


 

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro aprovado(a). 

Estamos chegando à reta final do tão aguardado concurso da Petrobras. Desde a publicação do 

edital, trilhamos uma jornada intensa junto a vocês. Foram dezenas de cursos e aulas de reta 

final, maratonas, simulados... Tudo isso para lhe deixar cada vez mais capacitado(a) para 

alcançar o seu tão almejado sonho! 

A essa altura do campeonato, embora o cansaço possa estar batendo, não é hora de desacelerar. 

Mais do que nunca, é preciso revisar, aparar as arestas e garantir que você estará 100% 

preparado(a) no dia da sua prova. 

Para lhe ajudar nessa missão, preparamos o Sprint Final Petrobras: O Caminho da Aprovação, 

que consiste em diversos eventos e transmissões com os melhores professores do Brasil, nos 

quais faremos o possível (e o impossível!) para que o seu nome esteja na lista de aprovados do 

concurso Petrobras. 

Do dia 12 a 20 de fevereiro, esse e-book será o seu roteiro durante o seu caminho até a 

aprovação. Nele, você encontrará: 

 Linha do tempo e programação de todos os eventos; 

 Apostas finais dos assuntos mais importantes para a sua prova, separados pelos nossos 

professores; 

 Cadernos de questões para praticar; 

Está preparado(a)? Então vamos lá.  

Bons estudos e sucesso! 

Equipe Estratégia Concursos 
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SPRINT FINAL PETROBRAS: O CAMINHO DA 
APROVAÇÃO 
O Sprint Final Petrobras será dividido em 5 eventos principais que lhe ajudarão a trilhar o 
caminho da sua aprovação. Confira a seguir! 

01.  Simulado Final  

 12 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 

Nada melhor do que testar os seus conhecimentos nos dias finais que antecedem a sua prova! 
Simulados são fundamentais para você identificar os seus pontos fortes e fracos nessa reta final. 
Para isso, preparamos para o dia 12/02 o nosso Simulado Final para o cargo de Administração. 

Esse simulado terá início às 8h00 e, às 14h00, teremos a correção ao vivo em nosso canal do 
Youtube.  

Está preparado(a)? 

02.  Hora da Verdade 

 14 A 18 DE FEVEREIRO (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) 

Tá na hora, tá na hora... Tá na Hora da Verdade! 9 dias, 12 aulas. Participe da nossa já conhecida 
Hora da Verdade e revise pontos cruciais para o seu concurso. Nossos professores passarão os 
melhores bizus de suas disciplinas em 3h30 de aula.  

Confira a seguir a programação. 

 Administração e matérias comuns a todos os cargos: 

Data e Horário Disciplina Professor 
14/02, 19h às 22h30 Português – Todos os Cargos Felipe Luccas 

15/02, 8h30 às 12h 
Sustentabilidade e Responsabilidade 

Socioambiental André Rocha 

15/02, 19h às 22h30 Inglês – Todos os Cargos Roberto Witte 

16/02, 8h30 às 12h Contabilidade Geral, Avançada e Custos Silvo Sande 

16/02, 19h às 22h30 Estatística Jhoni Zini 

17/02, 8h30 às 12h Administração de Sistemas de Informação Raphael Lacerda 

17/02, 19h às 22h30 Orçamento e Viabilidade de Projetos Paulo Portinho 
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18/02, 8h30 às 12h Lógica Carlos Henrique 

18/02, 19h às 22h30 Administração e Administração de Materiais Elisabete Moreira 

 Engenharias: 

Data Horário Área Professor(a) 
2ª feira, 14/02 14h00-17h30 Engenharia Elétrica Mariana Moronari 
4ª feira, 16/02 19h00-22h30 Engenharia de Produção Daniel Almeida 

5ª feira, 17/02 19h00-22h30 Engenharia de Segurança do 
Trabalho 

Mara Camisassa 

5ª feira, 17/02 19h00-22h30 Engenharia Mecânica Juliano de Pelegrin 
6ª feira, 18/02 19h00-22h30 Engenharia Elétrica Mariana Moronari 
6ª feira, 18/02 19h00-22h30 Engenharia Ambiental André Rocha 
6ª feira, 18/02 14h00-17h30 Engenharia de Petróleo João Victor Trigueiro 

03. Estratégia de Prova  

 15 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 

Venha conferir as melhores estratégias para realizar a sua prova no dia 20/02, com os melhores 
bizus para a semana final do seu concurso. 

Nos encontramos no dia 15/02, às 20h.  

Podemos te esperar?  

04. Revisão de Véspera  

 19 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 

Para chegar na prova com o conteúdo fresquinho na cabeça, venha participar da maior e melhor 
Revisão de Véspera do Brasil. No dia 19/02, o time da Coruja trará os temas mais quentes e com 
grandes chances de serem cobrados pelo seu examinador. Simplesmente imperdível. 

Confira abaixo a programação: 

 Administração e matérias comuns a todos os cargos: 

Horário Disciplina Professor 
7h às 8h Inglês – Todos os Cargos Roberto Witte 

8h às 10h 
Português – Todos os 

Cargos Adriana Figueiredo 

Cargo: Administração 
10h às 11h30 Contabilidade Geral Silvio Sande 
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11h30 às 13h Administração Stefan Fantini 
13h às 14h Lógica Brunno Lima 
14h às 15h Estatística Carlos Henrique 

15h às 16h 
Administração de Sistemas 

de Informação Emannuelle Gouveia 

16h às 17h Administração de Materiais Ricardo Campanario 

17h às 18h Contabilidade Avançada e 
Custos 

Marcondes Fortaleza 

18h às 19h 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade 

Socioambiental 
André Rocha 

 Engenharia Mecânica: 

Horário Professor 
14h00-15h45 Felipe Canella 
15h45-17h30 Juliano de Pelegrin 

 Engenharia de Produção: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-15h30 Engenharia de Produção Daniel Almeida 
15h30-16h00 Contabilidade Gerencial William Notário 
16h00-16h30 Contabilidade de Custos Silvio Sande 
16h30-17h30 Probabilidade, estatística e matemática financeira Jhoni Zini 

 Engenharia de Segurança do Trabalho: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-15h45 Normas Mara Camisassa 
15h45-17h30 Conhecimentos Extra NRs Edimar Monteiro 

 Engenharia de Petróleo: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-14h45 Engenharia de Petróleo João Victor Trigueiro 

14h45-15h30 
Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e 

Resistência dos Materiais 
Juliano de Pelegrin 

15h30-16h30 Matemática, matemática financeira e estatística - Carlos Henrique 
16h30-17h00 Transferência de Massa e Calor Felipe Canella 
17h00-17h45 Química Diego Souza 
17h45-18h30 Física Vinicius Silva 

 Engenharia de Software: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-14h30 Governança de TI Fernando Pedrosa 
14h30-15h15 Desenvolvimento de Software Raphael Lacerda 
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15h15-16h15 Engenharia de Software Fernando Pedrosa 
16h15-17h00 Redes de Computadores André Castro 
17h00-17h30 Banco de Dados Thiago Cavalcanti 

 
 Engenharia Ambiental: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-17h30 Engenharia Ambiental André Rocha 

 Engenharia Civil: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-17h30 Engenharia Civil Marcus Campitelli 

 Engenharia Elétrica: 

Horário Disciplina Professor 
14h00-17h30 Engenharia Elétrica Mariana Moronari 

05. Gabarito Extraoficial  

 20 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 

Após o término da prova, nossos professores estarão ao vivo no Youtube trazendo as primeiras 
impressões sobre as questões aplicadas pela banca examinadora e o nosso gabarito 
extraoficial. 

Fique ligado(a)! 
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APOSTAS FINAIS PETROBRAS 

 
 

 

APOSTA 1 

NR1: Cabe ao empregador implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de 
acordo com a seguinte ordem de prioridade:  

I. eliminação dos fatores de risco;  
II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção 

coletiva;  
III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas 

ou de organização do trabalho; e  
IV. adoção de medidas de proteção individual. 

  

APOSTA 2 

NR6: Cabe ao empregado quanto ao EPI:  

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,  

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

 

 

 
APOSTA 1 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PROF. ª MARA CAMISASSA 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PROF. EDIMAR MONTEIRO 
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Lembre-se das equações de Taxa de Frequência (Fa) e Taxa de Gravidade (G). Não se esqueça 
de que o dia do acidente e o dia do retorno ao trabalho não entram no somatório dos dias 
perdidos. 

𝐹 =
𝑁 × 1.000.000

𝐻
 

Em que: 

𝐹 = frequência de acidentes (resultado da 
divisão); 

𝑁 = número de acidentes; e 

𝐻 = horas-homem de exposição ao risco. 

𝐺 =
𝑇 × 1.000.000

𝐻
 

Em que: 

𝐺 = taxa de gravidade; 

𝑇 = tempo computado; e 

𝐻 = horas-homem de exposição ao risco. 

 
APOSTA 2 

Não se esqueça da equação para determinação do Limite de Tolerância (LT) para a fração 
respirável de sílica livre cristalina (quartzo); 

𝐿𝑇 =  
8

% 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜 + 2
 

Nem das equações necessárias para o cálculo do Concentração da Amostra (Ca) 

𝑄 =
𝑄 + 𝑄

2
 

Em que:  

𝑄 = vazão média da 
bomba, em l/min; 

𝑄 = vazão inicial da 
bomba, em l/min; 

𝑄 = vazão final da 
bomba, em l/min; 

𝑉 =
𝑄 ∙ 𝑡

1000
 

Em que: 

𝑉 = volume total de ar 
coletado na 
amostragem, em m³; 

𝑡 = tempo de 
amostragem, em 
minutos; 

𝐶 =
𝑀

𝑉
 

Em que: 

𝐶 = concentração da 
amostra, em mg/m³; 

𝑀 = massa total da 
amostra (de material 
particulado coletado), 
em mg; 

 

E ainda, frise-se: a exposição será insalubre se Ca > LT. 
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APOSTA 3 

São duas premissas básicas da ergonomia: (1) “a ergonomia busca a adaptação do do trabalho 
ao homem”, o que refuta qualquer afirmação no sentido de selecionar o trabalhador em função 
do posto do trabalho e (2) “ao contrário do taylorismo, a ergonomia aceita a existência das 
variabilidades humanas (intra e inter-indivíduos) e técnicas (previsíveis e imprevisíveis)”, o que 
refuta qualquer afirmação no sentido da existência de padrões médios nos trabalhadores.  

 

 

 

 

APOSTA 1 

Em cargas indutivas, a corrente se atrasa em relação à tensão, consequentemente, o fator de 
potência é caracterizado como atrasado. Em cargas capacitivas, a corrente se adianta com 
relação à tensão, consequentemente, o fator de potência é caracterizado como adiantado. 

 

APOSTA 2 

Para o cálculo do valor eficaz (ou rms) de um sinal senoidal, basta dividir a amplitude (valor 
máximo ou de pico) da senóide por √2. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

Planos de Emergência x Plano de Contingência: 

Cuidado para não confundir! 

Um plano de emergência é um conjunto de medidas que determinam e estabelecem as 
responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um 

ENGENHARIA ELÉTRICA- PROF.ª MARIANA MORONARI 

ENGENHARIA AMBIENTAL - PROF. ANDRÉ ROCHA 
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incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à 
prevenção, controle e combate à poluição das águas. 

Já um plano de contingência é um conjunto de procedimentos e ações que visam à integração 
dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, 
materiais e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate da poluição 
das águas. 

Então, funciona da seguinte forma:  

1) os portos organizados, instalações portuárias, plataformas e instalações de apoio elaboram 
planos de emergência individuais; 

2) no caso de áreas com concentração de portos e demais instalações, os planos de emergência 
individuais devem ser consolidados na forma de um único plano de emergência para toda a 
área sujeita ao risco de poluição. Quem consolida são as entidades exploradoras e os 
proprietários/operadores, sob a coordenação do órgão ambiental competente. 

3) os planos de emergência são consolidados pelo órgão ambiental na forma de planos de 
contingência locais ou regionais, em articulação com os órgãos de defesa civil. Segundo o art. 
29, os planos de contingência devem estabelecer o nível de coordenação e as atribuições dos 
diversos órgãos e instituições públicas e privadas neles envolvidas (órgão ambiental, defesa civil, 
autoridade portuária etc.). 

4) seguindo essa lógica, o órgão federal de meio ambiente (IBAMA) deve consolidar os planos 
de contingência locais e regionais na forma do Plano Nacional de Contingência, em articulação 
com os órgãos de defesa civil e em consonância com o disposto na OPRC/90, que é a 
Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 
de 1990, ratificada pelo Brasil. 

  

APOSTA 2 

Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 

A PNPSA deve ser gerida pelo órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
ou seja, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)! 

Vamos também lembrar das modalidades de PSA e das prioridades para contratação: 
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MODALIDADES DE 
PSA

Pagamento 
direto

Prestação de 
melhorias 

sociais

Compensação 
vinculada a 

certificado de 
redução de 

emissões por 
desmatamento 
ou degradação 

Títulos verdes

Cota de Reserva 
Ambiental (CRA)

Comodato
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APOSTA 1 

Caro(a) aluno(a), tudo bem? É com imensa satisfação que trago para vocês apostas para a prova 
da PETROBRAS.  

Caso você ainda não me conheça, gostaria de me apresentar. 

Eu sou o prof. Juliano de Pelegrin, engenheiro mecânico graduado pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná –UTFPR. Durante a minha graduação realizei intercâmbio nos 
EUA, onde estudei durante um ano, na ASU -Arizona State University. Sou mestre em engenharia 
elétrica, também pela UTFPR. Durante dois anos atuei no ramo da engenharia, na indústria, 
trabalhando com manutenção mecânica e inspeções em caldeiras e vasos de pressão. Há 
aproximadamente três anos comecei, paralelamente aos meus estudos e trabalho de 
engenharia, a me envolver com concursos públicos iniciando na produção de Vade-Mécuns e 
compilação de materiais para o Estratégia Concursos e Estratégia Carreia Jurídica. Atualmente 
resido no município de Pato Branco/PR, sou professor do Estratégia Concursos e coordenador 
do Estudo Estratégico no Estratégia Carreia Jurídica. 

Apresentação realizada, vamos ao que interessa! Nessa aula, trago algumas apostas pessoais 
de assuntos que imagino que possam vir a ser cobrado. Espero que questões que envolvam 

PRIORIDADE DA 
CONTRATAÇÃO DO 

PSA

Comunidades 
Tradicionais

Povos Indígenas

Agricultores 
Familiares

Empreendedores 
Familiares Rurais

ENGENHARIA MECÂNICA - PROF. JULIANO DE PELEGRIN 
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esses temas estejam presente na sua prova, pois essa seria a melhor forma para encerrarmos 
nossa preparação.  

 

Professor, como você se baseou para realizar essas apostas? Essa é fácil 
para quem já conhece nosso material, pois a partir do Raio X da banca 
conseguimos levantar o perfil de cobrança dela e, combinado com o conteúdo 
programático do edital, imaginar a tendência de cobrança na prova. Contudo, 
cabe destacar que isso não é uma regra.  

Por fim, deixo aqui meus contatos e minhas redes sociais. 

 

Instagram - @profjulianodp 

Telegram – https://t.me/profjulianodp 

YouTube – Prof. Juliano de Pelegrin 

e-mail – profjulianodp@gmail.com 

  

Ciclo Rankine 

Prezado(a) aluno(a), as máquinas térmicas são dispositivos que transformam energia 
interna proveniente de um combustível em energia mecânica. Essas máquinas operam em 
ciclos baseados na utilização de duas fontes de temperatura, uma quente e uma fria. Alguns 
exemplos de máquinas térmicas são as turbinas a vapor. 

Nessa aposta, vamos estudar o ciclo de Rankine, uma vez que, diversas usinas para 
geração de energia instaladas ao redor do mundo requerem um ciclo termodinâmico. A 
abordagem será direta de modo a fornecer o máximo de informações possíveis de uma maneira 
rápida e eficiente. 

O ciclo de Rankine é representado com um subsistema de uma usina de produção de 
vapor composto por uma turbina, condensador, bomba e caldeira. A figura abaixo representa 
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um ciclo de Rankine onde o trabalho e as transferências de calor mais importantes são 
demonstradas. 

  

 Para o ciclo de potência a vapor de Rankine tanto a primeira lei quanto a segunda lei da 
termodinâmica são válidas. Assim, foram desenvolvidas equações que representa a eficiência 
térmica desse ciclo. 

Eficiência térmica  

 No ciclo de Rankine a eficiência térmica é calculada pela seguinte expressão: 

𝜂 =

�̇�
�̇�

−
�̇�
�̇�

�̇�
�̇�

=
(ℎ − ℎ ) − (ℎ − ℎ )

ℎ − ℎ
 

 Em que h indica as entalpias nos respectivos pontos.  

Note que a eficiência térmica indica a quantidade de energia que é fornecida para o fluido 
de trabalho que atravessa a caldeira e na sequência é convertida em trabalho líquido na saída. 
Também temos que o trabalho líquido na saída é idêntico ao calor líquido na entrada, desta 
maneira uma outra maneira de representar a eficiência térmica se dá pela seguinte equação: 

𝜂 = 1 −

�̇�
�̇�

�̇�
�̇�

 

Cabe destacar que as equações citadas até o momento para o ciclo de Rankine são 
desenvolvidas através dos balanços das taxas de massa e energia e elas podem ser aplicadas 
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em casos de desempenho real na presença de irreversibilidades (perdas). Claro que não irão 
representar com precisão o desempenho global.  

Vamos agora ao estudo do ciclo ideal de Rankine! 

Caso o fluido de trabalho passar por todos os componentes do ciclo de potência a vapor 
sem irreversibilidades, não irá ocorrer queda de pressão por atrito na caldeira e no 
condensador, logo o fluido de trabalho passará por esses processos à pressão constante. 
Também, na ausência de perdas de transferência de calor com as vizinhanças, o processo por 
meio da turbina e da bomba será isentrópico. 

Vejamos o diagrama temperatura-entropia de um ciclo ideal de Rankine: 

 

Diagrama T-s de um ciclo Rankine idealizado 

 Os processos reversíveis internos que ocorrem neste ciclo ideal são: 
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 Processo 1-2: Nesta etapa ocorre expansão isentrópica do fluído de trabalho por meio 
da turbina como vapor saturado no estágio, 1 até a pressão do condensador. 

 Processo 2-3: Transferência de calor do fluído de trabalho sem variação de pressão 
através do condensador até atingir o estado de líquido saturado em 3.  

 Processo 3-4: Nesta etapa ocorre compressão isentrópica através da bomba até se 
alcançar o estágio 4 como líquido comprimido. 

 Processo 4-1: Ocorre a transferência de calor para o fluido de trabalho onde este escoa 
a pressão constante por meio da caldeira para completar o ciclo. 

Cabe destacar que o ciclo de Rankine permite também o superaquecimento do vapor 
ocorrendo o ciclo 1’-2’-3-4-1’.  

 Agora, para finalizarmos, vejamos algumas medidas que podem ser tomadas para 
aumentar a eficiência desse ciclo convencional. 

Expansão 
isentrópica na 

turbina

Transferência de 
calor isobárica 

no condensador 

Compressão 
isentrópica na 

bomba

Transferência de 
calor isobárica 

na caldeira
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Sistema de refrigeração por compressão de vapor 

Vamos direto ao ponto! Na imagem abaixo temos representado os componentes de um 
sistema de refrigeração por compressão de vapor. 

 

Assumindo a operação do ciclo representado acima em regime permanente, podemos 
demarcar na imagem o trabalho fornecido ao compressor e as transferências de calor no 
evaporador e condensador, todos possuindo sentido positivo de acordo com a direção das setas 
indicadas. Vejamos a função principal de cada componente desse ciclo. 

Diminuir a pressão no condensador.

Aumentar a temperatura média na qual o calor é transferido para o fluido de trabalho na caldeira ou 
ainda diminuir a temperatura na qual o calor é rejeitado do fluido de trabalho no condensador.

Superaquecimento do vapor.

Aumentar a pressão na caldeira por meio de reaquecimento

Aquecimento regenerativo da água de alimentação, denominada regeneração.
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Assim como nos demais ciclos, podemos calcular o coeficiente de desempenho do 
sistema de refrigeração por compressão de vapor. Uma vez que neste ciclo a válvula de 
expansão não admite entrada ou saída de potência a equação para o coeficiente de 
desempenho é: 

𝛽 =

�̇�
�̇�

�̇�
�̇�

=
ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎
 

 O COP do ciclo real sempre é menor do que aquele calculado para o ciclo teórico. 
Contudo, para condições de operação similares, pode-se, através do ciclo teórico, verificar quais 
parâmetros influenciam no desempenho do sistema. 

Visto isto, podemos analisar o diagrama T-s de um ciclo ideal de compressão de vapor. 
Neste ciclo, idealizado são ignoradas as irreversibilidades no evaporador e condensador, 
desta forma, não há queda de pressão por atrito e o fluido refrigerante escoa com pressão 
constante ao percorrer os dois trocadores de calor. Além disso, no ciclo ideal a compressão é 
considerada sem irreversibilidades e a transferência de calor perdida para a vizinhança também 
é ignorada. Vejamos o diagrama. 
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Os processos reversíveis internos que ocorrem neste ciclo ideal são: 

 Processo 1-2s – Ocorre compressão isentrópica do fluido refrigerante até atingir a 
pressão do condensador no estado 2s. 

 Processo 2s-3 – Acontece transferência de calor do refrigerante conforme este escoa, a 
pressão constante, ao longo do condensador. O fluido refrigerante sai do condensador 
como líquido no estado 3. 

 Processo 3-4 – Ocorre o processo de estrangulamento do estado 3 até uma mistura de 
duas fases líquido-vapor em 4. Processo isentálpico. 

 Processo 4-1 – Acontece transferência de calor para o refrigerante conforme ele escoa 
com pressão constante ao longo do evaporador para completar o ciclo. 

Nos processos citados acima, apenas o processo de estrangulamento não é internamente 
irreversível, mas mesmo assim o ciclo é conhecido como ciclo ideal de compressão de vapor 
pela literatura. 

 Prosseguindo, vamos listar alguns parâmetros que influenciam, no desempenho do ciclo 
de refrigeração por compressão de vapor. 

 Redução da temperatura de evaporação ocasiona queda do coeficiente de 
performance. 

 Redução na temperatura de condensação ocasiona um aumento do coeficiente de 
performance. 

 Sub-resfriamento do líquido faz com que a quantidade de calor a ser removida por peso 
de refrigerante circulado seja maior exigindo menor quantidade de bombeamento.  

 Superaquecimento útil quando ocorre por meio da retirada de calor do meio que se quer 
resfriar, aumentando o COP.   

Para finalizarmos, devemos saber também que as principais irreversibilidades 
presentes no ciclo real de refrigeração por compressão de vapor são: 
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 Queda de pressão no evaporador e condensador 
 Queda de pressão através das válvulas de sucção e descarga do compressor 
 Transferência de calor no compressor (processo não adiabático) 
 Queda de pressão e transferência de calor nas tubulações. 

 

APOSTA 3 

 Caro(a) estrategista, desejo toda a sorte durante a sua prova. Mantenha a calma, agora é 
a hora do descanso final antes da batalha! Espero que com esse material eu possa ajudá-lo de 
alguma forma. 

Boa prova e depois me conte quantas apostas eu acertei :)  

Forte abraço! 

 

 

 

 

 

APOSTA 1 

EQUILÍBRIO QUÍMICO 

ENGENHARIA DE PETRÓLEO - QUÍMICA - PROF. DIEGO SOUZA 
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Tem sido assunto preferido da banca CEBRASPE. Saber as regras de estruturação de constantes 
é muito importante para não cair em peguinhas. Lembre-se que as concentrações de soluções 
são expressas em mg/L, dos gases devem ser expressas em bar, mas ambas são omitidas. 
Lembre-se ainda que sólidos, líquidos e solventes são omitidos. Apresento abaixo as principais 
constantes de equilíbrio. 

Constante... 
Exemplo de reação ou reação 

genérica 
Equação da 
constante 

do produto de 
solubilidade (Kps) 

BaSO4(s)   Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) 2 2

ps 4K [Ba ][SO ]
   

de autoprotólise da 
água (Kw) 

H2O + H2O  H3O+ + OH- -14
wK [H ][OH ] 10    

de dissociação de 
ácido (Ka) 

HA+ H2O  H3O+ + A- 
+ -

a

[H ][A ]
K

[HA]
  

de dissociação da base 
(Kb) 

B+ H2O  BH+ + OH- 
+ -

b

[BH ][OH ]
K

[B]
  

 

APOSTA 2 

FUNÇÕES INORGÂNICAS 

No estudo sobre funções inorgânicas, é frequente a cobrança de suas propriedades gerais. 
Vamos, então, revisar as principais dos ácidos inorgânicos: 

- São azedos. Seu sabor é percebido em vários alimentos como refrigerantes, frutas cítricas 
(laranja, limão e outras frutas cítricas), no vinagre;  
- Em geral, apresentam-se incolor e no estado líquido; 
- Apresentam odor forte e asfixiante; 
- Quando em água, produzem solução condutora de eletricidade devido a formação de íons; 
- Diminuem o pH da água para valores inferiores a 7,00; 
- Apresentam a capacidade de mudar a cor de certas substâncias chamadas indicadores ácido-
base; e 
- São agentes oxidantes. 
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APOSTA 1 

Sistema de Valor de Serviços. 
 

 
  

APOSTA 2 

Práticas de Gerenciamento de Serviços com foco em:  
 

 Gerenciamento de Nível de Serviço: Define metas claras e baseadas no negócio para o 
desempenho dos serviços, permitindo que a entrega de um serviço seja devidamente 
avaliada, monitorada e gerenciada com relação a essas metas. 

 Gerenciamento de Incidentes: Prática que visa minimizar o impacto negativo de 
incidentes restaurando a operação normal do serviço o mais rápido possível. 

 Gerenciamento de Problemas: Reduz a probabilidade e o impacto de incidentes por 
meio da identificação de suas causas reais e potenciais e do gerenciamento de soluções 
de contorno e erros conhecidos. 

Controle de Mudanças: Garante que os riscos sejam devidamente avaliados, autoriza o 
prosseguimento das mudanças e gerencia o calendário de mudanças para maximizar o número 
de mudanças bem-sucedidas de serviços e produtos. 

 

APOSTA 3 

Práticas de Gerenciamento Geral com foco em: 
 

 Gerenciamento do conhecimento: Prática que mantém e aprimora o uso eficaz, eficiente 
e conveniente da informação e do conhecimento no âmbito de uma organização. 
Assegura que os stakeholders têm a informação certa, no formato correto, no nível 
adequado, e no tempo exato de acordo com a necessidade de cada um. 

 Gerenciamento de portfólio: Garante a uma organização a combinação certa de 
programas, projetos, produtos e serviços para executar sua estratégia dentro de suas 
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restrições de orçamento e de recursos. Inclui: Portfólio de Produtos/Serviços; Portfólio de 
Projetos; Portfólio de Clientes. 

 Gerenciamento de projetos: Garante que todos os projetos de uma organização sejam 
entregues a contento, ou seja, com sucesso. Isso pode ser feito por meio de: 
Planejamento; Delegação; Monitoramento e Controle de todos aspectos de um projeto. 

Gerenciamento de riscos: Garante a uma organização a compreensão e o tratamento eficaz dos 
riscos. Risco é um possível evento que pode causar perdas ou danos, ou dificultar o atingimento 
de objetivos. Também pode ser apenas uma incerteza, com probabilidade de resultados 
positivos ou negativos. 

  

APOSTA 4 

Princípios Orientadores: 
 

Princípios descrição 

Foque no valor 

- Tudo que a organização precisa mapear para criar valor para as partes 
interessadas; 
- Engloba muitas perspectivas, incluindo a experiência de clientes e 
usuários. 
  

Comece onde você 
está 

- Não comece “do zero” sem antes considerar o que pode ser 
aproveitado na organização; 
- O estado atual deve ser investigado e completamente entendido. 

Progrida 
iterativamente com 

feedback 

- Não faça tudo ao mesmo tempo; 
- Organize o trabalho em seções menores e mais facilmente 
gerenciáveis; 
- Utilize feedback em cada etapa do processo. 

Colabore e promova 
a visibilidade 

- Trabalhar em parceria produz melhores resultados e sucesso de 
longo prazo; 
- O trabalho deve ser transparente e as informações devem ser o mais 
visíveis possível. 
  

Pense e trabalhe de 
forma holística 

- Considere o serviço como um todo, e não apenas suas partes 
isoladas; 
- Integre tecnologia, informações, pessoas, organizações, parceiros, 
acordos (tudo deve ser coordenado). 
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Mantenha a 
simplicidade e 

praticidade 

- Se um processo, serviço, ação ou métrica não produzir nenhum valor, 
elimine-o; 
- Use o menor número de passos possível para completar uma tarefa. 
  

Otimize e 
automatize 

- Recursos de todos os tipos, principalmente de RH, devem ser usados 
da melhor forma; 
- Elimine tudo que for desperdício e use a tecnologia sempre que 
possível. 
  

 

APOSTA 5 

Modelo 4 Dimensões 
 

·        Organizações e Pessoas; 
·        Informação e Tecnologia; 
·        Parceiros e Fornecedores; 
·        Fluxos de Valor e Processos. 
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APOSTA 1 

Requisitos: Etnografia. Técnica de observação utilizada para compreender os requisitos sociais e 
organizacionais de um sistema. Um cientista social se insere no ambiente de trabalho onde o 
sistema será implantado e analisa como as pessoas trabalham. A vantagem é que as pessoas não 
precisam explicar o seu trabalho e fatores sociais e organizacionais importantes podem ser 
observados. É uma das técnicas mais cobradas em prova sobre elicitação de requisitos!  

 

APOSTA 2 

Arquitetura de SW: MVC. Na Arquitetura MVC, a ideia é organizar o código, separar 
responsabilidades, aumentar a manutenibilidade, promover um baixo acoplamento e uma alta 
coesão, fomentar a reusabilidade do código e tornar o sistema escalável.A Camada de Visão faz 
a interface com o usuário, a Camada de Controle é responsável por controlar e mapear as ações 
do usuário, fazendo o papel de intermediário entre a camada de Visão e de Modelo (mas NÃO 
implementa regras de negócio) e a Camada de Modelo é responsável por modelar os dados e o 
comportamento por trás das regras de negócio, se preocupando com o armazenamento, 
manipulação e geração dos dados. Lembre-se que a camada de visão pode se comunicar 
diretamente com a camada de modelo! 

 

 

 

 

APOSTA 1 

DevOps - CI/CD 
 
CI/CD nada mais é do que um método para entregar aplicações com frequência aos clientes. Ele 
prevê a implementação da automação nas etapas de desenvolvimento de aplicações. 
 
O CI/CD se baseia em três conceitos básicos: 
 
Integração; 

ENGENHARIA DE SOFTWARE – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 
PROF. RAPHAEL LACERDA 
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Entrega; 
Implantação contínua 
 
O mais importante: automação! 
 

 
 

APOSTA 2 

Padrões de Projeto 
 
Saber quais são os criacionais, estruturais e comportamentais 
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APOSTA 1 

Computação em nuvem  

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO SERVIÇO 

AUTOSERVIÇO SOB DEMANDA 

O cliente deve ser capaz de alocar novos recursos automaticamente sem interação humana. 

ACESSO AMPLO VIA REDE 

Além de estar disponível por toda a rede, deve ser acessível através dos diversos dispositivos. 

AGRUPAMENTO DE RECURSOS 

Recursos de hardware e software devem ser agrupados de tal forma que permita ao consumidor 
obter seus recursos, podendo  

ou não ser de forma automática. Deve fornecer um nível de abstração a respeito da localidade 
dos recursos.  

ELASTICIDADE RÁPIDA 

Os recursos devem ser alocados e liberados de forma elástica e rápida, podendo ou não ser 
automática. O cliente deve ter a percepção de que o recurso é ilimitado.  

SERVIÇOS MENSURADOS 

Tanto o cliente quanto o provedor de serviços devem ter acesso a utilização dos recursos, com 
geração de relatórios e medições online. Tal princípio busca total transparência ao cliente 

  

APOSTA 2 

Backup 

Backup incremental - Backups realizados a partir do último backup total, diferencial ou 
incremental. Processo de restauração depende do conjunto de backups incrementais e o último 
backup total. Ocupa uma quantidade menor de espaço de armazenamento. Em compensação, 
exige maior tempo e esforço na restauração.  
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Backup diferencial - Backups realizados a partir do último backup total. Processo de restauração 
depende somente do último backup diferencial e o último backup total. Ocupa uma quantidade 
maior de espaço de armazenamento. Em compensação, exige menor tempo e esforço na 
restauração. 

 

 

 

 

APOSTA 1 

 Tópico: Normalização 

A propriedade de junção não aditiva presente no processo de normalização afirma que nenhuma 
tupla falsa é gerada quando uma operação junção natural é aplicada às relações resultantes da 
decomposição. 

 

APOSTA 2 

Data Lake 

Duas características podem ser consideradas relevantes dos lagos de dados: 

• Os dados estão armazenados em sua forma e formato originais (dados naturais ou brutos). 

• Os dados são usados por vários usuários (ou seja, acessados e acessíveis por uma grande 
comunidade de usuários).  

O motivo de disponibilizar dados brutos aos analistas é para que eles possam realizar análises 
de autoatendimento. O autoatendimento tem sido uma tendência importante para a 
democratização de dados. 

 

 

 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE – BANCO DE DADOS - PROF. THIAGO CAVALCANTI 
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APOSTA 1 

Logística: Intermodal x Multimodal 

Multimodal - Embora haja a utilização de mais de um modal, o documento contratual é um só e 
um só operador. É só lembrar que Multimodal começa com M de Mesmo documento. 

Intermodal - Também utiliza mais de um modal, entretanto, para cada modal há um documento 
contratual diferente. 

  

APOSTA 2 

Gestão da Qualidade:  

Embora Deming tenha sido que mais difundiu o ciclo PDCA, ele não é o criador. O criado é o 
Walter Shewhart, que, inclusive, foi mentor de Deming. Essa é uma pegadinha clássica! 

 

 

 

 

APOSTA 1 

Lembre-se, Coruja, que o ponto eutetoide é o ponto do diagrama ferro-carbono que 
corresponde a cerca de 727ºC e teor de carbono em torno de 0,76% (podendo aparecer na sua 
prova 0,77% ou 0,80%). Na CESPE/CEBRASPE, nas últimas provas, apareceu 0,77%. Além disso, 
um aço eutetoide resfriado lentamente do campo austenítico até a temperatura ambiente terá 
sua microestrutura formada por 100% de perlita (uma mistura mecânica de duas fases: ferrita e 
cementita). Lembre-se que a perlita não é considerada uma fase. 

  

APOSTA 2 

Estrategista, lembre-se que a corrosão intergranular é um tipo de corrosão que irá acontecer na 
região dos contornos de grãos, comumente encontrada em aços inoxidáveis austeníticos. Esse 
fenômeno é chamado de sensitização, e ocorre quando esses aços são aquecidos até 
temperaturas dentro da faixa de 500 a 800oC. Nessa faixa, o carbono que compõe a liga 
(principalmente, quando seu teor é acima de 0,02%) costuma formar um composto denominado 

ENGENHARIA MECÂNICA - PROF. FELIPE CANELLA 
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carbeto de cromo (Cr23C6, Cr3C2 ou Cr7C6, por exemplo). O problema é que esse composto 
precipita e deixa a região empobrecida do principal elemento que atua a favor da proteção 
contra a corrosão (o cromo). Logo, essas áreas em torno dos contornos dos grãos ficam 
suscetíveis à corrosão intergranular. 

 

APOSTA 3 

Lembre-se das características dos tipos de transferência de metal na soldagem MIG/MAG: 

  

 

APOSTA 4 

Lembre-se que na soldagem TIG (Tungstein Inert Gas), processo a arco elétrico com eletrodo de 
tungstênio não consumível, podemos ter a aplicação de corrente alternada, além da corrente 
contínua para o alumínio e suas ligas. Essa é uma das diferenças da soldagem MIG que, por sua 
vez, utiliza comumente a corrente contínua para esses materiais e não a corrente alternada.  

4 tipos de 
transferência 

de metal

Curto-
circuito

Tensão e corrente baixas; arames de 0,8 a 1,2 
mm de diâmetro; para chapas finas; qualquer 

posição; grande instabilidade do arco com 
respingos gerados; recomendada para juntas 

fora de posição 

Globular

Tensão e corrente intermediárias; arco mais 
estável, mas possui respingos e transferência 
mais caótica que a curto-circuito; diâmetro da 

gota menor com maiores correntes e se limita a 
posição plana de soldagem, mesmo sendo 

evitada pela sua imprevisibilidade;

Spray 
(aerossol)

Tipo de globular com correntes muito maiores; 
gotas pequenas e pulverizadas; sofrem ação de 
forças eletromagnéticas; não se usa em chapas 
finas; boa estabilidade, sem respingos. Apesar 

de poder, evita-se em posição não planas.

Pulsada
Transferência é controlada por pulsos; corrente 
inferior e superior a corrente de transição da 

globular; 
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CADERNOS DE QUESTÕES  
Para selar com chave de ouro a sua jornada da aprovação, preparamos 3 rodadas de cadernos 
de Questões para serem resolvidos em nosso Sistema de Questões.  

São mais de 200 questões de Português e Inglês para você praticar! 

Acesse o nosso blog e resolva já: 

 https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/rodadas-de-questoes-petrobras/ 
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