
 
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 65 (SESSENTA E CINCO) 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: ASSISTENTE EXECUTIVO II – BIÓLOGO 
A Matriz Energética Brasileira 

 

 No Brasil, os processos combinados de industrialização e urbanização resultaram em uma grande ampliação do 
consumo energético. Entre 1940 e 1980, a quantidade de energia consumida no país aumentou a uma taxa média de 7% ao ano, 
dobrando a cada dez anos. Na década de 1980, o consumo energético teve um crescimento menos intenso, devido à estagnação 
econômica, mas o crescimento foi retomado em meados da década de 1990. 
 O Brasil urbano e industrial é movido, fundamentalmente, pelos derivados do petróleo e pela eletricidade. Pouco mais 
de 80% da eletricidade consumida no país é obtida em usinas hidrelétricas: o Brasil é o segundo maior produtor mundial de 
energia de origem hídrica, atrás apenas do Canadá e à frente dos Estados Unidos e da China. 
 Já a produção de petróleo não é suficiente para atender à demanda, embora a dependência externa no setor tenha 
conhecido expressiva redução nas últimas três décadas. A dependência externa em relação ao óleo é a principal responsável 
pela diferença entre a produção e o consumo de energia no país: em 2002, o Brasil produziu 174,2 milhões de toneladas 
equivalentes de petróleo e consumiu 203,6 milhões. Juntos, o setor industrial e o setor de transportes são responsáveis por cerca 
de 70% do consumo energético total. 
 As características da estrutura industrial do Brasil ajudam a entender o elevado consumo energético do setor: enquanto 
nos países desenvolvidos os ramos industriais em ascensão são aqueles que empregam intensivamente tecnologia e poupam 
energia, as indústrias energointensivas seguem ocupando uma posição de destaque entre as indústrias brasileiras, e são 
responsáveis por mais da metade do consumo energético industrial. 
 O setor de transporte é outro voraz consumidor de energia, em função do modelo rodoviário que prevalece no país. O 
setor residencial, por sua vez, apresentou relativa participação decrescente no consumo final de energia desde 1970, 
principalmente devido à substituição da lenha pelo gás liquefeito de petróleo, dez vezes mais eficiente. 
 Demandas energéticas setoriais – A indústria e os transportes produzem demandas energéticas diferentes. As 
indústrias são movidas principalmente pela eletricidade, enquanto o transporte de cargas e de passageiros no Brasil é 
essencialmente movido pelos derivados de petróleo. 
 O setor industrial é responsável por mais de 45% do consumo final de eletricidade do Brasil. Assim, as políticas de 
estímulo à indústria sempre foram acompanhadas pela ampliação da oferta de energia elétrica. Comandado pela Eletrobrás, 
criada em 1962, o setor elétrico foi fartamente financiando pelo Tesouro Nacional e por empréstimos internacionais, 
especialmente durante a década de 1970, quando foram construídas grandes hidrelétricas, como Itaipu e Tucuruí. 
 Coerente com os objetivos que levaram à sua criação, a Eletrobrás passou décadas vendendo energia ao setor industrial 
pela metade do preço  praticado no mercado internacional. Produzindo a custos elevados, vendendo a preços subsidiados e 
arcando com violentas taxas de juros sobre os capitais internacionais tomados de empréstimo, a Eletrobrás chegou aos anos 
1990 numa situação financeira caótica e operando em condições precárias. 
 Em 1995, ela e suas quatro subsidiárias  de âmbito regional – Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte – foram incluídas 
no Programa Nacional de Privatização.(...) 
 O governo Lula interrompeu o programa de privatizações, mantendo a Eletrobrás e suas subsidiárias na condição de 
empresas estatais. Contudo, elaborou um novo modelo para o setor elétrico destinado a atrair investidores privados para a 
construção de novas usinas hidrelétricas e de usinas termelétricas, movidas a gás natural. 
 No centro do novo modelo está a garantia de remuneração, a preços mais elevados, da energia gerada pelas novas 
usinas. Evitando a concorrência com a “energia velha”, produzida em usinas que já amortizaram total ou parcialmente seus 
custos, esse modelo procura substituir o investimento público pelo investimento privado na ampliação da capacidade de 
geração e distribuição de eletricidade no país. 
 (...) 
 No final da década de 1990, a Petrobrás perdeu o monopólio sobre a pesquisa e a lavra do petróleo e do gás natural em 
território brasileiro. A Agência Nacional do Petróleo (ANP), criada em 1998, coordena leilões de concessões de áreas de 
pesquisa e de lavra nas bacias sedimentares brasileiras, abertas à participação de empresas públicas e privadas. O objetivo é 
aumentar a oferta interna de petróleo, para os transportes, e de gás natural, que será utilizado sobretudo na produção de 
eletricidade para as indústrias.                                    (Geografia – A construção do mundo. Demétrio Magnoli- Regina Araújo.) 
 

01) Segundo o texto: 
A) O Brasil depende de outros países no que se refere à produção de energia hídrica. 
B) O processo de industrialização brasileira foi lento e oneroso. 
C) O Brasil é auto-suficiente em relação à energia elétrica e à produção de petróleo. 
D) China e Canadá são os maiores produtores de energia de origem hídrica. 
E) O Brasil possui uma dependência externa no que se refere à produção petrolífera. 

02) Pelo texto, verifica-se que: 
A) O consumo energético do setor industrial é 70% do consumo total. 
B) A dependência externa de energia hídrica é a causa de diferença entre produção e consumo de energia no país. 

      C) O setor residencial consome mais energia do que o setor de transporte. 
D) A ascensão de ramos industriais nos países desenvolvidos se deve ao emprego intenso de tecnologia, poupando assim 

energia. 
E) O setor de transporte e o setor industrial consomem em média 83% da energia hídrica. 

 



CONCURSO PÚBLICO – INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A – INB 

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA               
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

3

03) Os vocábulos “industrialização” e “urbanização” se diferem: 
A) Semântica e morfologicamente.    D) Foneticamente e morfologicamente. 
B) Morfológica e sintaticamente.    E) Sintaticamente. 
C) Semanticamente. 

04) O texto só NÃO faz menção ao seguinte assunto: 
A) Ao potencial de exportação das reservas minerais do Brasil. 
B) Ao gasto energético do setor de transporte. 
C) À data de criação da Eletrobrás. 
D) À colocação do Brasil no ranking mundial, como produtor de energia. 
E) À privatização da Eletrobrás. 

05) O texto em questão pode ser classificado de forma mais adequada como: 
A) Narrativo argumentativo.     D) Narrativo moralizante. 
B) Informativo didático.     E) Argumentativo polêmico. 
C) Descritivo opinativo. 

06) A alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
A) Energético – década – responsável.   D) Atrás – óleo – gás. 
B) País – característica – construídas.    E) Responsáveis – indústria – será. 
C) Média – petróleo – dependência. 

07) Nas alternativas abaixo, o acento da crase foi usado pela mesma razão, EXCETO, em: 
A) “ ... devido à estagnação econômica...” 
B) “ ... atrás apenas do Canadá e à frente dos Estados Unidos e da China”. 
C) “... não é suficiente para atender à demanda embora a dependência...” 
D) “ ... principalmente devido à substituição da lenha pelo gás liquefeito...” 
E) “Assim, as políticas de estímulo à indústria sempre foram acompanhadas pela...” 

08) “Já a produção de petróleo não é suficiente para atender à demanda, embora a dependência externa no setor tenha 
conhecido...” O termo “embora”, nesse fragmento, estabelece relação lógico-semântica de: 
A) Condição.  B) Adição.  C) Conformidade.  D) Concessão.            E) Tempo. 

09) Com base nas informações do texto, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Na frase: “Em 1995, ela e suas quatro subsidiárias...” (9º§), o termo ela se refere à “Eletrobrás” 
B) Em “... atrás apenas do Canadá e à frente dos EUA e da China” (2º§), o termo apenas pode ser substituído, sem perda 

semântica por somente. 
C) Em “... durante a década de 70, quando foram construídas grandes hidrelétricas...” (7º§), o termo quando tem sentido 

lógico-semântico de tempo. 
D) Em “Assim, as políticas de estímulo à indústria...” (7º§), o termo assim significa “desse modo” 
E) Em “... esse modelo procura substituir o investimento público...” (11º§), a expressão esse modelo se refere à 

concorrência com a energia velha. 
10) A forma de voz ativa da frase “As indústrias são movidas principalmente pela eletricidade”, é: 

A) A eletricidade tem movido, principalmente, as indústrias. 
B) Principalmente, a eletricidade vem movendo as indústrias. 
C) A eletricidade move, principalmente, as indústrias. 
D) Às indústrias, principalmente, movem a eletricidade. 
E) A eletricidade, principalmente, ainda move as indústrias. 

11) “ ... enquanto nos países desenvolvidos os ramos industriais em ascensão são aqueles que...” O antônimo da palavra 
sublinhada na frase anterior é: 
A) Decente.   B) Descensão.  C) Descendência.  D) Discente.           E) Docente. 

12) A alternativa em que a oração assinalada expressa adição é: 
A) “... os ramos industriais em ascensão são aqueles que empregam intensivamente tecnologia...” 
B) “... posição de destaque entre as indústrias brasileiras, e são responsáveis por mais da metade do consumo energético 

industrial. 
C) “Contudo, elaborou um novo modelo para o setor elétrico destinado a atrair investidores...” 
D) “Coerente com os objetivos que levaram à sua criação, a Eletrobrás passou décadas vendendo energia ao setor 

industrial”. 
E) “... ajudam a entender o elevado consumo energético do setor enquanto nos países desenvolvidos os ramos industriais 

em ascensão são aqueles...” 
13) Observe: “Na década de 1980, o consumo energético teve um crescimento menos intenso...” Década corresponde a 

10 anos; a correspondência ERRADA entre os itens abaixo é: 
A) Secular – cem anos.     D) Bimestral – dois semestres. 
B) Milenar – mil anos.     E) Quinzenal – quinze dias. 
C) Quadriênio – quatro anos. 

14) “ ...resultaram em uma grande ampliação do consumo energético”. Assinale a opção cujo substantivo NÃO tem o 
plural em ões como ampliações: 
A) Corrimão.  B) Vulcão.  C) Melão.   D) Cirurgião.  E) Botão. 
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15) Observe: “...o consumo energético teve um crescimento menos intenso...” Nas frases abaixo, as formas verbais 
destacadas estão flexionadas em tempos verbais diferentes da frase anterior, EXCETO: 
A) O governo interrompera a privatização das indústrias. 
B) O setor de transporte gerou mais gastos de energia. 
C) O objetivo será aumentar a oferta interna de petróleo. 
D) As características industriais do Brasil ajudam no desenvolvimento do país. 
E) O Brasil urbano e industrial tem características marcantes. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16) Marque a alternativa que corresponde à  relação entre o número de indivíduos que compõem determinada 

população e o espaço ocupado por eles: 
A) Taxa de natalidade.     D) Taxa populacional. 
B) Taxa de imigração.     E) População. 
C) Densidade populacional.  

17) Marque a alternativa correspondente à interação ecológica caracterizada pela capacidade de um indivíduo capturar 
e destruir fisicamente as presas com objetivos alimentares: 
A) Parasitismo.  B) Predatismo.  C) Canibalismo.  D) Comensalismo.     E) Competição. 

18) Segundo o princípio da exclusão competitiva, duas espécies não podem explorar com sucesso durante muito tempo, 
nichos muito semelhantes na mesma área. A forte competição promoveria uma migração ou uma mudança de nicho 
ou mesmo a extinção da espécie menos adaptada ao ambiente. Marque a alternativa correspondente ao outro nome 
dado ao princípio da exclusão competitiva:  
A) Hipótese de Gause.     D) Hipótese de Darwin. 
B) Interação competitiva migratória.    E) Hipótese de Lamark. 
C) Princípio da competitividade exclusiva. 

19) A biosfera compreende o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. A biosfera pode ser dividida em três grandes 
biociclos (terrestre, dulcícola, marinho). Marque a alternativa correta: 
A) Limnossiclo - conjunto de todos os ecossistemas de terra firme. 
B) Talassociclo – compreende todos os ecossistemas de água doce. 
C) Talassociclo – conjunto de todos os ecossistemas de água salgada. 
D) Epinociclo – conjunto de todos os ecossistemas de água salgada. 
E) Limnossiclo – conjunto de todos os ecossistemas de água salgada. 

20) O estudo da anatomia humana pode auxiliar no auto-conhecimento, por permitir examinar as possibilidades e as 
limitações do nosso corpo. Nas questões abaixo, sobre anatomia humana, marque a alternativa ERRADA: 
A) O nervo frênico é importante no funcionamento do coração e do pulmão. 
B) Na visão geral do corpo humano, percebe-se a importância das artérias, pois elas são o dobro do número de veias. 
C) O coração é dividido em cavidades: a cavidade que recebe sangue é denominada átrio; a cavidade que envia sangue é 

denominada ventrículo. 
D) Algumas funções da coluna vertebral são: proteção da medula espinhal; base de fixação de músculos; pivô de suporte e 

mobilidade da cabeça. 
E) Em um músculo esquelético da perna, a maior quantidade de fibras musculares é encontrada no ventre muscular e não 

no tendão. 
21) No levantamento botânico de uma mata ciliar foi encontrada uma espécie vegetal a ser identificada. Características 

do local de ocorrência, da morfologia externa e da morfologia interna anotadas dessa espécie foram: habitat epífita; 
hábito herbáceo; órgãos reprodutores visíveis; feixes vasculares no caule com disposição do tipo atactostelo. De 
acordo com essas características, afirma-se que essa espécie pertence às: 
A) Gimnospermas do grupo das Araucárias.       D) Angiospermas do grupo das Dicotiledôneas. 
B) Pteridófitas do grupo de homologia das Filicíneas.     E) Briófitas do grupo mais derivado que são os musgos crostrosos. 
C) Angiospermas do grupo das Monocotiledôneas. 

22) Numa lagoa formada num vale por água pluvial foi observada uma coloração alaranjada. Ao aproximar da lagoa 
foi notada a presença de um mamífero (do tamanho de um bezerro) em estado de decomposição junto à margem. 
Depois de reconhecer a espécie animal foi verificado que a coloração alaranjada estava próximo à mesma margem 
que o animal se encontrava. A dúvida que surgiu foi: a coloração faz parte do líquido corporal do animal em 
decomposição ou foi devido a algum organismo presente naquela água? Foi feita a coleta de amostra de células dos 
dois materiais. Marque a alternativa correta de análise do material que solucionará essa dúvida: 
A) Cortes anatômicos em ultramicrótomo e análise das lâminas em microscopia óptica. 
B) Análise de isótopos radioativos de Carbono-14, por determinar a idade de cada amostra; caso a idade seja coincidente se 

sabe que é de um único organismo. 
C) Técnicas de biologia molecular e analise do bandeamento do DNA nos géis. 
D) Utilizar análise eletroforética protéica mitocondrial, pois a mitocôndria é abundante no tecido animal e se mantém 

intacta por vários meses desde que esteja em ambiente aquoso. 
E) Pela técnica de refração de Raio-X bidimensional. 
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23) O controle biológico se baseia na disponibilização de indivíduos no mesmo ambiente que possam interagir, sendo 
que um interfere no tamanho populacional do outro. Há insetos de interesse que são utilizados no controle biológico 
de outros insetos (vetores de doenças, pragas de vegetais importantes). Há casos que necessitam a manutenção dos 
insetos de interesse em laboratório. Considerando esses insetos de interesse mantidos em laboratório, marque a 
alternativa ERRADA:   
A) Considerando populações naturais e populações de laboratório e o mesmo intervalo de tempo, nota-se que no 

laboratório há maior número de gerações que no ambiente natural, pois há o controle das condições ambientais, além 
da maior oferta de alimento. 

B) A estrutura e a consistência da dieta alimentar oferecida no laboratório é determinada pela observação do hábito 
alimentar do inseto e da forma do aparato bucal. 

C) É necessário reconhecer o sexo dos animais mantidos.  
D) A introdução constante de insetos nas criações de laboratório não é necessária, pois o que se deseja é obter a 

homozigose desses animais. 
E) A melhor fase para dar início a uma criação em laboratório é a de ovo. 

 

24) Em levantamento preliminar da fauna de um local que seria inundado, foi determinada a existência de mamíferos. 
Havia facilidade de capturar esses animais, mas difículdade de mantê-los em quantidade até serem inseridos no 
outro local que não seria inundado. Os conhecimentos de genética, ecologia e manejo de fauna foram necessários na 
escolha dos animais a serem resgatados. Dos critérios de seleção listados abaixo, marque a alternativa ERRADA: 
A) Deveria escolher mais fêmeas do que machos, pois um macho pode procriar com várias fêmeas. 
B) Deveria selecionar indivíduos de ambos os sexos e de fenótipos distintos, pois nesses estariam sendo expressa a 

variabilidade genética de seu genótipo. 
C) A seleção de fenótipos é mais precisa ao utilizar a análise citogenética de cariótipos de células em intérfase, pois estaria 

sendo observado o próprio DNA na célula. 
D) Os indivíduos escolhidos deveriam estar em idade reprodutiva e saudável. 
E) Os indivíduos escolhidos de uma espécie deveriam ter o mesmo número de cromossomos no conjunto diplóide.  

25) Os recursos naturais são, por exemplo, a mata e o solo. Após a derrubada de uma mata e de uma queimada, o solo 
fica exposto à ação erosiva da água de chuva. O escoamento superficial da água e transporte do solo é agravado 
pelos fatores abaixo, EXCETO: 
A) Construção de estradas no sentido dos aclives. 
B) Surgimento de nascentes, por ocasião de chuvas mais prolongadas e da correnteza. 
C) Sulcos abertos morro abaixo pela ação das rodas dos veículos ao trafegarem por aquele local. 
D) Revolvimento do solo e insolação. 
E) Ocorrência de pedras e tocos na superfície que aumenta ainda mais a ação da água ao causar o turbilhonamento erosivo. 

26) Quanto à coleta e ao preparo de material zoológico deve-se ter ciência que são procedimentos técnicos desenvolvidos 
e adaptados a cada grupo de organismos. Marque a alternativa ERRADA: 
A) Sempre que possível deve-se coletar mais que um exemplar de cada espécie. 
B) A rotulagem dos animais coletados deve ser feita com material resistente à ação dos produtos utilizados na fixação e 

conservação e deve sempre conter os dados de localidade, coletor e data de coleta. 
C) No preparo de material zoológico, o principal fixador é o formol. 
D) A coleta em uma determinada região pode ser intensiva ou ocasional. 
E) O volume do fixador deve ser menor que o volume do indivíduo, evitando que o indivíduo após a fixação se torne 

enrijecido e impedindo sua preparação e análise posterior. 
27) Os conhecimentos gerados estão cada vez mais integrados. Assim, conhecer anatomia vegetal permite várias 

inferências. Das alternativas abaixo, marque a INCORRETA: 
A) Com o conhecimento de anatomia vegetal é possível desenvolver técnicas de propagação vegetativa de espécies, como 

as ameaçadas de extinção. 
B) Ao observar as características anatômicas é possível relacionar com os tipos morfológicos externos da espécie e 

verificar semelhanças com os grupos taxonômicos relacionados. 
C) A análise anatômica auxilia na determinação do melhor local para inserir uma espécie em um ecossistema, como 

exemplo local úmido e sombreado, ao observar as características do mesofilo da folha. 
D) O conhecimento sobre anatomia vegetal não permite julgar a resposta de determinada espécie vegetal submetida ao 

processo biotecnológico com reguladores de crescimento aplicados in vitro. 
E) Há correlação entre a estrutura anatômica e a função ecológica trófica exercida entre indivíduos não aparentados, como 

as bactérias fixadoras de nitrogênio e as galhas desenvolvidas nas raízes de leguminosas. 
28) Marque a opção correta. A decifração do código genético foi um dos mais importantes feitos científicos do século 

XX. Sendo um códon uma trinca de nucleotídeos que codifica para um aminoácido específico, os códons são “a 
chave” para a tradução da informação genética, permitindo a síntese de proteínas específicas.  Um mesmo 
aminoácido pode ser especificado por códons diferentes, devido a determinantes primários de especificidade, isso 
ocorre devido a: 
A) Especificidade pelas duas primeiras bases.    
B) Especificidade pelo pareamento de nucleosídeos.   
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C) Especificidade pela ligação peptídica. 
D) Ação de DNA polimerases. 
E) Especificidade pela ligação glicosídica. 

29) Os nucleotídeos possuem uma diversidade de papéis no metabolismo celular. Os componentes que formam os 
nucleotídeos são característicos e permitem a união de nucleotídeos sucessivos aos ácidos nucléicos, formando um 
esqueleto covalente de DNA ou RNA. Marque a opção que caracteriza um nucleosídeo: 
A) Fosfato + pentose+ base oxigenada.   D) Pentose + base nitrogenada + grupo amino. 
B) Fosfato + pentose + base nitrogenada.   E) Fosfato + base nitrogenada. 
C) Pentose + base nitrogenada. 

30) As proteínas são as macromoléculas de maior abundância nas células vivas. As células são capazes de produzir 
proteínas com propriedades e atividades diferentes pela reunião de 20 aminoácidos em combinações e seqüências 
diversas. Para a síntese de proteínas duas subunidades ribossômicas são requeridas. Todas as opções estão 
INCORRETAS, EXCETO: 
A) 30S; 70S  B) 30S; 5S  C) 80S; 70S  D) 30S; 50S  E) 80S; 5S 

31) Todo material biológico contaminado deve ser preferencialmente esterilizado antes do descarte ou reutilização. Os 
resíduos devem ser identificados de acordo com sua contaminação. Segundo a Norma NBR n° 12.808 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, os resíduos gerados no serviço de saúde recebem uma classificação. A 
opção que apresenta a classificação correta é: 
A) Tipo A: resíduo biológico; Tipo B: resíduo químico; Tipo R: resíduo radioativo; Tipo E: lixo comum. 
B) Tipo A: Químico; Tipo B: Físico; Tipo C: Biológico. 
C) Tipo A: resíduo autoclavável; Tipo B: lixo químico; Tipo D: lixo contaminante; Tipo E: lixo comum. 
D) Lixo orgânico; Lixo inorgânico. 
E) Tipo A: resíduo biológico; Tipo B: resíduo químico; Tipo D: resíduo radioativo; Tipo E: lixo comum. 

32) Um analista em um laboratório, para realizar uma quantificação hipotética de proteína em uma semente oleaginosa, 
dentre as diversas etapas envolvidas, ele necessita para o preparo da amostra de realizar uma digestão ácida. 
Posteriormente, para a quantificação protéica realiza-se uma titulação onde a neutralização é feita com uma 
solução de hidróxido de sódio. Para tal procedimento, todas as considerações abaixo devem ser seguidas, EXCETO: 
A) O analista deve usar como EPIs - Equipamentos de Proteção Individual: óculos de segurança, proteção respiratória, 

avental e sapato.  
B) Para a digestão o analista deve utilizar solução concentrada de hidróxido de sódio. 
C) Para a titulação o analista irá precisar de: bureta, erlenmeyer e suporte com garras. 
D) O preparo das soluções deve ser realizado em capela. 
E) Os resíduos gerados devem ser descartados obedecendo à classificação em que se enquadram. 

33) As proteínas são polímeros resultantes da união de vários resíduos de aminoácidos unidos por meio de ligações 
peptídicas. Sobre os aminoácidos  todas as respostas estão corretas, EXCETO: 
A) Possuem um grupo amino e um grupo carboxila, ligado a um mesmo átomo de carbono. 
B) Diferem entre si por meio de suas cadeias laterais ou grupos ligados ao carbono alfa, que podem apresentar diferentes 

características devido a variação de sua estrutura, influenciando na polaridade.  
C) O pK de um  aminoácido com grupos ionizáveis corresponde ao valor de pH característico, no qual os grupamentos 

amino, carboxílico e grupos laterais apresentam uma carga total que seja nula. 
D) A glicina por apresentar um radical que não contribua efetivamente para a existência de interações hidrofóbicas, é o 

único aminoácido em que o carbono alfa não apresenta um centro quiral. 
E) Os aminoácidos presentes nas moléculas protéicas são sempre L-estereoisômeros. 

34) Marque a opção correta: A alta eficiência de um processo de silenciamento de genes é conseguida por: 
A) Reposicionamento de gene na eucromatina. 
B) Expressão de forma controlada. 
C) Eliminação da heterocromatina. 
D) Reposicionamento de um gene em uma região da heterocromatina. 
E) Alteração no código genético. 

35) A catálise enzimática das reações é essencial para os sistemas vivos. A conversão de substratos em produtos sob 
condições biológicas favoráveis à reação, ocorrem numa velocidade útil. Todas as alternativas abaixo estão 
INCORRETAS, EXCETO: 
A) Para que ocorra a conversão de substrato em produto o centro ativo da enzima deve ser complementar ao estado de 

transição do substrato. 
B) O poder catalítico das enzimas é derivado da energia liberada na formação das múltiplas ligações fracas e interações 

entre a enzima e seu sítio catalítico. 
C) A energia de ligação é a maior fonte de energia livre usada pelas enzimas para aumentar a energia de ativação  das 

reações. 
D) Uma enzima extremamente eficiente é aquela que segue o chamado modelo chave-fechadura, onde a enzima é 

totalmente complementar ao seu substrato. 
E) A formação de cada interação fraca no complexo Enzima-Substrato, é acompanhada por uma pequena liberação de 

energia livre. Essa energia promove o aumento da energia de ativação para que a catálise enzimática ocorra. 
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INGLÊS 
Wolves 

Tsali, an old chief of the Cherokees (a tribe of North American Indians that live in the Southwest of the United States), 
often walks along the stream near the village with his grandson. They do that almost every day. The old man knows a lot of 
stories full of adventure or wisdom and the boy loves to listen to them. 

This morning Tsali decides to tell the boy about a battle that sometimes happens inside himself. The old man says, “This 
battle is between two wolves. One is evil: cruelty, hate, anger, envy, despair, greed, arrogance, guilt, lies, resentment, 
inferiority, superiority, and ego.” 

The old Indian stops for a moment and then says, “The other is good: joy, peace, love, hope, empathy, friendship, 
serenity, humility, kindness, generosity, truth, compassion, and faith …” 

The boy is filled with curiosity. He looks at his grandfather and asks, “What happens then?” Which wolf wins?” 
Tsali just smiles and answers, “The one I feed.” 

(Adapted from “wolves”, a story in http://www.quickinspirations.com/stories/wolves.asp (acesso em 03/06/04) 
Choose the correct alternative to complete each statement, according to “Wolves”. 

36) Pelo texto podemos dizer que Tsali tem: 
A) Dois lobos.      D) Um neto. 
B) Dois problemas.      E) Muitas estórias para contar. 
C) Problemas com dois lobos. 

37) A batalha a que Tsali se refere acontece no plano: 
A) Militar.   B) Material.  C) Mental.  D) Monetário.  E) Científico. 

38) Os lobos da história do velho índio simbolizam: 
A) Nossas virtudes e nossos defeitos.    D) Nossas esperanças e frustrações. 
B) Nossas certezas e dúvidas.    E) Nossos avanços sociais e tecnológicos. 
C) Nossos sucessos e fracassos. 

39) O garoto está curioso para saber: 
A) Qual dos lobos vence a batalha.    D) Qual é o prêmio do vencedor. 
B) Qual dos lobos é mais perigoso.    E) Qual dos lobos tem mais fome. 
C) Qual dos lobos perde a batalha. 

40) Pela resposta de Tsali, o garoto: 
A) Sabe que o vencedor é o lobo bom.   D) Fica sabendo que não há vencedor. 
B) Sabe que o vencedor é o lobo mau.   E) Sabe que os dois lobos estão famintos.   
C) Não sabe qual dos dois lobos é o vencedor. 

41) Visando passar ao neto uma boa lição de vida, Tsali lhe demonstra que: 
A) Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes negativas. 
B) Não devemos deixar de alimentar os nossos “lobos”, sejam bons ou maus. 
C) Não devemos alimentar os animais selvagens, principalmente animais perigosos como os lobos. 
D) Devemos seguir nossos impulsos, para o bem ou para o mal. 
E) Devemos soltar o lobo que há dentro de nós. 

42) A mensagem que o texto traz é reconhecida na seguinte afirmação: 
A) The Wolves show there is no place for evil in us.  D) The Cherokees live in the Southwest of the U.S.A. 
B) The Wolves show there is an angel inside of us.  E) There are good and bad wolves in all of us. 
C) It’s nice to walk along the stream near you. 

43) Match the columns with words of opposite meanings: 
a- Evil       (  ) Generosity 
b- Inside       (  ) Kindness 
c- Cruelty       (  ) Truth 
d- Hate       (  ) Loser 
e- Despair       (  ) Outside 
f- Anger       (  ) Good 
g- Greed       (  ) Serenity 
h- Lies       (  ) Enemy 
i- Winner       (  ) Love  
j- Friend       (  ) Hope 
A) e, a, c, d, j, h, g, b, i, f.     D) e, j, c, h, i, d, a, b, f, g. 
B) h, c, b, j, f, a, i, g, e, d.     E) g, c, h, i, b, a, f, j, d, e. 
C) f, d, i, g, c, a, h, b, j, e. 

 

*Choose the right word to complete exercises 44 and 45. All those words can be found in “Wolves”. 
44) In life there is a constant battle ____________________ good and evil. 

A) about   B) near   C) inside  D) between  E) just 
45) They _________________ walk along the stream. They frequently do that. 

A) often   B) sometimes  C) every day  D) always  E) never 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

46) O Windows XP SP2 possui vários recursos que já garantem certo nível de segurança para o usuário. Assinale o 
recurso que possibilita segurança mas NÃO vem disponível no Windows XP SP2: 
A) Anti-vírus.       D) Central de Segurança do Windows. 
B) Firewall.       E) Monitoramento de Downloads do Internet Explorer. 
C) Atualizações Automáticas. 

47) Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um site como, por 
exemplo, www.inp.gov.br: 
A) Domínio do Brasil.     D) Servidor FTP. 
B) Tipo de Domínio.      E) Disponibilidade de acesso somente para o Governo. 
C) Identificador do Ambiente Web. 

48) Utilizando conhecimentos de Internet podemos dizer que Spider é: 
A) Programa de e-mails comerciais não solicitados. 
B) Uma aplicação através da qual os internautas acessam um servidor remoto pela Internet. 
C) Um programa (automatizado) que faz buscas pela Internet.   
D) Uma empresa que provê informações variadas em seu Website. 
E) Um equipamento que conecta o computador à Teia de Alcance Mundial – Internet. 

49) O utilitário de Backup (cópia de segurança) no Windows XP geralmente gera um arquivo na extensão: 
A) .exe   B) .zip   C) .win   D) .bkf    E) .cop 

50) Com relação ao Microsoft Excel 2003, analise as afirmativas abaixo: 
I. Um arquivo do Excel pode conter várias planilhas. 

II. É possível relacionar em uma única fórmula células de diferentes arquivos ou planilhas do Excel. 
III. Se arrastarmos a alça de uma célula do Excel que possua o número 1 (um) para baixo, automaticamente, aparecerá a 

seqüência de números 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), etc. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II e III   B) I e II   C) II e III  D) I e III  E) I  

 

51) Analise as ferramentas que auxiliam a manter a segurança das informações em sistemas computacionais: 
I. Os roteadores são a primeira linha de defesa. Sua função é o roteamento de pacotes, mas ele também pode ser 

configurado para bloquear ou filtrar o encaminhamento de tipos de pacotes vulneráveis. 
II. Não é recomendado fazer as atualizações fornecidas pelo fabricante de firewall e sistemas operacionais, pois isto torna 

o computador mais vulnerável para a invasão de hackers. 
III. Os vírus de computador podem vir junto com o download de programas ou através de uma mensagem de correio 

eletrônico. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II    B) I e III   C) II e III   D) I, II e III  E) II  

52) O que são Spywares? 
A) São programas automáticos de computadores que recolhem informações sobre o usuário e as enviam a uma entidade 

externa na Internet, sem o conhecimento ou consentimento do usuário. 
B) É um programa que, ao se instalar no computador, libera uma porta para um possível invasor. 
C) É uma modalidade de distribuição de software em que é permitido tirar cópias, distribuí-los sem restrições e usá-lo 

experimentalmente por um determinado período. 
D) É um programa auto-replicante, que tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios. 
E) É um programa de computador da Microsoft destinado a combater os Spans.  

53) Analise as afirmativas referentes a correio eletrônico e assinale a alternativa correta: 
I. A função básica do correio eletrônico é a comunicação entre duas ou mais pessoas. 

II. Para dois usuários trocarem mensagens pelo correio eletrônico é necessário que ambos estejam on-line ao mesmo 
tempo. 

III. Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, enviar, ler e imprimir 
mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II   B) I e III  C) I   D) II   E) III  

54) O utilitário Backup ou cópia de segurança ajuda o usuário criar, por exemplo, uma cópia das informações do disco 
rígido. Assinale a alternativa que demonstra a seqüência de passos necessária para um usuário abrir esse utilitário: 
I. Abrir o “Windows Explorer”. 

II. Clicar no “Menu Iniciar”. 
III. Selecionar o “Painel de Controle”. 
IV. Apontar para “Todos os Programas”. 
V. Clicar em “Backup”. 

VI. Apontar para “Acessórios”. 
VII. Clicar no “Menu Arquivo”. 

VIII. Apontar para “Acessibilidade”. 
IX. Apontar para “Ferramentas de Sistemas”. 
X. Clicar em “Fazer Cópia de Segurança”. 

A seqüência está correta em: 
A) II, I, VII, VI  B) II, IV, I, VII, V C) II, IV, VI, IX, V D) II, IV, VIII, VI, X E) II, III, V 
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55) São tipos de gráfico do Microsoft Excel 2003, EXCETO: 
A) Dispersão (XY).  B) Espacial.      C) Pirâmide.  D) Ações.  E) Radar. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
56) Num grande exercício de democracia, o Brasil passou por mais um processo eleitoral no mês de outubro de 2006 

para a escolha dos cargos de Presidente da República, Senadores, Governadores, Deputados Federais e Estaduais. 
Com relação ao novo mapa político do país, após este grande exercício de democracia, podemos afirmar, EXCETO: 
A) O Presidente reeleito Luís Inácio Lula da Silva, do PT, conquistou maioria no Congresso, tendo sido o PMDB e o PT os 

partidos que mais elegeram Deputados Federais. 
B) No Senado, o grande vitorioso foi o PFL, e o governo não alcançou maioria, já que os partidos de oposição tiveram 

maior número de senadores eleitos. 
C) Entre os governos estaduais, o grande vitorioso foi o PMDB, que elegeu 7  governadores; no entanto, o PSDB 

conquistou estados de grande importância, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 
D) Entre os governadores eleitos, a maioria é de oposição ao presidente reeleito Luís Inácio Lula da Silva, do PT. 
E) No Brasil, três estados (Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul) estarão sendo governados por mulheres, duas 

eleitas e uma reeleita em outubro de 2006.  
57) Que acontecimento gerou a grande crise entre os seguidores do islamismo e o Papa Bento XVI, em meados de 2006, 

causando manifestações e destruição de igrejas católicas em países de maioria muçulmana? 
A) A citação do Papa de um texto medieval que caracterizava os ensinamentos de Maomé como “maus e desumanos”. 
B) A tomada de decisão do Papa de apoiar os Estados Unidos da América na invasão aos países muçulmanos, como Iraque 

e Afeganistão. 
C) A recusa do Papa de participar de uma cerimônia ecumênica envolvendo católicos e muçulmanos em evento na 

Alemanha. 
D) A acusação do Papa, em discurso, de que os povos muçulmanos são intolerantes e grandes responsáveis pelos maiores 

conflitos no mundo, na atualidade. 
E) A crítica do Papa aos preceitos arcaicos da religião de Maomé, que discriminam as mulheres e levam os fiéis ao 

suicídio.  
58) Que fato gerou a crise entre o Brasil e a Bolívia em meados deste ano? 

A) A retirada de refinarias da Petrobrás da Bolívia, gerando muito desemprego no país. 
B) O fechamento das fronteiras para evitar a contaminação dos rebanhos brasileiros da febre aftosa, muito comum na 

Bolívia. 
C) A nacionalização dos hidrocabornetos (gás e petróleo) na Bolívia. 
D) O fim dos incentivos fiscais no comércio entre os dois países. 
E) O fim dos contratos comerciais entre o Brasil e a Bolívia e o desejo de não renovação da Bolívia nas condições atuais.   

59) Após o acidente envolvendo o boeing da Gol e o jato Legacy no norte do Mato Grosso, vitimando mais de 150 
pessoas, os aeroportos brasileiros entraram numa grande crise que resultou em longos atrasos de vôos, além de 
vários cancelamentos. É considerada a causa principal dessa crise: 
A) Greve dos pilotos e equipes de tripulação, exigindo mais segurança no trabalho. 
B) Sobrecarga de trabalho dos controladores de tráfico aéreo. 
C) Intensificação da fiscalização sobre as aeronaves antes do vôo. 
D) Redução das rotas e do número de aeronaves nos aeroportos. 
E) Excesso de passageiros nos aeroportos, devido aos baixos preços das passagens. 

60) A invasão dos Estados Unidos e aliados ao Iraque teve como principal motivo, divulgado pelos norte-americanos: 
A) O fato de que o Iraque estava desenvolvendo armas nucleares. 
B) O apoio de Saddan Hussein ao terrorismo. 
C) O desenvolvimento de armas químicas no Iraque. 
D) O domínio dos ricos poços de petróleo do Iraque. 
E) Dar fim à ditadura de Saddan Hussein. 

LEGISLAÇÃO DO SETOR  
61) A certificação de qualidade ambiental pela ISO 14001 é cada vez mais utilizada pelas empresas que agem com 

responsabilidade ambiental. Com relação ao processo de certificação de sistemas de gestão ambiental das 
organizações no Brasil, assinale a afirmativa correta: 
A) Para a obtenção e manutenção do certificado ISO 14001, a organização tem que se submeter a auditorias periódicas, 

realizadas por uma empresa certificadora, devidamente credenciada por organismo oficial credenciador. 
B) A ISO 14001 é uma norma internacional cujo objetivo principal é apresentar diretrizes e princípios gerais para a 

condução de auditorias de Sistema de Gestão Ambiental. 
C) No Brasil, a obtenção da certificação de sistema de gestão ambiental pela Norma ISO 14001 é compulsória somente 

para as empresas que exerçam atividades consideradas potencialmente poluidoras do meio ambiente, após constatação 
feita em auditoria. 

D) No âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, o CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
é o organismo oficial credenciador de entidades de certificação de sistema de gestão ambiental. 

E) A certificação pela Norma ISO 14001 só pode ser obtida por empresas com mais de 1000 empregados, independente do 
segmento de atividade, seja ele industrial, comercial ou de serviços. 
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62) A preocupação das empresas com a qualidade de seus produtos e serviços é um dos fatores mais importantes para 
seu desenvolvimento. Uma organização certificada sob a ISO 9001 oferece uma garantia de seu compromisso com a 
qualidade e é um indicador que lhe permite medir a melhoria contínua do desenvolvimento do negócio. Dentro dos 
fatores abaixo descritos um deles não é fator de sucesso de uma empresa: 
A) Controle de Custos. 
B) Adequação de todos os equipamentos já existentes na empresa. 
C) Uso da tecnologia atual nos processos de controle e produção. 
D) Conhecimento do mercado competitivo. 
E) Qualificação dos gestores. 

63) As afirmativas abaixo descritas nos diz o que é primordial para que uma empresa alcance a certificação da           
ISO 9001/2000, EXCETO: 
A) Convicção dos líderes da organização sobre a importância da qualidade. 
B) Prosseguimento do processo de gestão ambiental dentro da empresa. 
C) Acreditar que a construção da qualidade é um processo de educação e de resultado a médio e longo prazo. 
D) A gestão pela qualidade não deve focar muitas alternativas, pois confundem a busca pela qualidade. 
E) A visão por processos é fundamental para que a empresa tenha clareza dos pontos críticos a serem monitorados. 

64) Sobre a OHSAS 18001 , podemos afirmar: 
I. Ao obter a Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional OHSAS 18001 a empresa aproxima 

dos “ ZERO ACIDENTES”. 
II. O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional OHSAS 18001 é o sistema de gestão mais reconhecido a 

nível mundial. O seu objetivo consiste em diminuir, prevenir e evitar os acidentes que possam causar a perda de vidas, 
de bens e de tempo.  

III. Esta Certificação é aplicável somente em empresas de tamanho médio, independente do grau de risco. 
IV. Destinada à saúde e à segurança dos empregados, garante que a empresa está trabalhando ativamente para assegurar 

que suas ações são seguras, tanto para seus empregados, quanto para o ambiente. 
Estão corretas apenas:  
A) I, II, IV   B) I, III  C) II, III, IV  D) somente a III E) I, II 

65) De acordo com a OHSAS 18001 (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no trabalho) é INCORRETO afirmar 
que: 
A) Deve estar disponível uma política de segurança e saúde ocupacional (SSO), autorizada pelo sindicato, que claramente 

afirme os objetivos gerais para segurança e saúde, bem como o comprometimento para melhorar o desempenho 
relacionado à saúde e segurança. 

B) A organização deve estabelecer e manter procedimentos para a continuada identificação dos perigos, avaliação dos 
riscos e implementação das medidas necessárias de controle. 

C) A gestão deve providenciar os recursos necessários para a implementação, controle e melhoria do sistema de gestão da  
SSO. 

D) A organização deve estabelecer e manter planos e procedimentos para identificar fontes potenciais e para responder a 
incidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar doenças e lesões que possam estar associadas 
a elas. 

E) A alta administração da organização deve, a intervalos que ela determinar, analisar criticamente o sistema de gestão da 
SSO para assegurar a continuidade de sua adequação, conformidade e efetividade. 

 


