiu modelar essas grandezas por um polinômio de
terceiro grau da forma ሺݔሻ ൌ ܽ ݔଷ  ܾ ݔଶ  ܿ ݔ ݀; para
isso,determinouoúnicodessespolinômiosquepassapelos
pontos da tabela (ou seja, tal que ሺݔ ሻ ൌ ݕ , para
݅ ൌ ͳǡ ʹǡ ͵Ͷ).Paratestarseumodelo,mediuovalorde
ͳ
ͳ
 ݕൌ െ Ǥ
ݕcorrespondentea,tendoobtidoovalor
ݔൌ 
ʹ
ʹ
A diferença entre o valor medido e o valor previsto pelo
ͳ
ݔൌ
modeloparaé
ʹ

ͳ
a) െ
ͳ
b)

Ͳ

c)

ͳ
ͳ

d)

ʹ
ͳ

e)

͵
ͳ

ͳ
ͳ
Ͳ
ͳ
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Quatro cães, um pastor, um bóxer, um labrador e um
buldogue, foram encontrados por um segurança em uma
praça.Ele retirou dopescoço dos cãesas placas com seus
nomes, e também os cartões com nome e endereço dos
donos.Nocalordomomento,ovigiamisturouasplacase
também os cartões, de modo que não conseguia saber o
nome dos cães nem o nome dos respectivos donos. Os
nomesdoscães,nasplacas,eramCaco,Banzé,IgoreWolf;
e os nomes dos donos, nos cartões, eram Júlia, Ivone,
Marcos e Tiago. Felizmente, o vigia lembrou algumas
informaçõessobreoscãeseseusdonos.Odonodobóxeré
oMarcoseodonodobuldogueémulher.OsdonosdoIgor
edoBanzésãodomesmosexo.OCacoédaJúlia,quenão
tem um buldogue. O nome do labrador não é Igor nem
Caco.Assim,éverdadequeocão

a) chamadoBanzépertenceaTiago.
b) daraçalabradorpertenceaJúlia.
c) chamadoIgorpertenceaIvone.
d) chamadoWolfédaraçalabrador.
e) chamadoCacoédaraçabuldogue.
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Qualdasafirmaçõesabaixoéequivalenteàsentença:
“SeLúciaeMariamentem,entãoJoãoficanu”?

a) SeLúciaeMariafalamaverdade,entãoJoãoseveste.
b) Se João está vestido, então Maria ou Lucia fala a
verdade.
c) SeLúciaouMariafalaaverdade,entãoJoãoseveste.
d) Se João está vestido, então Maria e Lucia falam a
verdade.
e) JoãoestávestidoeMariaeLúciafalamaverdade.
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As afirmações a seguir sobre os três números inteiros
positivosܺǡ ܻeܼsãoverdadeiras:

UmclubetemʹͲatletasmilitantesquesãopraticantesde
natação;͵Ͳ, devôlei e ͷͲ,defutebol. Dois desses atletas
praticam os três esportes;ͷǡnatação e vôlei;ǡ natação e
futebol; e ͳͲǡ vôlei e futebol. Entre as mulheres,
ͳͲpraticamsónataçãoe͵Ͳpraticamvôleioufutebol(ou
ambos). Sabendo que o clube só tem atletas militantes
nestas modalidades, concluiͲse que o total de atletas
militantesdosexomasculinoé



Seܻémúltiplode͵ǡentãoܺépar.
ܺéímparouܼéímpar.
ܼéparse,esomentese,ܻémúltiplode͵.
ܺǤ ܼ ൌ ͳͲͲͲ.

x
x
x
x


Logo,


a)
b)
c)
d)
e)





ܻémúltiplode͵eܼépar.
ܻnãoémúltiplode͵eܺépar.
ܻpodeounãosermúltiplode͵.
ܺpodeserparouímpar.
ܺ±ímpareܼépar.

a)
b)
c)
d)
e)
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As merendas oferecidas em uma escola são preparadas
com dois itens diferentes de alimentos em cada um dos
trêsgrupos:


I. bolachas,sanduíche,barradecereal,chocolate;
II. suco de laranja, suco de uva, suco de morango,
limonada,chá;
III. banana,maçã,tangerina,caqui,ameixa,nêspera.


Comoochocolateémuitopopularentreosalunos,eochá
não é, a diretoria da escola resolveu que a merenda que
contiver chocolate deve ter também chá. Sendo assim,
quantostiposdemerendadiferentessãooferecidosnessa
escola?


a)
b)
c)
d)
e)



ʹͶͲ
͵ʹͲ
ͶͳͲ
ͷͲ
͵Ͳ

Ͷͳ
Ͷͷ
Ͷͺ
ͷͳ
ͷ
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Um transeunte assistiu a um acidente automobilístico, do
qualumdosenvolvidosfugiu.Eleconseguiuveraplacado
veículo de relance, não conseguindo identificar suas três
letras e seus quatro algarismos, mas conseguiu dar as
seguintesinformaçõesàpolícia:

I. aprimeiraeasegundaletraeramAeL,respectivamente;
II. aterceiraletraeraEouF;
III. oprimeiroalgarismoeraͳou;
IV. oquartoalgarismoeraͻ;
V. osquatroalgarismosdaplacaeramdiferentes.

Quantasplacassatisfazendoessascondiçõesexistem?

a) ʹͲ
b) ʹʹͶ
c) ʹͶͲ
d) ʹͷ
e) ʹͶ
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Um jogo consiste em sortear aleatoriamente um número
inteiro entre Ͳ a ͻ e repetir o processo até sair um Ͳ,
quandoojogadorteráperdidoojogo.Aprobabilidadedeo
jogadorperderojogoematétrêssorteiosé:


a)

ͳͻͳ
ͻଷ

b)

ʹ͵͵
ͻଷ

c)

ʹͶͳ
ͳͲଷ

d)

ʹͳ
ͳͲଷ

e)

ʹͻͷ
ͳͲଷ
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Em um jogo de senha, o primeiro jogador escolhe um
númerointeirodetrêsalgarismos,todosdentreͳǡ ʹǡ ͵ǡ Ͷeͷ
(o qual chamamos de senha), e o segundo jogador deve
tentar descobrir qual é esse número. Para isso, escolhe
algumnúmeroarbitráriodetrêsalgarismos,tambémentre
ͳ e ͷ, e o primeiro jogador informa quantos algarismos
coincidem com os da senha mas estão em posições
diferentesequantoscoincidemcomosdasenhaeestãona
mesmaposição.Oprocessoérepetidoatéqueosegundo
jogador consiga descobrir qual é a senha. O segundo
jogador escolheu os números abaixo e obteve as
informações:

EmGestãodeOperações,otermojobshoprefereͲseauma
estruturabásicadefluxodeprocesso



ͳʹ͵ʹalgarismos coincidentes, em posições erradas;
nenhumalgarismocoincidenteemposiçãocorreta.


Ͷ͵ͷʹalgarismos coincidentes, em posições erradas;
nenhumalgarismocoincidenteemposiçãocorreta.


ͳʹͶͳalgarismo coincidente, em posição errada;
nenhumalgarismocoincidenteemposiçãocorreta.

PodeͲseconcluirqueasenha

a) ainda não está determinada, mas seu segundo
algarismoéͷ.
b) ainda não está determinada, mas seu primeiro
algarismoéͳ.
c) aindanãoestádeterminada,masseuterceiroalgarismo
éͶ.
d) jáestádeterminadaeseuprimeiroalgarismoé͵.
e) jáestádeterminadaeseuterceiroalgarismoéʹ.
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ParaseobteroTempoPadrãodeumaoperação,executada
por um único operador, foi feita uma amostragem de seu
trabalho durante uma semana, o que permitiu obter o
Tempo Trabalhado por ele. As observações necessárias
foram calculadas estatisticamente com base num nível de
confiança de 97% e erro de 3%. Contadas as peças boas
obtidas,considerouͲseoquocienteTempoTrabalhadopela
quantidadedepeçascomoTempoPadrãodaoperação.

PodeͲseafirmarque

a) a avaliação de ritmo e a estimativa das tolerâncias
deveriam ter sido consideradas no cálculo do Tempo
Padrão.
b) o Tempo Padrão obtido é aceitável e pode ser
consideradonaavaliaçãodedesempenhodosoperários
nofuturo.
c) o Tempo Padrão não pode ser obtido por amostragem
dotrabalho.
d) o processo de obtenção do Tempo Padrão foi
conceitualmentecorreto.
e) oníveldeconfiançaeerroconsideradosnãopermitem
umaprecisãoaceitávelparaoTempoPadrão.




a) em que o produto permanece em um local fixo e o
equipamentodemanufaturaémovidoatéoproduto.
b) que agrupa equipamentos e funções semelhantes,
como furadeiras, em uma área e maquinário de
estampagememoutra.
c) que agrupa equipamentos em uma área dedicada em
que são fabricados produtos com requisitos de
processamentosemelhantes.
d) em que os processos são organizados de acordo as
etapassequenciaisemqueoprodutoéfabricado.
e) em que a produção passa por sequência
predeterminada de etapas, mas o fluxo é contínuo, tal
comoocorrecomlíquidos.
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Conforme a tabela abaixo, um determinado produto em
estoquetemsuademandadeterminadaparaaspróximas8
semanas.




O estoque inicial do produto é de 100 peças e a empresa
trabalhacompontodepedidode20peças.Esseprodutoé
comprado de um fornecedor qualificado em lotes
econômicos de 150 peças e esse fornecedor impõe um
prazode2semanasparaentregadospedidos.Assemanas
em que devem ser emitidos os pedidos de compra ao
fornecedorsão:

a) 1,4e6.
b) 2,5e6.
c) 2,4e6.
d) 1,5e6.
e) 2,6e7.
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As dimensões competitivas da estratégia de operação
normalmente aceitas são: custo, qualidade, velocidade de
entrega, confiabilidade de prazo, flexibilidade (mix de
produção), inovação e sustentabilidade. Para cada uma
delas é possível imaginar um (ou vários) indicador(es) de
desempenho.
Qual das alternativas abaixo mostra indicadores
relacionados às dimensões "confiabilidade de prazo",
"velocidadedeentrega"e"inovação",respectivamente?

a) Custo unitário, capacidade de processo, número de
ordensematraso.
b) Lead time de entrega, tempo necessário para
reprogramar a produção, percentual do faturamento
dosprodutosnovos.
c) Númerodeordensematraso,capacidadedeprocesso,
emissãodeCO2porunidadeproduzida.
d) Tempo necessário para reprogramar a produção, lead
time de entrega, emissão de CO2 por unidade
produzida.
e) Númerodeordensdeproduçãoematraso,leadtimede
entrega, percentual do faturamento dos produtos
novos.



OprocessodefabricaçãodebronzinasapresentaosLimites
Superior e Inferior de Tolerância ou Especificação
equidistantes da média da amostra em um valor
equivalentea2V.OCpkdesseprocessoé

a) 2
b) 0,667
c) 0,333
d) 0,2
e) 1,333
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Considereumprojetoparaoqualtenhamsidoestipulados
12diasparaserconcluído.
AsFiguras1e2representam,deformadistinta,omesmo
projeto: uma, com atividades nos nós, e outra, com
atividadesnosarcos.Asletrascorrespondemaocódigoda
atividade, e os números à direita, às durações
correspondentesemdias.
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Uma empresa irá construir uma nova fábrica. Ela deve
escolher entre duas opções de equipamentos que terão
impactos tanto nos custos (fixos e variáveis) como na
capacidade produtiva da nova fábrica. Os respectivos
valoresestãonatabelaabaixo.


CustoFixoMensal
CustoVariávelUnitário
CapacidadeMáximadeProdução






Opção1
Opção2
$14.000,00
$33.000,00
$45,00
$20,00
1.000
1.300





SabeͲsequeademandadoprodutoqueseráproduzidona
novafábricaseráalgoentre400e700unidadespormês,e
cada unidade produzida poderá ser vendida por $80,00.
Dasduasopções,amelhoré

a) a1,casoademandasejamenordoque550.Aopção2
éamelhor,casocontrário.
b) a1,poiselaelevaopontodeequilíbrio.
c) a1,porquegeraumlucromaior.
d) a 2, porque possui uma capacidade superior e pode
gerarumlucrodeaté$45.000,00pormês.
e) a2,jáquepossuicustovariávelunitáriomenor.










Considerandoosdadosdasduasfiguras,écorretoafirmar
que

a) é possível terminar o projeto em até 8 dias, menos do
queoperíodoestipulado.
b) épossívelterminaroprojetoem11dias,menosdoque
operíodoestipulado.
c) é possível terminar o projeto nos 12 dias estipulados,
utilizandoͲsedasfolgasdasatividades.
d) é possível terminar o projeto nos 12 dias estipulados,
comprimindoͲse o programa das atividades com e sem
folga.
e) não é possível terminar o projeto nos 12 dias
estipulados.
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Um sistema de atendimento trabalha com serviços tipo
1e2,sendoqueostemposmédiosdeatendimentovariam
razoavelmente em função do serviço solicitado e são
crescentescomotipo.Achegadadeclientesvariadurante
o dia, tendo um pico no meio dele; e também varia a
demandarelativadecadaumdosserviçosnodia.SabeͲse
que a rapidez no atendimento faz parte da estratégia
competitiva da empresa e também que clientes com
serviço tipo 1 costumam desistir do atendimento, quando
esperam muito tempo na fila. A empresa considera que
essa desistência (renúncia por impaciência) tem um custo
muito alto para ela. SabeͲse ainda que o custo dos
atendenteséaltoequesedeveevitaraociosidadedeles.
Para ingressar no sistema de atendimento, o cliente gera
uma senha que identifica claramente o serviço a ser
executado.Depossedasenha,eleaguardanumafilaúnica
eéencaminhado,atravésdeumchamadonumvisor,para
oatendimentoporumadasduasatendentesdisponíveise
igualmenteeficientes.
Na tentativa de garantir um bom atendimento, foram
estudadastrêspossibilidadesdepriorizaçãodasfilas:

I. Osclientessãoatendidospelasequênciadechegadano
sistemaealocadosàsatendenteslogoqueelasestejam
disponíveis.
II. Osclientessãoatendidospelomenortempodeserviço
na fila de entrada e alocados às atendentes logo que
elasestejamdisponíveis.
III. Os clientes, com serviços tipo 1, são alocados à
atendente 1, e os, com serviços tipo 2, à atendente 2.
Nãosepermitemudançadefila.

Apartirdasinformaçõesfornecidas,podeͲseafirmarquea
possibilidade

a) IIapresentaamenordesistênciadosclientes.
b) Iapresentaomenortempomédiodeatendimento.
c) IIIapresentaamenorociosidadedasatendentes.
d) Iapresenta o menor desvio padrão do tempo de
atendimento.
e) IIIapresentaamaiordesistênciadosclientes.
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AempresaAtendeBemutilizasimulaçãoderegrasdesequenciamentoparaprogramarasordensaseremfabricadasem
suasduasmáquinasenãopermitequemáquinascomordensnasfilasfiquemociosas.Asregrasqueelacostumaatribuiràs
máquinas são: MTPOͲMenor tempo de processamento; MDEͲMenor data de entrega; FIFOͲSequência de chegada na
máquina.ATabela1,aseguir,mostraasordensaseremprogramadasnumdeterminadodia,comsuashorasdechegadae
deentrega;aTabela2mostraoroteirodecadaumadasordens,comduasoperaçõescadauma,eseusrespectivostempos
deoperaçãoemhoras.AFigura1mostraográficodeGanttdoprogramageradocomosdadosdastabelasapresentadas.

















Combasenoprogramaapresentado,podeͲseafirmarqueasregrasatribuídas,respectivamente,àsmáquinas1e2foram

a) FIFOeMTPO.
b) MDEeMTPO.
c) FIFOeMDE.
d) MDEeFIFO.
e) MTPOeFIFO.
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REDAÇÃO


Leiaosseguintestextos:
Texto1


IndústriaeConselhodivergemsobrefaltadeengenheiros


CNIapontaqueofertadeprofissionaisnãoatendeàdemanda.ParaConfea,escasseznãoégeneralizada,
masrestritaaalgumasáreas


Mesmo com a redução nas expectativas de demanda por engenheiros com o fraco desempenho da economia no
Brasil, os problemas no mercado de engenharia se mantêm. Houve melhora na oferta de vagas nas universidades ൻ com
crescimentode240%naofertadaredeprivadae77%napúblicanosúltimosdezanosൻ,etambémnaprocurapeloscursos.
“Ointeressedosjovensfoidespertadopeloaumentonossaláriosregistradonosúltimosanos”,afirmaodiretorde
inovaçãodaConfederaçãoNacionaldaIndústria(CNI),PauloMol.OganhoinicialdeumengenheiroestariaentreR$4mile
R$5mil.Noentanto,continuamaltososíndicesdeevasão.
OpresidentedoConselhoFederaldeEngenharia(Confea)JoséTadeudaSilvadiscordadaposiçãodoCNIeafirma
que,naverdade,nãoháescassezgeneralizadadeengenheiros.Oqueexistesãoproblemaspontuais,nasáreasdepetróleo
egás,mineraçãoetecnologiadainformação,áreasemqueoConfeaadmiteapossibilidadedecontrataçãodeestrangeiros.
Essastrêsáreasseriam,portanto,ondeháfaltadeprofissionais.“Masoqueháhojeéumainvasãodeengenheiroscivis
portugueseseespanhóis,queenfrentamfortedesempregoemseuspaíses”,alegaSilva.


LilianPrimi,OEstadodeS.Paulo,28/04/2013.Adaptado.


Texto2


PesquisasdoIpeacontestamescassezdeengenheiros


ComparativoentreofertaedemandaporprofissionaisdeEngenharianãocomprovareceiosdeum“apagão”
generalizadonaárea


Não há o risco de um “apagão” generalizado de mão de obra de Engenharia no Brasil, ainda que se reconheçam
algunssinaisdepressõesdecurtoprazonomercadodetrabalho.Essaéaconclusãodeumdosartigosquesubsidiaramo
debate sobre escassez de engenheiros no Brasil, promovido nesta terçaͲfeira [05/11/2013], em Brasília, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e Associação Brasileira de
DesenvolvimentoIndustrial(ABDI).
Oartigoapontaquatrodimensõesquepodemexplicarapercepçãodealgunsagenteseconômicossobreescassezde
mão de obra em Engenharia: a qualidade dos engenheiros formados, uma vez que a evolução na quantidade não foi
acompanhada pela mesma evolução na qualidade; o hiato geracional, o que dificulta a contratação de profissionais
experientesparaliderarprojetoseobras;osdéficitsemcompetênciasespecíficas;eosdéficitsemregiõeslocalizadas.
Poroutrolado,osautoresalertamparaofatodequeainexistênciadegargalosnãosignificaafaltadanecessidade
de ampliação dos investimentos no ensino de Engenharia, particularmente nas universidades públicas. Para eles, a
Engenharia está profundamente ligada ao desenvolvimentoeconômico eà inovação. E, neste aspecto,o Brasil apresenta
baixoíndicedeengenheirosporhabitanteouporformadosnoensinosuperior.
www.ipea.gov.br05/11/2013.Adaptado.


Texto3


Brasiltemengenheirossuficientes,masfaltaespecialização,alertaIpea


SituaçãoémaiscríticaemRecife,seguidadeFortalezaeDistritoFederal.Sóhaveriariscodeapagãosepaís
crescesse,até2020,noníveldaChina


O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) analisou as oito maiores regiões metropolitanas do país. E a
conclusãoéqueoBrasiltemnúmerosuficientedeengenheiros,masoproblemaéquefaltaespecialização.OestudodoIpea
mostraqueengenheiroexiste,oqueestáfaltandoéqualificação.
“Há uma grande quantidade de jovens entrando no mercado, e evidentemente que estes jovens não estão
preparadosaindaparaalgunsdesafiosdomercadodetrabalho.Entãoamaiorprocuraépeloprofissionalmaisexperiente”,
avaliaPauloMeyer,pesquisadordoIpea.
Foramanalisadososmercadosnasoitomaioresregiõesmetropolitanasdopaís.AsituaçãoémaiscríticaemRecife.
FortalezaeDistritoFederaltambémjáapresentamumademandaacimadaofertademãodeobraespecializada.
E nas duas maiores cidades – São Paulo e Rio de Janeiro – ainda não falta profissional, mas a quantidade de
engenheirosmereceatenção.
OBrasil,hoje,forma,emmédia,40milengenheirosporano.Asmatrículas,noscursosdeengenharia,nosúltimos12
anos,aumentaramquase400%.Eossaláriosdosformadosestãoentreos10maioresdetodososcursossuperiores.


http://g1.globo.com/bomͲdiaͲbrasil07/11/2013.Adaptado.
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Com base nos três textos e em seus conhecimentos sobre o assunto neles abordado, redija uma
dissertaçãoemprosa,deacordocomanormaͲpadrão,sobreaquestãodapossívelescassezdeengenheirosno
Brasil.





Naavaliaçãodotexto,serãoconsideradososseguintescritérios:
Ͳdesenvolvimentodotemaeadequaçãoaotipodetextosolicitado;
Ͳarticulação,coerênciaeconsistênciadosargumentos;
Ͳcorreçãogramaticaleadequaçãodovocabulário.


Instruções:
x Dêumtítuloaseutexto.
x Escreva,nomínimo,25linhas.
x Nãoultrapasseoespaçodestinadoàredaçãonafolhadefinitiva.
x Utilizecanetaesferográficacomtintaazuloupretaeescrevacomletralegível.
x Orascunhonãoseráconsiderado,emnenhumahipótese,nacorreção.
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RASCUNHO
Atenção: O rascunho não será considerado na correção.
Transcreva o rascunho da redação para a folha óptica.
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02
03
04
05
06
07
08
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