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#EMGEPRON – ADMINISTRAÇÃO + ENG. PRODUÇÃO (PROVA: 09/05/2021) – RETIF. 

 
 
- NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRAÇÃO: 
 

 
 
 
- PROVA: 

 
 
 
- PONTUAÇÃO MÁXIMA NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 20,0 PONTOS  

 
Categoria Descrição Valor 

Unitário 
Valor 

Máximo 

 
Experiência 
Profissional 

Dias de trabalho no Emprego a que concorre em unidades do Serviço Público, no 
âmbito, municipal, estadual ou federal, na área ou na formação específica 
relacionada ao Emprego. 

1,0 para cada 
180 dias 

10,0 

Dias de trabalho no Emprego a que concorre em empresas privadas, na área ou 
na formação específica relacionada ao Emprego. 

0,5 para cada 
180 dias 

10,0 

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 20,0p 
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NÍVEL SUPERIOR/ANALISTA DE PROJETOS NAVAIS - CONHECIMENTO COMUNS PARA TODOS OS EMPREGOS 
 
- LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e compreensão de textos variados. Modos de organização do discurso: descritivo, 
narrativo, argumentativo. Gêneros do discurso: definição, reconhecimento dos elementos básicos. Coesão e coerência: 
mecanismos, efeitos de sentido no texto. Relação entre as partes do texto: causa, consequência, comparação, 
conclusão, exemplificação, generalização, particularização. Conectivos: classificação, uso, efeitos de sentido. Verbos: 
pessoa, número, tempo e modo. Vozes verbais. Transitividade verbal e nominal. Estrutura, classificação e formação de 
palavras. Funções das classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e 
colocação. Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, antítese, ironia. Gradação, ênfase. Acentuação. Pontuação: 
regras, efeitos de sentido. Recursos gráficos: regras, efeitos de sentido. 
 
- RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações com conjuntos. Raciocínio lógico numérico: problemas envolvendo operações com 
números reais e raciocínio sequencial. Conceito de proposição: valores lógicos das proposições; conectivos, negação e 
tabela-verdade. Tautologias. Condição necessária e suficiente. Argumentação lógica, estruturas lógicas e diagramas 
lógicos. Equivalências e implicações lógicas. Quantificadores universal e existencial. Problemas de Contagem: Princípio 
Aditivo e Princípio Multiplicativo. Arranjos, combinações e permutações. Noções de Probabilidade. 
 
- LÍNGUA INGLESA (ENG. PRODUÇÃO): Gramática: A construção da oração nos tempos presente, passado, futuro e 
condicional dos verbos (afirmativa, interrogativa e negativa). Verbos defectivos. Voz ativa e voz passiva. Discurso direto 
e indireto. If clause. Presente perfeito / presente perfeito contínuo / passado perfeito / passado perfeito contínuo. Grau 
dos adjetivos (igualdade, superioridade e inferioridade). Genitive case. Gerund for – presente e passado contínuo; 
immediate future – “going to, “going to” no passado. Pronoums (pessoais retos e oblíquos; relativos; reflexivos; 
interrogativos). Compreensão de texto escrito em língua inglesa. Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos 
conteúdos semânticos. 
 

 
- ESPECIALIDADE - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
. PROFA. MÔNICA ROBERTA (10 AULAS, 10x R$50,0): Teorias da administração. Fundamentos da administração: 
Planejamento, organização, execução e controle. Conceitos de Administração de Materiais. Conceitos de Administração 
da Produção. Conceitos de Administração estratégica. Modelos Organizacionais. Conceitos de Administração da 
Qualidade.  
 
. A DEFINIR: Conceitos de Administração financeira.  
 
. A DEFINIR: Conhecimento das legislações: Leis 8.666.06/93, 10.520 de 07/02. 10.Lei complementar 123 de 12/06, 
Decretos 5.450 de 05/05,3.931 de 09/01,3.555 de 08/00 e 6.204 de 09/07.11. Instrução normativa STN01 de 15/01/97 e 
suas alterações. Portaria interministerial 127 de 29/05/2008. 
 
. A DEFINIR: Conhecimento sobre Word, Excel, Power point e internet.  
 
 
- ESPECIALIDADE - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 
 
. PROFA. MÔNICA ROBERTA (10 AULAS, 10x R$50,0):  Desafios da Gestão de Pessoas, Recrutamento e Seleção de 
Pessoas, Gestão de Desempenho, Programas de Remuneração e Incentivos, Pesquisa de Clima Organizacional, Programa 
de Qualidade de Vida no Trabalho, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, Educação Corporativa, Descrição e 
Modelagem de Cargos. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018, Programa de Participação 
nos Lucros e Resultados (Lei 10.101/2000 ). 
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#EMGEPRON – ENG. PRODUÇÃO (PROVA: 09/05/2021) 
 
- NÍVEL SUPERIOR – ENG. PRODUÇÃO: 

 
 
- PROVA: 

 
 

- PONTUAÇÃO MÁXIMA NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA NAVAL: 30,0 PONTOS 
 

Categoria Descrição – APENAS NAVAL Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

 
 
 

Formação 
Acadêmica 

 Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área ou na 
formação específica relacionada ao Emprego.  

3,0 3,0 

Curso de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área ou na 
formação específica relacionada ao Emprego.  

2,0 2,0 

Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga 
horária acima de 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao 
Emprego.  

1,5 3,0 

Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em nível de Especialização, com carga 
horária entre 360 e 540 h, na área ou na formação específica relacionada ao 
Emprego.  

1,0 2,0 

Pontuação Máxima da Titulação – NAVAL + GER. PROJETOS 10,0p 

 
Experiência 
Profissional 

Dias de trabalho no Emprego a que concorre em unidades do Serviço Público, no 
âmbito, municipal, estadual ou federal, na área ou na formação específica 
relacionada ao Emprego. 

1,0 para cada 
180 dias 

10,0 

Dias de trabalho no Emprego a que concorre em empresas privadas, na área ou na 
formação específica relacionada ao Emprego. 

0,5 para cada 
180 dias 

10,0 

Pontuação Máxima da Experiência Profissional 20,0p 
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- ESPECIALIDADE - ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO (GERENCIAMENTO DE PROJETOS): 
 
. PROFA. MÔNICA ROBERTA (10 AULAS, 10x R$50,0): Logística. Planejamento e Controle da Produção. Processos Industriais. 
Projetos de Sistemas de Produção. Auditoria de Sistema de Gestão Ambiental. Organização do Trabalho. Direcionamento da 
produção Administração da produção. Desempenho da produção. Estratégia de produção. Inovação de produto e serviço. 
Estrutura e escopo da produção. Planejamento e Controle das Operações. Operações e responsabilidade social corporativa 
(RSC). Planejamento e controle da produção Projeto de processos. Arranjo físico e fluxo. Tecnologia de processo. Pessoas na 
produção. Planejamento geral de capacidade: previsão de demandas, planejamento dos recursos de manufatura e das 
necessidades de distribuição, balanceamento de linhas, gráficos e métodos de controle; Programação mestre da produção; 
Gerências de materiais: planejamento de necessidades, gargalos, compra e lote econômico de encomenda, e Sistemas de 
planejamento e controle. Produção enxuta. Entrega dos Produtos Planejamento e controle. Gestão da capacidade física. 
Gestão da cadeia de suprimento. Gestão de estoque: sistemas de estoque com demanda independente com revisão periódica 
e de revisão contínua, estoque ótimo e de segurança; Desenvolvimento da Produção Melhoramento da produção. Gestão da 
qualidade. Gestão de risco e recuperação. Gestão de projetos. Gestão de sistemas de manutenção. Projeção da Demanda. 
Logística empresarial Conceitos. Planejamento. Objetivos do serviço ao cliente. Estratégias do transporte, de estoque e de 
localização. Organização e controle. A importância da logística. Função estratégica da logística na empresa. Logística eficiente 
na organização. Logística global. Inovação como estratégia logística. Competência logística. Importância em desenvolver 
talentos na organização Logística e cadeia de abastecimento. Integração dos processos, Armazenagem e distribuição. 
Sistemas modais de transporte. Estoques. A importância da TI nos processos logísticos. Planejamento logístico. Logística no 
comércio exterior. Controle Estatístico da Qualidade Fundamentos estatísticos dos gráficos de controle. Gráficos de controle 
para atributos e para variáveis. Métodos especiais para controle de processos: soma cumulativa e amortecimento 
exponencial. Inspeção por amostragem: planos de amostragem simples, dupla e múltipla. Sistemas de Gestão Integrados. 
Processo e agentes da gestão da qualidade. Ambientes básicos de atuação. Modelos de qualidade in-line, off-line e on-line. 
Estratégias de concepção e implantação dos programas de qualidade. Técnicas japonesas.  
 
. A DEFINIR: Contabilidade, Custos Industriais e Análise Financeira Princípios contábeis geralmente aceitos; Sistemática 
contábil e regimes de contabilidade. Balanço Patrimonial, contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Depreciação. 
Principais demonstrações: mutações patrimoniais, fontes, usos de recursos e fluxo de caixa. Enfoques para apropriação de 
custos: custos por ordem de fabricação, custos por processo e critérios para rateio de custos indiretos. Preços, orçamentos e 
custos industriais. 
 
. A DEFINIR: O processo de tomada de decisão (construção de modelos, programação linear e Estatística: descritiva, 
probabilidades e inferência).  
 
. A DEFINIR: Juros simples e compostos. Séries de pagamentos uniforme e gradiente; Amortização de empréstimos: método 
Price, SAC e correção monetária; e Análise de investimentos e taxa de atratividade.  
 
 
- ESPECIALIDADE - ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO (CONSTRUÇÃO NAVAL) 
 
. A DEFINIR: Conceitos de Projetos e Gerenciamento de Projetos. Matemática Financeira. Análise de Investimentos. Conceitos 
de Engenharia de Manutenção e Técnicas de Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva; Resistência dos Materiais. 
Arquitetura Naval; Hidrodinâmica; Construção Naval. Planejamento e Controle de Produção na Construção Naval; Elaboração 
de um plano de linhas. Capacidade de carga e tonelagem de arqueação. Curvas hidrostáticas - qualidades geométricas do 
casco. Curvas cruzadas de estabilidade. Curvas de Bonjean; Curvas de Vlasov. Curvas de Firsov. Projeto básico. Projeto de 
arranjo geral: espaços para carga, espaços para tripulação e passageiros, espaços operacionais, espaços para tanques, acesso; 
Motor a diesel: análise dos ciclos motores, Definição dos parâmetros básicos do motor e efeito do tamanho sobre o projeto e 
desempenho do motor. Docagem, encalhe e lançamento da embarcação; Relação entre dimensões, coeficientes de forma e 
as propriedades e qualidades do casco; Dimensionamento da seção mestra e concepção estrutural, arranjo geral inicial e 
Estabilidade dinâmica. 

 

 
- METODOLOGIA – AULAS DA PROFA. MÔNICA ROBERTA: 
. Início: 13/04/2021 (terças e quintas). 
. Aulas via Skype, exercícios com teoria. 
. Material didático incluso. 
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