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REPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA O GABARITO DA PROVA 
REFERENTE AO EDITAL Nº 003/2016 - PROCESSO SELETIVO.  

O recurso foi respondido pela Banca Elaboradora e está devidamente fundamentado, 
conforme se segue: 
 
Com fulcro no subitem 14.4 “Os recursos deverão ser individuais e devidamente 
fundamentados, acompanhados de citação da bibliografia, quando for o caso.” Neste sentido, 
de acordo com o subitem 14.9 “O Recurso interposto em desacordo com este Edital não será 
considerado.” 
 
RESPOSTA: 
 
 
PROVA CARGO: PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE –  
ÁREAS ADMINISTRATIVAS  
 
QUESTÃO: 07  
 

A questão apenas solicita a candidata que relacione os quatro tipos básicos de arranjos 
físicos segundo Slack, de acordo com as características apresentadas nas alternativas. 
Salienta-se que, em momento algum apresenta as alternativas como definição ou conceituação 
dos tipos de arranjos físicos básicos supra citados. Vejamos o enunciado da questão: O 
arranjo físico de uma operação produtiva preocupa-se com o posicionamento físico dos 
recursos de transformação; fala-se na preocupação por parte de uma operação produtiva na 
escolha do melhor posicionamento dos recursos de produção. Em seguida comenta que desses 
quatros tipos básicos originam-se outros de acordo com essas mesmas necessidades 
produtivas: A maioria dos arranjos físicos originam-se basicamente de quatro tipos de arranjo 
físico. Posteriormente, apresenta características que distinguem estes quatro tipos básicos de 
arranjos físicos para que sejam identificados: Relacione a coluna 2 de acordo com a coluna 1 
em relação aos tipos básicos de arranjo físico (Slack, 2002). Como se nota o objetivo da 
questão é apenas relacionar tipos com características. 

A alternativa que se relaciona com o Arranjo Físico Celular, qual seja: Os recursos 
necessários para uma classe particular de produtos estão agrupados de alguma forma; deixa 
claro que a característica do referido arranjo está relacionada com o agrupamento de produtos 
de uma classe particular segundo necessidades de processamento; o próprio conceito de 
arranjo físico celular apresentado pela candidata apresenta a referida característica, observe:  

“Os recursos a serem transformados são separados em famílias de peças que 
possuem processos de fabricação idênticos ou muitos similares, permitindo que 
todos os recursos de transformação necessários para sua produção sejam colocados 
juntos, permitindo a produção sem interrupção de determinado lote de peças. 
Terminada a operação em uma célula, o lote de peças segue para outra célula, e 
assim por diante até sua conclusão. Como resultado, o tempo total de fabricação é 
extremamente reduzido, assim como o estoque em processo”. 
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Vejamos: os recursos a serem transformados são separados em família de peças...isto 
é; os recursos necessários para uma classe particular de produtos estão agrupados de alguma 
forma, de que forma? Por processos idênticos ou muito similares.  

Mais uma vez, a alternativa afirma que os recursos estão agrupados de alguma forma, 
seja por possuírem características idênticas ou similares, isto é, por pertencerem a uma classe 
particular de produtos. 

A candidata solicita que a questão deve ser ANULADA de acordo com o seguinte 
argumento: “Diante do conceito acima exposto, a questão torna-se divergente ao conceituar 
arranjo físico celular como produtos agrupados de alguma forma, pois devem possuir 
processos de fabricação idênticos ou similares.” 

Há um erro na interpretação da alternativa pela candidata ao confundir característica com 
conceito, quando ele argumenta que a questão torna-se divergente ao “conceituar.”  

Recurso INDEFERIDO. 
 
A Banca Elaboradora concluiu que as alegações descritas no questionamento para o cargo de 
PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE – ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS, não merece prosperar. Deste modo, o requerimento apresentado está 
INDEFERIDO.  
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