
 
CONCURSO PÚBLICO 
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB 

 
 

 

INSTRUÇÕES 
01- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 

indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala. 
 

02- Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras, bips, 
telefones celulares, devendo mantê-los desligados e devidamente identificados pelo fiscal de sala, ou qualquer outro 
material. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas. 
Caso o candidato detenha o porte legal de arma, deverá ser orientado a entregá-la na Coordenação e buscá-la no 
término das provas. 

 

03- Durante a prova, o (a) candidato (a) não deve levantar-se, comunicar-se com outros (as) candidatos (as), e nem 
fumar. 

 

04- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

05- Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista através de detector de metais. 

 

06- O caderno de provas consta de 60 (SESSENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia atentamente e marque 
apenas uma alternativa. 

 

07- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) 
candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no 
caderno de provas na parte superior esquerda da folha nº 02. 

 

08- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

 

09- O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o 
seu término.  

 

10- Em nenhuma hipótese a Consulplan Consultoria informará o resultado por telefone. 
 

11- É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan Consultoria. 

 

12- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 

 

13- A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções, poderá implicar a anulação 
da prova do (a) candidato (a). 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão afixados nas portarias das Unidades da 
INB, e no site www.consulplan.net a partir das 14:00 horas, no horário oficial de Brasília, no dia subseqüente à 
realização das provas objetivas. 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 08 do Edital 001/2006, não esquecendo, 
principalmente dos seguintes aspectos: 

 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 02(dois) dias úteis, a contar do 
dia subseqüente ao da divulgação desses gabaritos no site www.consulplan.net , iniciando-se às 09:00 horas e 
encerrando-se após 48 (quarenta e oito) horas do horário inicial de abertura do prazo recursal. 

 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

 

c) Os recursos somente poderão ser feitos via internet, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN CONSULTORIA, 
via correio eletrônico, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net no link correspondente ao Concurso 
Público. 

 
d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile(fax) e os que não contiverem 

dados necessários à identificação do candidato.  
 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2006
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CARGO: OFICIAL OPERACIONAL IV – OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
O fim da incompetência 

 

 Casar com a filha do dono da empresa, arrumar emprego público, ter padrinho político ou obedecer piamente às ordens 
do chefe, eram, em linhas gerais, os caminhos para o sucesso no Brasil. QI era sinônimo de “quem indica”. Ter mestrado no 
exterior, falar cinco idiomas, desenvolver nova tecnologia, caminhos certos para o sucesso no Primeiro Mundo, em nada 
adiantavam. As empresas brasileiras mamando nas tetas do governo, com créditos subsidiados, numa economia protegida, eram 
obviamente super-rentáveis, mesmo sem muita sofisticação administrativa. Até um perfeito imbecil tocava uma empresa 
brasileira naquelas condições, fato que irritava sobremaneira a esquerda e os acadêmicos, que na época dirigiam a economia. 
Está aí uma das razões menos percebidas da onda de estatização a que assistimos no Brasil. 
 Contratar pessoas competentes, além de não ser necessário, era desperdício de dinheiro. Num país em que se vendiam 
carroças a preço de carro importado, engenheiros especializados em  airbags morriam de fome. Competência num ambiente 
daqueles não tinha razão para ser valorizada. Os jovens naquela época não viam necessidade de adquirir conhecimentos, só 
precisavam passar de ano. Alunos desmotivados geraram professores desmotivados, instalando um perverso círculo vicioso que 
tomou conta das nossas escolas. 
 Tudo isso, felizmente, já está mudando. Empresários incompetentes estão quebrando ou vendendo o que sobrou de 
suas empresas para multinacionais. Por muitos anos, quem no Brasil tivesse um olho era rei. Daqui para a frente, serão 
necessários dois olhos, e bem abertos. Sai o sábio e erudito sobre o passado e entra o perspicaz previsor do futuro. Sai o 
improvisador e o esperto, entra o conhecedor do assunto. 
 A regra básica daqui para a frente é a competência. Competência profissional, experiência prática e não teórica, 
habilidades de todos os tipos. De agora em diante, seu sucesso será garantido não por quem o conhece, mas por quem confia 
em você. Estamos entrando numa nova era no Brasil, a era da meritocracia. Aqueles bônus milionários que um famoso banco 
de São Paulo vive distribuindo não são para os filhos do dono, mas para os funcionários que demonstraram mérito. 
 Felizmente, para os jovens que querem subir na vida, o mérito será remunerado, e não desprezado. Já se foi a época em 
que o melhor aluno da classe era ridicularizado e chamado de CDF. Se seu filho de classe média não está levando o 1º e o 2º 
grau a sério, ele será rudemente surpreendido pelos filhos de classes mais pobres, que estão estudando como nunca. As classes 
de baixa renda foram as primeiras a perceber que a era do status quo acabou. Hoje, até filho de rico precisa estudar, e muito. 
 Vinte anos atrás, eram poucas as empresas brasileiras que tinham programas de recrutamento nas faculdades. Hoje, as 
empresas possuem ativos programas de recrutamento nas faculdades, não somente aqui, mas também no exterior. Os 200 
brasileiros que estão atualmente cursando mestrado em administração lá fora estão sendo disputados a peso de ouro. 
 Infelizmente, os milhares de jovens competentes de gerações passadas acabaram não se desenvolvendo e tiveram seu 
talento tolhido pelas circunstâncias. Talvez eles não tenham mais pique para desfrutar essa nova era, e na minha opinião essa é 
a razão  da profunda insatisfação atual da velha classe média. Mas os jovens de hoje, especialmente aqueles que desenvolveram 
um talento, os estudiosos e competentes, poderão finalmente dormir tranqüilos. Não terão mais de casar com a filha do dono, 
arrumar um padrinho, aceitar desaforo de um patrão imbecil. 
 O talento voltou a ser valorizado e remunerado no Brasil como é mundo afora. Talvez ainda mais assustador é 
reconhecer que o Brasil não será mais dividido entre ricos e pobres, mas sim entre competentes e incompetentes. Os 
incompetentes que se cuidem.                                                                   (Stephen Kanitz, Revista Veja, 4 de março de 1998, Editora Abril.) 
01) Nos dois primeiros parágrafos do texto, o autor faz: 

A) Uma enumeração.     D) Uma narrativa. 
B) Um relatório.      E) Uma resenha. 
C) Uma exposição didática. 

02) Segundo o texto: 
A) O Brasil se desenvolveu apenas no setor industrial. 
B) O jeitinho brasileiro ainda é o melhor meio para se dar bem na vida. 
C) Os bons profissionais, atualmente, no Brasil, estão tendo o seu devido reconhecimento. 
D) No Brasil atual, estudar é perda de tempo. 
E) A competência do profissional sempre foi valorizada na hora de uma contratação. 

03) O motivo da insatisfação dos adultos de hoje, segundo o autor, é: 
A) Não conseguirem emprego público porque não têm padrinho político. 
B) Não conseguirem administrar uma empresa. 
C) Não terem crescido profissionalmente porque tiveram suas carreiras tolhidas pela situação do país. 
D) Por nunca terem sofrido rejeições por serem competentes e estudiosos. 
E) Por sempre terem sido forçados a casar com a filha do dono da empresa para garantirem o emprego. 

04) O texto possui um tom: 
A) Melancólico.  B) Triste.  C) Otimista.  D) Humorístico.  E) Aterrorizante. 

05) “Felizmente para os jovens...” / “Os alunos desmotivados...” Os vocábulos jovens e alunos estabelecem, 
respectivamente, um valor de: 
A) Formal / informal.     D) Geral / específico. 
B) Geral / nacional.      E) Específico / geral. 
C) Nacional / geral. 
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06) A palavra sublinhada na frase abaixo, que exprime qualidade é: 
A) “Contratar pessoas competentes, além de não ser necessário, era desperdício de dinheiro”. 
B) “A regra básica daqui pra frente é a competência”. 
C) “Hoje, até filho de rico precisa estudar, e muito”. 
D) “O talento voltou a ser valorizado...” 
E) “Os incompetentes que se cuidem”. 

07) A frase cujo verbo expressa uma ação no futuro é: 
A) “Até um perfeito imbecil tocava uma empresa brasileira...” 
B) “Alunos desmotivados geraram professores desmotivados.” 
C) “ Hoje, até filho de rico precisa estudar, e muito”. 
D) “... os estudiosos e competentes, poderão finalmente dormir tranqüilos”. 
E) “Os incompetentes que se cuidem” 

08) “Sai o sábio e erudito sobre o passado e entra o perspicaz previsor do futuro”. Nessa frase, as palavras sublinhadas 
podem ser substituídas, respectivamente, por: 
A) Inteligente e fino.      D) Instruído e persuasivo. 
B) Educado e talentoso.     E) Esperto e observador. 
C) Instruído e sagaz. 

09) A alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
A) Político, sinônimo, crédito.    D) Aí, já, atrás. 
B) Notáveis, época, além.     E) Sábio, básico, será. 
C) Até, está, só. 

10) “Tudo isso, felizmente, já está mudando”(3º§). Na frase anterior, a expressão “tudo isso”: 
A) Introduz uma idéia nova.     D) Encontra-se desvinculada das informações do texto. 
B) Recupera a enumeração anterior.    E) Caracteriza a palavra “alunos”. 
C) Antecede os itens que serão citados. 

11) “... o Brasil não será mais dividido entre ricos e pobres, mas sim entre competentes e incompetentes”. Sem alterar o 
sentido dessa frase, podemos substituir a palavra sublinhada por: 
A) Porque.   B) Portanto.  C) Enquanto.  D) Contudo.  E) Logo. 

12) “Os jovens naquela época não viam necessidade de adquirir conhecimento, só precisavam passar de ano.” A frase 
em que a palavra só foi empregada no mesmo sentido da frase anterior é: 
A) Pessoas incompetentes vivem sós.    D) O jovem está muito só no mercado de trabalho. 
B) Os empresários ficaram a sós.    E) Um competente empresário nunca está só. 
C) As empresas só contratam profissionais competentes. 

13) “Talvez eles não tenham mais pique para desfrutar essa nova era”. A palavra sublinhada anteriormente: 
A) Completa o sentido do verbo “tenham”.   D) Caracteriza a palavra “era”. 
B) Determina a palavra “pique”.    E) Completa o sentido da palavra “talvez”. 
C) Retoma a palavra “jovens”. 

14) A alternativa em que a oração assinalada expressa condição é: 
A) “Num país em que se vendiam carroças a preço de carro importado, engenheiros em airbags morriam de fome”. 
B) “... seu sucesso será garantido não por quem o conhece, mas por quem confia em você”. 
C) “Aqueles bônus milionários que um famoso banco de São Paulo vive distribuindo não são para os filhos do dono...” 
D) “... o mérito será remunerado, e não desprezado”. 
E) “Se seu filho de classe média não está levando o 1º e 2º grau a sério, ele será rudemente surpreendido pelos filhos de 

classes mais pobres...” 
15) Assinale a alternativa em que o termo destacado tem a mesma função sintática que “A regra básica daqui para a 

frente é a competência”. 
A) “Até um perfeito imbecil tocava uma empresa...” 
B) “... o melhor aluno da classe era ridicularizado...” 
C) “... os milhares de jovens (...) tiveram seu talento tolhido pelas circunstâncias...” 
D) “Talvez eles não tenham mais pique...” 
E) “... que desenvolveram um talento...” 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16) Sobre a partida do motor de indução trifásico através da chave estrela – triângulo, podemos afirmar que: 

A) A corrente de partida é três vezes maior que a corrente nominal. 
B) A corrente de partida é igual à corrente nominal multiplicada pela raiz quadrada de três. 
C) A corrente de partida é reduzida a um terço da corrente nominal. 
D) A corrente nominal é igual a corrente de partida. 
E) A corrente nominal é a metade da corrente de partida. 

17) O motor de corrente contínua é um motor: 
A) Síncrono.      D) De indução. 
B) Universal.      E) Puramente resistivo. 
C) Assíncrono. 
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18) Certo transformador, no secundário, tem 300 espiras e 220 V de tensão. Sendo da ordem de 1.100 V a tensão 
primária, quantas espiras esse transformador possui no primário? 
A) 150  B) 1500   C) 600   D) 3000   E) 1200 

19) A tensão nominal (sem ligação de carga) de uma fonte CC é de 24 volts e sua resistência interna é de 2 ohms. Ligou- 
-se um aparelho de consumo à CC e mediu-se num voltímetro, colocado nos bornes da fonte, uma tensão de 22 volts. 
Qual a intensidade da corrente fornecida? 
A) 1,25 ampères. B) 2,00 ampères. C) 3,00 ampères. D) 1,00 ampèr.  E) 2,50 ampères. 

20) O relé de sobrecarga instalado num circuito de alimentação de um motor elétrico tem a função de: 
A) Proteger o motor e os condutores da sobrecorrente decorrente da elevação da carga elétrica do motor. 
B) Proteger o operador do equipamento contra choque elétrico. 
C) Proteger o equipamento contra a corrente de partida do motor. 
D) Proteger o operador do equipamento contra queimaduras provenientes do aumento de temperatura do motor. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

21) Um escritório localizado no segundo andar de um edifício comercial com cinco andares, com capacidade para 
comportar nove pessoas, precisa ser climatizado. Acerca dessa situação e do cálculo da carga térmica para a devida 
climatização, NÃO é correto afirmar que: 
A) A quantidade de ar que deve ser renovada depende do número de pessoas que trabalham no escritório. 
B) O equipamento de ar condicionado a ser instalado deverá ser capaz de manter o escritório em temperatura entre 24ºC + 

ou - 2ºC. 
C) O calor gerado pelas pessoas que estão no escritório deverá também ser considerado no cálculo do calor total gerado no 

ambiente. 
D) Se o terceiro andar não for climatizado, não haverá transmissão de calor pelo teto do escritório a ser climatizado. 
E) A quantidade de calor gerado pela iluminação elétrica do escritório deverá ser considerada no cálculo do calor total 

gerado no ambiente. 
22) Acerca do projeto e do funcionamento dos componentes de um aparelho de ar condicionado composto de 

compressor, evaporador, condensador, tubo capilar, linhas de líquido refrigerante, descarga e sucção do 
compressor, é correto afirmar que: 
A) Tubos capilares de comprimentos diferentes, mas de mesmo diâmetro produzem a mesma queda de pressão. 
B) No que se refere ao controle, o tubo capilar é um dispositivo operacional mais preciso que uma válvula de expansão. 
C) A função do tubo capilar é promover queda de pressão no fluido refrigerante. 
D) A função do evaporador é promover queda de pressão no compressor. 
E) A ligação do condensador com o tubo capilar não pode ser feita por uma linha de líquido refrigerante. 

23) Acerca das instalações elétricas, podemos afirmar que: 
A) A corrente nominal usada para a especificação de fusíveis deve ser definida de acordo com a intensidade da corrente 

solicitada pelo motor fora da fase de partida. 
B) A função dos relés térmicos, em conjunto com comandos elétricos, é proteger motores elétricos contra possíveis 

sobrecargas e eventuais perdas de fase. 
C) Os relés térmicos protegem a linha de alimentação também contra curtos-circuitos. 
D) Os relés térmicos protegem a linha de alimentação somente contra curtos-circuitos. 
E) O disjuntor é um dispositivo que serve para regular a corrente elétrica que passa pelo circuito de alimentação dos 

motores. 
24) São motores de indução monofásicos: 

A) Motor com partida à capacitor e motores universais. 
B) Motor de relutância e motores universais. 
C) Motores-série c.a. e motores universais. 
D) Motores universais e motor de repulsão. 
E) Motor com partida à capacitor e motor com partida à resistência. 

25) Um transformador trifásico de distribuição é utilizado para fornecer energia elétrica a uma pequena comunidade. 
Se no local de atendimento for constatado um desequilíbrio das tensões trifásicas de fornecimento, isto poderá 
causar: 
A) Um aumento na vida útil do transformador de distribuição. 
B) Quedas de tensão iguais nas fases do circuito às quais elas estão ligadas. 
C) Um aumento geral no fator de potência. 
D) Um aumento na vida útil de motores de indução trifásica. 
E) Um aquecimento em motores de indução trifásica. 

26) É sabido que quanto menor for a resistência de terra, melhor será o sistema de aterramento. Sendo assim, qual dos 
procedimentos abaixo, NÃO contribui para a redução da resistência de terra? 
A) Aumentar a quantidade de hastes de aterramento. 
B) Aproximar as hastes de aterramento. 
C) Tratar quimicamente ou fisicamente o solo. 
D) Aumentar a área própria das hastes de aterramento. 
E) Aprofundar as hastes de aterramento. 
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27) Sobre a tensão de toque, podemos afirmar que: 
A) É o nome que se dá à descarga elétrica de um capacitor. 
B) É a tensão de curto-circuito proveniente do toque entre dois equipamentos elétricos. 
C) O corpo humano quando em contato com partes metálicas energizadas acidentalmente, está sujeito à tensão de toque. 
D) Quando um capacitor é descarregado de forma induzida, dizemos que ele se descarregou pela variação de tensão devido 

ao toque. 
E) É a tensão oriunda do som gerado pelo toque acidental de dois componentes elétricos. 

28) A freqüência e a tensão de um gerador síncrono sofreram uma queda devido ao acréscimo de uma carga em seus 
terminais. Que tipo de carga foi acrescentada nos terminais desse gerador? 
A) Uma carga RL.      D) Uma carga RLC. 
B) Uma carga resistiva.     E) Uma carga muito leve. 
C) Uma carga capacitiva. 

29) Através de um voltímetro analógico, um Técnico mediu 200 V na escala 0-300 V. Sabendo-se que o limite de erro 
cometido nessa leitura foi de + ou – 9 V, qual o valor do índice de classe? 
A) 2%  B) 6%   C) 1%   D) 3%   E) 9% 

30) Um circuito foi dimensionado corretamente para alimentar uma bomba d'agua de 2 CV com tensão de 127 V. Se a 
voltagem dessa bomba for alterada para 220, o que acontecerá com o consumo de energia elétrica? 
A) Aumentará.      D) Diminuirá pela metade. 
B) Diminuirá.      E) Aumentará em 1/3. 
C) Permanecerá o mesmo. 

31) A variação da tensão induzida, em geradores de corrente contínua, é causada pela: 
A) Variação do torque.     D) Variação da velocidade. 
B) Variação da corrente de excitação.    E) Variação da freqüência. 
C) Variação da tensão de fuga. 

32) Qual o nome que se dá aos interruptores que comandam a mesma lâmpada em três ou mais pontos diferentes? 
A) Interruptores multicomandos.    D) Interruptores intermediários. 
B) Interruptores multifuncionais.    E) Interruptores associados. 
C) Interruptores paralelos. 

33) Através de dois condutores de 2,5 milímetros quadrados, com 10 metros de comprimento cada um, instalados em 
eletroduto de 1/2 polegada, embutido em alvenaria, devemos alimentar no máximo: 
A) Doze motores monofásicos de 1/3 CV e 127 V.  D) Quatro motores bifásicos de 1 CV e 220 V. 
B) Seis motores bifásicos de 1/2 CV e 127 V.   E) Dois motores trifásicos de 1 CV e 220 V. 
C) Dois motores trifásicos de 1 CV e 127 V. 

34) Em certo circuito, a tensão e a corrente estão em fase. Sendo assim, podemos afirmar que: 
A) O fator de potência é igual a um.    D) O fator de potência é igual a zero. 
B) O fator de potência é igual a menos um.   E) O fator de potência é igual a meio. 
C) O fator de potência é igual a raiz quadrada de três. 

35) Para reduzir as perdas por Corrente de Foucault, o núcleo laminado do transformador é constituído por: 
A) Chapas isoladas entre si.     D) Enrolamentos com sistemas ante fuga. 
B) Enrolamentos de baixa resistividade.   E) Espiras de alta condutividade. 
C) Camadas semicondutoras. 

36) É um dispositivo de proteção contra choque elétrico: 
A) O dispositivo contra tensão de contato (DC). 
B) O dispositivo de proteção à Tensão residual (VR). 
C) O dispositivo de proteção à corrente de fuga (CF). 
D) O dispositivo de proteção à corrente diferencial residual (DR). 
E) O dispositivo contra corrente de fuga (DCCF). 

37) Qual o valor da resistência, ao choque elétrico, do corpo humano a ser considerada no dimensionamento dos 
sistemas de aterramentos? 
A) 2000 ohms.  B) 1000 ohms.  C) 500 ohms.  D) 5000 ohms.  E) 3000 ohms. 

38) Como deve ser instalado um amperímetro e um voltímetro para a medição da corrente e da tensão em um motor 
elétrico? 
A) Amperímetro e voltímetro em série com o motor. 
B) Amperímetro em paralelo e o voltímetro em série com o motor. 
C) Amperímetro e voltímetro em paralelo com o motor. 
D) Basta utilizar o voltímetro em série com o motor. 
E) Amperímetro em série e o voltímetro em paralelo com o motor. 

39) Nos circuitos elétricos as interrupções da passagem da corrente elétrica são efetuadas por seccionamento através de 
aparelhos de comando, como interruptores, chaves desligadoras, chaves magnéticas, contatores, disjuntores e 
outros. Acerca desses aparelhos de comando, assinale a opção correta: 
A) Quando um circuito elétrico for constituído por três condutores fases, o aparelho de comando pode ser unipolar. 
B) As chaves magnéticas simples não apresentam proteção contra sobrecarga.  
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C) Os contatores são chaves de operação manual. 
D) A chave magnética combinada é a associação de duas chaves magnéticas simples. 
E) A chave magnética simples é uma chave de apenas uma posição. 

40) Assinale abaixo, a alternativa que apresenta o dispositivo que NÃO deve ser utilizado, quando existirem cargas 
acopladas ao eixo do motor, para a redução da corrente de partida de motores elétricos de indução trifásicos com 
potência acima de 5 CV: 
A) Chave compensadora.     D) Inversor de freqüência. 
B) Chave Soft/Start.      E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 
C) Chave estrela-triângulo. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
41) Assinale a alternativa correta sobre os caracteres que um nome de arquivo no Microsoft Windows pode conter: 

A) 8 (oito) caracteres quaisquer. 
B) 8 (oito) caracteres, porém não pode conter caracteres como / ? : * “ < > |. 
C) 255 (duzentos e cinqüenta e cinco) caracteres quaisquer. 
D) 255 (duzentos e cinqüenta e cinco) caracteres, porém não pode conter caracteres como os apresentados a seguir entre 

parênteses (desconsiderar os parênteses)  (/, ?, :, * , “  < > |). 
E) 12 (doze) caracteres, sendo 8 (oito) para o nome do arquivo, 1 (um) para o sinal de ponto final(.) e 3 (três) para a 

extensão do arquivo. 
42) Todo teclado atual traz uma tecla Windows que pode ser usada em conjunto com alguma outra tecla para servir de 

atalho para alguma atividade. Assinale a alternativa em que as teclas de atalho não levam ao lugar especificado: 
A) Tecla Windows + E  abre o Windows Explorer. 
B) Tecla Windows + D  minimiza ou restaura todas as janelas. 
C) Tecla Windows + F1  para ajuda e suporte do Windows. 
D) Tecla Windows + A  alterna entre as janelas abertas. 
E) Tecla Windows + R  mostra a janela executar. 

43) São efeitos que podemos aplicar à fonte do Microsoft Word 2003, EXCETO: 
A) Tachado.   B) Sobrescrito.  C) Oculto.  D) Pontilhado.  E) Relevo. 

44) Sobre os recursos do Microsoft Word 2003, analise as afirmativas abaixo:  
I. As fontes True Type são impressas do mesmo modo que aparecem na tela do monitor de vídeo. 

II. Não é possível converter um texto em tabela no Word, pois este não é um software que trabalha com tabelas. 
III. O Word, por ser um editor de texto, só cria gráficos com apenas um tipo, que é o de colunas.  

Assinale a alternativa correta: 
A) Somente a afirmativa I está correta.   D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Somente a afirmativa III está correta.   E) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

45) Uma opção que facilita a digitação de textos no Microsoft Word 2003 é o recurso de AutoCorreção. Assinale a 
alternativa que indica CORRETAMENTE o caminho para se chegar à tela que adiciona ou exclui um texto para 
AutoCorreção: 
A) Menu Formatar – opções de AutoCorreção...             D) Menu Formatar – Dicionário – AutoCorreção... 
B) Menu Inserir – Novo – AutoCorreção...              E) Menu Ferramentas – Idioma – Opções de AutoCorreção... 
C) Menu Ferramentas – Opções de AutoCorreção...   

46) São sub encontrados na janela de Configurar Página no Microsoft Word 2003, EXCETO: 
A) Margens.  B) Orientação.  C) Páginas.  D) Tamanho do Papel. E) Imprimir.  

47) Uma função interessante do Officce 2003 é a possibilidade de inserirmos uma planilha do Microsoft Excel 
diretamente do Microsoft Word, sem a necessidade de abertura do Microsoft Excel. Assinale a alternativa que 
mostra como inserir uma planilha do Excel diretamente no Word: 
A) Menu Inserir – Planilha do Excel. 
B) Menu Editar – Figura - Excel. 
C) Menu Exibir – Barra de Ferramentas – Microsoft Excel. 
D) Na barra de ferramentas Padrão – Clicar no botão Inserir Planilha do Microsoft Excel. 
E) Na barra de ferramentas Formatação – Clicar no botão Inserir Planilha do Microsoft Excel. 

48) São Botões Padrão encontrados na barra de visualizar impressão do Microsoft Word 2003, EXCETO: 
A) Imprimir.      D) Reduzir para caber. 
B) Zoom.       E) Estrutura do Documento.  
C) Lupa. 

49) Utilizando o Microsoft Excel 2003 analise as afirmativas abaixo:  
I. Podemos classificar os dados de uma planilha clicando nos botões classificação crescente ou classificação decrescente, 

diretamente na Barra de Ferramentas Formatação. 
II. Podemos classificar os dados selecionados de uma planilha do Excel abrindo o Menu Dados, clicando na opção 

Classificar... e , depois de selecionar como serão classificados os dados, clicando no botão OK. 
III. Não é necessário a pré-seleção de células da lista no Microsoft Excel 2003, já que, ao classificar os dados em crescente 

ou decrescente já acontece uma seleção automática das células da planilha. 
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Assinale a alternativa correta: 
A) Somente a afirmativa I está CORRETA.   D) Somente as afirmativa I e III estão CORRETAS. 
B) Somente a afirmativa II está CORRETA.   E) Somente as afirmativa II e III estão CORRETAS. 
C) Somente as afirmativa I e II estão CORRETAS. 

50) Qual das funções do Microsoft Excel 2003 abaixo calcula o número de células NÃO vazias em um intervalo definido 
segundo determinados critérios? 
A) CONT.SE   B) SE   C) SOMASE  D) NUMERA  E) CONT 

CONHECIMENTOS GERAIS 
51) Hoje ocupa o Ministério da Justiça, no Brasil, um advogado criminalista, de nome: 

A) Celso Amorim.      D) Eduardo Campos.  
B) Márcio Thomaz Bastos.     E) Eduardo Suplicy. 
C) Nelson Jobim. 

52) Na previsão de alguns pesquisadores, dentro de 40 a 50 anos sentiremos o impacto do aquecimento global. Para 
redução destes efeitos é preciso: 
A) Reduzir os níveis da emissão global de gases poluentes, como o metano das mineradoras e o dióxido de carbono dos 

automóveis, fábricas e aviões. 
B) Usar o carvão para gerar eletricidade. 
C) Manter as geleiras dos Andes, derretendo fonte de água pura. 
D) “Internacionalizar” a Amazônia para torná-la produtiva. 
E) N.R.A. 

53) Na linha de sucessão direta, na falta do Presidente da República ou seu vice, quem assume a Presidência no Brasil é 
o: 
A) Presidente do Senado.     D) Ministro da Casa Civil. 
B) Presidente da Câmara.     E) Ministro da Educação.  
C) Ministro das Relações Exteriores. 

54) Uma eleição nos Estados Unidos, em novembro último, modificou o Congresso dando maioria aos Democratas e 
enfraquecendo a imagem do Presidente: 
A) Bil Clinton.  B) Evo Morales.  C) Nestor Kirchner. D) George W. Bush. E) Mark Foley. 

55) Atrasos de até vinte horas, cancelamento de vôos levam o caos aos aeroportos do país e expõem: 
A) As companhias aéreas ao ridículo. 
B) A fragilidade do controle do tráfego aéreo. 
C) A falta de aeroportos no Brasil. 
D) O protesto através de greves de funcionários. 
E) Falhas no equipamento do Cindacta em todas as operações. 

LEGISLAÇÃO DO SETOR  
56) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: O Sistema de Gestão Ambiental, conforme  ISO 14001, 

fundamenta-se na adoção de ________________________ à ocorrência de impactos adversos ao meio ambiente. 
Trata-se de assumir uma postura pró-ativa à questão. 
A) Análise multivariável para quantificar.   D) Medidas que avaliem. 
B) Materiais que ajudem a observar.    E) Ações preventivas. 
C) Ferramentas para auditar. 

57) Marque a ordem cronológica que o sistema de gestão ambiental deve seguir seu programa segundo a ISO 14001: 
1. Planejar. 
2. Implementar. 
3. Auditar e ter programas de melhoria contínua. 

4. Determinar políticas de trabalho. 
5. Conhecer o problema. 

 
A seqüência está correta em: 
A) 1, 3, 5, 4, 2  B) 2, 1, 4, 5, 3  C) 3, 2, 5, 1, 4  D) 5, 4, 1, 2, 3  E) 5, 4, 3, 2, 1 

58) Um sistema de gestão ambiental é a parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades 
de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 
atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. A especificação e as diretrizes para o uso de um 
Sistema de Gestão Ambiental devem ser fundamentadas na: 
A) ISO 9001        D) BS 7750. 
B) ISO 9002 V. 2002.     E) NBR-ISO 14.001. 
C) ISO 9003 V. 2002. 

59) O que a ISSO 9001/2000 exige que as empresas apresentem para obter esta certificação : 
I. Descrição de como funciona todos os setores da empresa 

II. Documentos de procedimentos  que afetam gestão da qualidade 
III. Descrição detalhada das atividades dos funcionários do setor de limpeza da empresa 
IV. Conscientização e manutenção de todos os funcionários da empresa sobre o sistema de gestão de qualidade 

Dentro das afirmativa acima descritas  estão corretas apenas: 
A) I, II   B) I, II, III  C) II, III, IV  D) I, II, IV  E) I, III 
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60) Um sistema de gestão bem sucedido de acordo com a norma OHSAS 18001, deve se fundamentar em vários fatores, 
EXCETO: 
A) Numa política de segurança e saúde apropriada para os trabalhadores da empresa. 
B) Identificar os riscos e exigências legais de saúde e segurança ocupacional. 
C) Objetivos e programas que assegurem somente a obtenção da certificação.  
D) Atividades de gestão que controlem os riscos de saúde e segurança ocupacional. 
E) Revisões, avaliações e aperfeiçoamentos contínuos do sistema de gestão dentro da empresa. 

 


