
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

COMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDOS DE  
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE REFUGIADOS 

 

NÚCLEO DE CONCURSOS/PROGRAD 

Edital n° 38/2022 – NC – Prova objetiva – 28/08/2022 
 

  

 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
ORDEM 

 

426 – ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA  

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

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

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 



2/8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 

 



3/8 
 

01 - A representação gráfica seguinte refere-se à região plana delimitada por f(x)=3, x=1 e x=4. Calculando a integral 

definida: 	 	 , obtemos: 
 

a) 3. 
b) 3x. 
c) 16/3. 
►d) 9. 
e) 81. 

 
02 - Seja a função F(x) = x4 + 5, sua derivada é: 
 

a) f’(x) = 4x + 5. 
b) f’(x) = 12x2. 
►c) f’(x) = 4x3. 
d) f’(x) = x + 5/4. 
e) f’(x) = 4. 

03 - Calcule o determinante da seguinte matriz:  

 

a) det = 9. 
b) det = 0. 
c) det = -3. 
d) det = 1. 
►e) det = 30. 

 
04 - Considere a seguinte fórmula estrutural: 
 

CH2 C

O

OH

CH3

 
Assinale a alternativa que corresponde ao nome do composto representado. 

 
a) Propanol. 
►b) Ácido propanoico. 
c) Etanodial. 
d) Ácido 3-metil butanoico. 
e) Propanodiol-1,3. 

 
05 - Considere o sistema descrito a seguir: 
 

 
 

Assinale a alternativa que corresponde à força de reação em KN do ponto de apoio A do sistema apresentado. 
 

a) 2 KN. 
b) 4 KN. 
c) 6 KN. 
►d) 8KN. 
e) 12KN. 

 
06 - Um componente de sustentação de uma máquina está submetido exclusivamente por uma solicitação do tipo 

compressão. Considere que o material utilizado na construção apresenta as seguintes tensões admissíveis:  
tração=30MPa, compressão=80MPa e flexão=24MPa. Determine a força máxima em KN suportado por este componente 
mecânico sabendo que a área de seção transversal dele é de 0,002m². 

 

a) 20KN. 
b) 48KN. 
c) 60KN. 
►d) 160KN. 
e) 200KN. 
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07 - Indique a Norma Regulamentadora Brasileira que trata de questões sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e 
tanques metálicos de armazenamento. 

 

a) Norma Regulamentadora 06. 
b) Norma Regulamentadora 12. 
►c) Norma Regulamentadora 13. 
d) Norma Regulamentadora 18. 
e) Norma Regulamentadora 23. 

 
08 - O ciclo termodinâmico de Rankine permite a modelagem de uma central geradora de potência a vapor composta dos 

seguintes equipamentos em série: gerador de vapor, turbina, condensador e bomba. O rendimento deste ciclo é 
calculado pela relação entre: 

 

►a) trabalho produzido pela turbina e calor proveniente do gerador de vapor. 
b) trabalho da bomba e calor do condensador. 
c) calor do gerador de vapor e trabalho útil. 
d) o trabalho útil e o trabalho consumido. 
e) trabalho da turbina e calor do condensador. 

 
09 - O projeto térmico de uma estufa de secagem envolve os fenômenos combinados de transferência de calor e de 

transferência de massa. As grandezas física e de transporte para o ar da estufa necessárias para os cálculos são: 
 

a) temperatura, vazão volumétrica, umidade relativa, pressão. 
b) vazão mássica, pressão, massa específica, temperatura. 
c) umidade relativa, massa específica, velocidade de escoamento, pressão. 
►d) temperatura, velocidade de escoamento, umidade relativa, massa específica. 
e) pressão, vazão volumétrica, umidade relativa, velocidade de escoamento. 

 
10 - Calcular a força exercida por um atuador pneumático de 7,6 cm (3") de diâmetro e 45,3 cm2 de área de êmbolo, sabendo 

que a pressão fornecida é de 20 bar. (1bar = 1,02 Kgf/cm2). 
 

a) 2,28 kgf. 
b) 152 kgf. 
c) 900 kgf. 
d) 912 kgf.  
►e) 924 kgf. 

 
11 - As figuras a seguir referem-se ao circuito eletropneumático utilizado na linha de produção de uma indústria. 

 
S = botoeira (elemento de sinal) 
Y = solenoide 
K = contator (relé) 

 

Sobre o funcionamento desse circuito e dos seus componentes, assinale a opção correta. 
 

a) Para que o cilindro avance até o fim do curso, é necessário que o elemento S1 seja acionado e permaneça assim até o 
completo avanço do cilindro. 

b) O elemento S1 pode ser substituído por um sensor indutivo que comanda o avanço do cilindro. 
c) Se os elementos S1 e S2 forem acionados simultaneamente, o cilindro avança. 
d) A válvula direcional que comanda o movimento do cilindro é do tipo 5/2 vias com acionamento por duplo solenoide. 
►e) O contator K tem a função de, após acionado S1, manter o solenoide Y da válvula direcional energizado até que o elemento 

S2 seja acionado. 
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12 - Verificou-se que a partida do motor de indução trifásico produz uma queda de tensão exagerada na rede de 
alimentação. Considere o diagrama de força do acionamento deste motor, mostrado na figura a seguir.  

 
 

Com base no exposto, qual solução pode ser adotada para diminuir esta perturbação? 
 

a) Instalação de filtro de harmônicas. 
►b) Utilização de partida estrela-triângulo para o motor. 
c) Instalação de um banco de capacitores para correção do fator de potência. 
d) Utilização de partida direta para o motor. 
e) Utilização de retificador trifásico com filtro capacitivo. 

 
13 - Indique o nome dos elementos anatômicos básicos de sustentação em espécies pertencentes ao grupo das 

gimnospermas. 
 

a) Parênquima. 
b) Vasos. 
c) Fibras. 
►d) Traqueídes. 
e) Drusas. 

 
14 - Considere a imagem abaixo que exemplifica a ultraestrutura da parede celular.  

 
 

De acordo com a imagem, indique qual substância é predominante na lamela média. 
 

a) Celulose. 
►b) Lignina. 
c) Extrativos. 
d) Hemiceluloses. 
e) Pectina. 

 
15 - Indique quais são as substâncias macromoleculares da parede celular. 
 

a) Amido, hemiceluloses e lignina. 
►b) Celulose, hemiceluloses e lignina. 
c) Extrativos, celulose e lignina. 
d) Extrativos, pectina e lignina. 
e) Pectina, celulose e lignina. 
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16 - Indique a informação correta sobre a madeira juvenil (juvenile wood) em comparação com madeira adulta (mature 
wood). 

 

►a) Maior ângulo das microfibrilas da camada S2. 
b) Células fibrosas mais longas. 
c) Maior proporção de madeira tardia. 
d) Maior densidade. 
e) Menor contração longitudinal. 

 
17 - Em relação a presença de lenho inicial (LI) e de lenho tardio (LT) na madeira de coníferas, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A parede celular é mais espessa no lenho tardio (LT). 
b) As células têm comprimento maior no lenho tardio (LT). 
c) Ocorre maior deposição de lignina no lenho inicial (LI). 
d) A densidade é maior no lenho inicial (LI). 
e) O lúmen das células é maior no lenho tardio (LT). 

 
18 - Determine o teor de umidade de uma peça de madeira que o peso úmido é de 1500 gramas e, após a secagem, o peso 

é de 1300 gramas. 
 

a) 1,15 %. 
b) 13,33 %. 
►c) 15,38 %. 
d) 86,66 %. 
e) 200 %. 

 
19 - Um cavaco de madeira foi impregnado com água e o peso úmido foi medido como 5,7 gramas. Através da técnica da 

balança hidrostática foi determinado o volume saturado de 5 cm³. Após secagem na estufa a ±105ºC até peso constante 
se obteve peso absolutamente seco de 2 gramas. Qual a densidade básica do cavaco? 

 

►a) 0,4 g/cm3. 
b) 0,65 g/cm3. 
c) 1,14 g/cm3. 
d) 350 kg/m3. 
e) 1140 kg/m3. 

 
20 - Uma pilha de toras recém-colhidas apresenta a madeira com teor de umidade de 55% e densidade básica de 0,5 g/cm3. 

O volume de madeira sólida na forma de toras é de 3 metros cúbicos. Calcule o peso úmido (Pu) e o peso seco (Ps) do 
lote de madeira. 

 

►a) Pu = 2325 kg; Ps = 1500 kg. 
b) Pu = 1500 kg; Ps = 967 kg. 
c) Pu = 1555 kg; Ps = 550 kg. 
d) Pu = 500 kg; Ps = 322 kg. 
e) Pu = 2,25 kg; Ps = 1,5 kg. 

 
21 - Nas afirmativas abaixo, marque “V” se verdadeiras e “F” se falsas. 
 

(   ) É possível diferenciar madeira atacada por Anobiinae (Coleoptera, Ptinidae) de madeira atacada por cupins 
(Blattodea, Isoptera) através da observação dos resíduos deixados. Os resíduos de Anobiinae são pelotas 
menores da cor da madeira atacada e os resíduos de cupins são pelotas maiores com coloração variada, desde a 
cor da madeira e mais escuros, até a cor preta. 

(   ) As brocas marinhas, moluscos e crustáceos são organismos biodeterioradores muito eficientes, causando danos 
severos em pouco tempo. Porém, os moluscos são mais perigosos por atacarem a madeira de forma discreta, 
dificultando sua detecção. 

(    Os fungos emboloradores e os fungos manchadores de madeira apresentam comportamentos muito semelhantes, 
sendo diferenciados pela coloração das hifas. Enquanto os bolores têm suas hifas hialinas, os manchadores têm 
suas hifas pigmentadas, além de secretarem substâncias cromógenas que mancham a madeira. 

(   ) Os fungos de podridão parda caracterizam-se por atacarem preferencialmente celulose e hemiceluloses, sendo 
que a madeira tem elevada perda da resistência mecânica, adquire coloração marrom e desenvolve inúmeras 
fissuras paralelas e perpendiculares à grã, desprendendo-se facilmente em fragmentos. 

(   ) Os preservativos de madeira TBTO (óxido de bis-tributil estanho) e quinolinolato de cobre 8 são muito importantes 
pelo fato do TBTO ser de baixa toxidez a mamíferos e o quinolinolato de cobre 8 não ser tóxico a mamíferos.  

 

Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – F. 
►c) V – V – V – V – V. 
d) F – V – V – F – F. 
e) V – F – V – F – F. 
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22 - O comportamento mecânico de uma viga de madeira depende da deformação à carga ou força a que é submetida. A 
propriedade que correlaciona a deformação elástica com a tensão é: 

 

a) Tensão de escoamento. 
►b) Módulo de elasticidade. 
c) Alongamento. 
d) Resiliência. 
e) Resistência ao impacto. 

 
23 - Qual opção resulta na melhor qualidade da superfície usinada da madeira. 
 

a) O emprego de baixa velocidade de corte (Vc) nas operações de corte da madeira. 
b) Valor elevado (alto) para o ângulo livre ou de incidência (α) do gume da ferramenta na usinagem da madeira. 
c) Valor baixo para o ângulo do gume (β) da ferramenta na usinagem da madeira. 
d) Utilização de parâmetros de corte que favorecem a formação de cavacos através do esforço de fendilhamento. 
►e) Uso da usinagem concordante (Vc e velocidade de avanço sincronizados) nas operações de aplainamento e fresagem. 

 
24 - Em relação às operações de desdobro e beneficiamento da madeira em serraria, assinale a alternativa correta. 
 

a) A operação de destopo é realizada por serras múltiplas. 
b) O desdobro secundário é realizado pela seccionadora. 
c) O desdobro primário é realizado pela desengrossadeira. 
►d) A operação de corte por serras de fita é utilizada no desdobro primário. 
e) As serras múltiplas são empregadas para desdobro de toras. 

 
25 - O processo de obtenção de polpa celulósica Kraft é considerado: 
 

a) processo físico. 
b) processo mecânico. 
►c) processo químico. 
d) processo térmico. 
e) processo termomecânico. 

 
26 - Indique o significado da determinação do número kappa. 
 

a) Expressa a quantidade de água em uma polpa celulósica. 
b) Expressa a quantidade de celulose residual em uma polpa celulósica. 
►c) Expressa a quantidade de lignina residual em uma polpa celulósica. 
d) Expressa o grau de polimerização de uma polpa celulósica. 
e) Expressa o grau de refinação de uma polpa celulósica. 

 
27 - Qual o parâmetro almejado no processo de produção de carvão vegetal? 
 

►a) Teor de carbono fixo elevado. 
b) Rendimento gravimétrico baixo. 
c) Teor de material volátil alto. 
d) Poder calorífico baixo. 
e) Teor de cinzas elevado. 

 
28 - Considere a seguinte informação: 
 

Painel de madeira fabricado por meio da colagem de um número ímpar de lâminas de madeira, em que a direção da 
grã de cada uma seja perpendicular entre as camadas, que são unidas por um adesivo e prensados sob alta pressão 
e temperatura.  

 
Essa definição refere-se a qual produto de madeira? 
 
a) Madeira laminada colada (MLC). 
b) Cross-laminated timber (CLT). 
►c) Painel compensado. 
d) Painel de fibras de média densidade (MDF). 
e) Painel sarrafeado. 

 
29 - Qual é o produto madeireiro oriundo de uma indústria de processamento mecânico de madeira? 
 

a) Pellets. 
►b) Tábuas, ripas e sarrafos. 
c) Papel cartão. 
d) MDF e MDP. 
e) Carvão vegetal. 
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30 - Com base nas Taxas Internas de Retorno (TIR) e Taxas Mínimas de Atratividade (TMA) de cada investimento 
apresentadas, assinale a alternativa que indica quais são os projetos viáveis. 

 

Projetos X Y Z W 

TIR 12% 20% 16% 18% 

TMA 14% 18% 12% 20% 

 

a) X e W. 
b) X e Y. 
c) X e Z. 
d) Y e W. 
►e) Y e Z. 


