
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 DE ADMINISTRAÇÃO
TEXTO I: “A radioatividade presente na sua vida”

Sua aplicação no cotidiano abrange atividades agrícolas e industriais e usos na medicina e na preservação ambiental. 
Quando se fala em energia nuclear, boa parte das pessoas pensa em algo como bombas atômicas ou armas nucleares. 

Muitos associam a radioatividade apenas a coisas negativas. Mas a energia nuclear é muito mais do que isso. Seu uso em usinas 
para gerar eletricidade é apontado como a opção para substituir outras fontes, como petróleo, carvão – emissores de gases do 
efeito estufa – e os recursos hídricos – cuja exploração causa grande impacto ambiental. Veja a larga aplicação positiva das 
descobertas ligadas à radioatividade: radioterapia contra câncer, medicina nuclear, esterilização de materiais, hormônios de 
crescimento, etc. São avanços científicos que ajudam a melhorar o cotidiano das pessoas. 

TEXTO II:                                                        O que fazer com o lixo nuclear?
O lixo nuclear, chamado de rejeito radioativo, é todo material resultante de atividade humana que contenha elementos 

radioativos com risco à saúde humana e ao meio ambiente e para o qual não se recomenda a reutilização. Usinas nucleares, 
hospitais, indústrias, clínicas médicas, centros de pesquisas e universidades, entre outras instituições dão origem a esses 
rejeitos.

Os órgãos de controle exigem que o lixo nuclear seja tratado, embalado e armazenado de forma a ficar isolado até não 
oferecer mais risco ao meio ambiente nem à saúde, ou seja, até que deixe de ser radioativo. O tempo para isso varia de 
elemento para elemento. 

A grande maioria dos rejeitos de reatores e de aplicações da energia nuclear na medicina é colocada em depósitos 
temporários ou provisórios. São recipientes especiais, confinados em um tipo de trincheira revestida de concreto. Nesses locais,
o lixo nuclear deverá ficar isolado por períodos que variam de 50 a 300 anos.  

No caso do Brasil, situam-se em locais de mineração, nas usinas de Angra I e II, e em órgãos especializados, como o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), em São Paulo, e o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), no Rio. Os 
rejeitos armazenados nesses institutos são gerados em fontes industriais, de radioterapia, hospitais e universidades. Existe 
também o repositório de Goiânia, onde estão os rejeitos gerados no acidente com o césio 137, ocorrido em 1987. 

Os rejeitos de atividade alta, como combustíveis de reatores, devem ser colocados em recipientes confinados em cavernas 
especialmente construídas a mais de 800 metros de profundidade.        (Almanaque Abril – Atualidades Vestibular 2007 – adaptação)   

01) Numa análise interpretativa dos textos apresentados pode-se dizer que entre eles existe uma relação de: 
A) Conflito, por causa de suas diferenças.   
B) Dependência, não existe entendimento do primeiro sem a leitura do segundo e vice-versa.    
C) Ligação, já que o mesmo conteúdo os une sendo porém tratado de formas diferentes. 
D) Conseqüência, todos os fatos que ocorrem no segundo texto são conseqüência do que ocorre no primeiro texto. 
E) N.R.A. 

02) Levando em conta dados extratextuais, qual seria o motivo de muitas pessoas associarem a radioatividade apenas a 
coisas negativas? 
A) A falta de informação das pessoas, a palavra radioatividade é praticamente desconhecida pela grande maioria da 

população.      
B) O fato de radioatividade realmente estar associada apenas a coisas negativas.       
C) As grandes tragédias que já aconteceram por causa da energia nuclear. 
D) Existem duas opções corretas. 
E) N.R.A. 

03) “Sua aplicação no cotidiano abrange atividades agrícolas e industriais e usos na medicina e na preservação 
ambiental.” O pronome “sua” foi destacado no texto anterior e diz respeito à posse de determinado elemento. 
Assinale a alternativa em que a associação entre o pronome e o elemento referido está correta: 
A) Sua – vida       D) Sua – radioatividade   
B) Sua – agrícola       E) Sua – preservação  
C) Sua – medicina  

04) “Mas a energia nuclear é muito mais do que isso.” A conjunção grifada pode ser substituída sem prejuízo do sentido 
por:
A) Contudo.   B) Porque.  C) Ainda que.  D) Embora.  E) E. 

05) A respeito do Texto II, podemos dizer quanto a sua linguagem: 
A) É predominantemente subjetiva.    
B) Procura influenciar por meio de apelos.    
C) Usa o próprio código para defini-lo ou explicá-lo. 
D) Tem como objetivo estabelecer, prolongar ou interromper uma comunicação. 
E) Trata-se de uma linguagem objetiva, centrada no conteúdo transmitido. 

06) O título do Texto II mostra que seu objetivo, após a leitura do texto, é o seguinte: 
A) Registrar que a indagação feita será respondida no decorrer do texto, como se fosse um manual explicativo para o leitor, 

do que ele deverá fazer com o lixo nuclear.      
B) Despertar o interesse pela leitura do texto, chamar a atenção através de um recurso da linguagem.    
C) Aterrorizar o leitor, mostrando que não existe resposta para o questionamento feito. 
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D) Iniciar um assunto de pouca importância de modo chamativo. 
E) Determinar o conceito de lixo nuclear. 

07) “... ao meio ambiente e para o qual não se recomenda a reutilização.” A associação entre os termos destacados e seu 
referente está expressa corretamente em: 
A) O lixo nuclear.      D) Risco.  
B) Meio ambiente.      E) Hospitais. 
C) Elementos radioativos.    

08) Na seguinte oração retirada do Texto I, a colocação do pronome está de acordo com a norma culta, veja: “Quando 
se fala em energia nuclear, boa parte das pessoas pensa em algo como bombas atômicas ou armas nucleares.” O 
mesmo ocorre em: 
A) Ninguém disse-lhe a verdade.    D) Contentou-se em chamá-los. 
B) Não vejo-o há algum tempo.    E) Já sabe-se quem venceu. 
C) Nada detém ele. 

09) A vírgula tem muitos empregos, entre eles é usada para separar o aposto, palavra ou expressão que explica 
(esclarece) um termo geralmente anterior. Este emprego da vírgula é identificado em: 
A) “Os órgãos de controle exigem que o lixo nuclear seja tratado, embalado e armazenado de forma a ficar isolado...”  
B) “... até não oferecer mais risco ao meio ambiente nem à saúde, ou seja, até que deixe de ser radioativo.”   
C) “O lixo nuclear, chamado de rejeito radioativo, é todo material resultante de...” 
D) “Usinas nucleares, hospitais, indústrias, clínicas médicas, centros de pesquisas e universidades,...” 
E) “No caso do Brasil, situam-se em locais de mineração, nas usinas...” 

10) As conjunções expressam circunstâncias nas orações. De acordo com a circunstância expressa na oração seguinte 
pela conjunção em destaque, a mesma poderá ser substituída por: 

 “Quando se fala em energia nuclear, boa parte da pessoas...” 
A) Enquanto.  B) Para que.  C) Conforme.  D) Como.  E) Que. 

11) Ao dizer que “é risco à saúde todo material resultante de atividade humana que contenha elementos radioativos”, 
entende-se que é “risco para a saúde”. O mesmo entendimento ocorre em: 
A) Saímos às cinco da noite.      D) Às tantas da madrugada ouviu-se um barulho. 
B) À tarde fomos embora.      E) Eu me refiro àquele filme.  
C) Vou à cidade, 

12) Algumas palavras adquirem novo significado apenas com a retirada do acento. Assinale a opção em que a palavra 
em destaque está enquadrada neste caso: 
A) “...mais risco ao meio ambiente nem à saúde,...”  D) “Existe também o repositório de Goiânia,...”   
B) “...é colocada em depósito temporário...”   E) “...como combustíveis de reatores,...” 
C) “...até que deixe de ser radioativo.”   

13) Com o objetivo de divulgar o Brasil em relação à tecnologia nuclear, o seguinte folheto foi impresso: 
“O Brasil concluiu neste ano um passo à frente no uso da tecnologia nuclear. Com a inauguração, 

em maio de 2006, da primeira módulo da fábrica de enriquecimento de urânio das Indústrias Nucleares do 
Brasil (INB), em Resende (RJ), o país entra no reduzido grupos de nações que dominam essa tecnologia 
em nível industrial.” 

Fazendo uma revisão textual do folheto, o número de erros de concordância nominal encontrado foi: 
A) Dois.   B) Um.   C) Três.   D) Quatro.  E) N.R.A. 

14) Considerando o significado das palavras e a sua regência faça a correta correspondência entre a 1ª e 2ª colunas: 
1. É necessário aspirar o ar puro e no estudo da poluição a radioatividade permite 

determinar a quantidade e o local da ocorrência de poluentes. 
2. O Brasil aspira a uma posição de destaque no enriquecimento de urânio. 
3. Ontem assisti a um filme sobre o enriquecimento de urânio. 
4. O médico assiste o doente.

(   ) Presenciar 
(   ) Acompanhar 
(   ) Pretender
(   ) Sorver

A sequência correta da 2ª coluna é: 
A) 2, 3, 4, 1   B) 4, 2, 1, 3  C) 3, 1, 4, 2  D) 1, 2, 4, 3  E) 3, 4, 2, 1 

15) “O “requerimento” é forma específica de correspondência oficial, por meio do qual...”. Para completar 
corretamente a oração anterior aponte o objetivo de um requerimento: 
A) Podemos nos dirigir a vários destinatários.      
B) Se solicita à autoridade competente alguma coisa a que temos direito.      
C) Registra-se o resumo das ocorrências e decisões de reuniões e assembléias. 
D) Comunica-se uma convocação, citação, abertura de concorrência, intimação, resultado de concursos, etc. 
E) Alguém recebe poderes de uma pessoa para agir em nome dela. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) São sistemas de controle de estoques, EXCETO: 

A) Sistema da avaliação pelo custo de reposição.   D) Sistema dos máximos - mínimos.   
B) Sistema duas gavetas.      E) Planejamento das necessidades de materiais (MRP).
C) Sistema das revisões periódicas.  
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17) Assinale abaixo com um V as afirmativas verdadeiras e com um F as falsas: 
(   ) Sistema de materiais é o conjunto dos setores da empresa que são responsáveis por todo o material e fluxo de 

circulação dos mesmos, desde o momento em que entram na empresa. 
(   ) É atribuição do setor de controle de estoque a identificação do registro patrimonial do bem. 
(   ) Estoque  de  segurança é a manutenção de uma quantidade máxima de materiais nos estoques da empresa. 
(   ) Capital de giro é o valor monetário relativo à aquisição de bens destinados à revenda ou à produção de outros bens 

que constituam o objeto do negócio da empresa. 
(   ) Por lei, as empresas devem manter o Livro Registro de Inventário ou fichas correspondentes, que especificam a 

quantidade de mercadorias armazenadas para efeito de balanço. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V, V, F  B) V, F, F, V, V  C) V, F, V, F, F  D) F, V, F, V, V  E) F, V, V, F, V  

18) Analise as assertivas abaixo:  
I. O objetivo de um sistema de localização de materiais deverá ser de estabelecer os meios necessários à perfeita 

identificação da localização dos materiais estocados sob a responsabilidade do almoxarifado. Deverá ser utilizada uma 
simbologia (codificação) representativa de cada local de estocagem, abrangendo até o menor espaço de uma unidade 
de estocagem. 

II. O chefe do Almoxarifado deverá ser o responsável pela manutenção do sistema de localização e para isso deverá 
possuir um esquema de identificação, que defina detalhadamente a posição e a situação dos espaços das respectivas 
áreas de estocagem.  

III. Normalmente são usados dois critérios de localização de material: sistema de estocagem fixo e sistema de estocagem 
livre.   

Assinale a alternativa correspondente: 
A) Apenas I e II estão corretas.    D) Apenas I, II, III estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas.    E) Nenhuma das assertivas está correta. 
C) Apenas II e III estão corretas. 

19) Assinale a alternativa INCORRETA:  
A) O almoxarifado está diretamente ligado à movimentação ou transporte interno de cargas, e não se pode separá-lo.  
B) O almoxarifado tem como uma das funções principais o controle efetivo de todo estoque. Sua operação deve vir de 

encontro aos objetivos de custo e de serviços pretendidos pela alta administração da empresa. 
C) Os inventários nas empresas podem ser gerais e rotativos. 
D) Periodicamente a empresa deve efetuar contagens físicas de seus itens de estoque e produtos em processo para verificar, 

dentre outras coisas, a apuração do valor total do estoque (contábil) para efeito de balanços ou balancetes. Neste caso, 
o inventário é realizado no início do ano fiscal.  

E) No sistema de localização de materiais deverá ser utilizada uma simbologia (codificação) representativa de cada local 
de estocagem, abrangendo até o menor espaço de uma unidade de estocagem.  

20) Para que o arquivamento dos documentos seja feito de forma correta, o arquivista deve seguir determinadas 
rotinas. As rotinas abaixo relacionadas encontram-se de forma desordenada. Numere-as para indicar a seqüência 
correta: 
(   ) Promover a restauração das folhas em mau estado de conservação. 
(   ) Receber os documentos e examiná-los a fim de não serem guardados aqueles cujas ações ainda não tenham sido 

concluídas.  
(   ) Avaliar as gavetas do arquivo corrente, transferindo ou recolhendo o material de consulta para o arquivo 

intermediário ou permanente, ou ainda propondo a eliminação dos documentos que tenham perdido o seu valor 
documental ou correspondam a duplicatas desnecessárias. 

(   ) Arquivar todos os documentos de acordo com o método adotado. 
(   ) Preencher as Folhas de Referência no caso de o documento exigir mais de uma classificação. 
(   ) Classificar as cópias da correspondência expedida, anotando o código adotado em todas as cópias. 
(   ) Arquivar uma cópia por assunto, no dossiê próprio, acompanhada dos antecedentes que lhe deram origem, se for o 

caso.
(   ) Verificar a classificação atribuída no ato do recebimento, ratificando-a ou retificando-a. 
(   ) Encaminhar a cópia em papel de cor distinta das demais ao órgão que elaborou a correspondência. 
(   ) Arquivar outra cópia em ordem numérico-cronológica. 
(   ) Dar as buscas necessárias para atender aos pedidos de antecedentes feitos pelo setor de recebimento e classificação 

ou a esclarecimentos solicitados pelo setor de registro e movimentação. 
(   ) Conservar em ordem os documentos arquivados. 
A seqüência numérica correta das rotinas de cima para baixo, é:  
A) 4, 1, 9, 8, 5, 3, 6, 2, 7, 12, 11, 10.    D) 4, 1, 10, 9, 3, 5, 8, 2, 6, 7, 12, 11. 
B) 3, 1, 10, 6, 2, 9, 8, 5, 7, 12, 4, 11.    E) 3, 1, 11, 6, 4, 9, 7, 2, 8, 5, 12, 10. 
C) 3, 1, 11, 9, 5, 4, 7, 2, 6, 8, 12, 10. 
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21) Assinale a alternativa correspondente.“É o conjunto de técnicas usadas no projeto, seleção e utilização de recipientes 
para o transporte de produtos em processo e produtos acabados”. Estamos tratando do(a):  
A) Armazenamento.      D) Triagem primária.  
B) Estoque.       E) Triagem secundária 
C) Embalagem.  

22) São exemplos de equipamentos de movimentação e transporte, na modalidade “transportadores”:  
A) Plataformas e pallets.      D) Pontes rolantes e talhas. 
B) Fitas metálicas e rodízios.     E) Suportes e monovias.  
C) Plataformas fixas e móveis.  

23) Representam a quantidade necessária de estoque destinada a garantir o desenvolvimento e a operacionalização da 
produção:
A) Estoques funcionais.     D) Estoques especulativos.  
B) Estoques extraordinários.      E) Estoques diferidos.  
C) Estoques de segurança.  

24) A partir das assertivas abaixo, faça a correlação correspondente: 
I. São partes do produto final a ele agregadas durante o processo de produção.  

II. São bens e produtos utilizados no processo produtivo, porém não fazem parte do produto final, o que caracteriza a sua 
diferente classificação de estoque.  

III. São bens que, no seu todo ou parcialmente, irão fazer parte do produto acabado.  
Estamos tratando, respectivamente, dos seguintes tipos de estoque:  
A) Insumos, componentes e matérias-primas.   D) Componentes, insumos e matérias-primas.  
B) Componentes, matérias-primas e insumos.    E) Matérias-primas, componentes e insumos.  
C) Insumos, matérias-primas e componentes. 

25) Receber o documento, ler o documento identificando o assunto principal e o(s) assunto(s) secundário(s) de acordo 
com o seu conteúdo, localizar o código, utilizando o índice, quando necessário, anotar o código na primeira folha do 
documento e preencher a(s) folha(s) de referência para os assuntos secundários são rotinas correspondentes às 
operações de: 
A) Prescrição.  B) Notação.  C) Avaliação.  D) Classificação. E) Restauração. 

26) A natureza dos documentos a serem arquivados e a estrutura da entidade é que determina o: 
A) Conjunto de classificações.     D) Descarte de projeções. 
B) Método de arquivamento.     E) Instrumento de pesquisa. 
C) Sistema de notações. 

27) Para organização de uma massa documental constituída especificamente de processos, o arquivista deve utilizar o 
método:
A) Enciclopédico.  B) Numérico.  C) Dicionário.  D) Unitermo.  E) Geográfico. 

28) O método de seleção que permite determinar o grau de representatividade de um conjunto documental, segundo 
critério geográfico, alfabético, numérico ou cronológico é o processo de: 
A) Arquivamento.  B) Amostragem.  C) Destinação.  D) Retenção.  E) Seriação. 

29) Os procedimentos intelectuais e físicos e os resultados da análise e organização de documentos de acordo com os 
princípios arquivísticos denominam-se: 
A) Arranjo.       D) Depuração.  
B) Levantamento.      E) Acondicionamento. 
C) Triagem.    

30) A “capacidade da empresa em atender às necessidades dos clientes de maneira personalizada” relaciona-se 
diretamente com o seguinte critério na avaliação dos serviços prestados:  
A) Consistência.  B) Flexibilidade. C) Velocidade.  D) Tangibilidade. E) Unidade. 

31) Entre as tarefas de Relações Públicas está a de estabelecer uma eficiente comunicação com os diversos públicos de 
uma empresa. São características de tais públicos: 
A) São compostos por pessoas ou grupos de pessoas com pouca informação, voltados para a defesa de interesses 

empresariais. 
B) Em sua formação, nota-se um aglomerado de indivíduos reunidos por força de contigüidade espacial, sem opinião 

própria. 
C) Compõem-se de pessoas ou grupos organizados, que dispõem de informações e estão à procura de uma atitude comum. 
D) Manifestam, quando de sua formação, o claro intento de intensificar sua capacidade de fazer frente a controvérsias. 
E) Agem racionalmente, sem fazer concessões e sem compartilhar experiências, comunicando-as a outros grupos. 

32) Entre as técnicas de administração que podem utilmente servir a um correto exercício das Relações Públicas, está a 
que, recorrendo a ações de comunicação interna, procura fixar uma imagem positiva da organização junto ao 
público diretamente ligado à empresa. A esta técnica dá-se o nome de: 
A) Marketing de diálogo.     D) Marketing de contágio. 
B) Endomarketing.      E) Webmarketing. 
C) Macromarketing. 
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33) Na era da internet, as Relações Públicas põem em foco o relacionamento com distintos públicos, definindo seus 
perfis, mapeando suas necessidades e talhando soluções para problemas emergentes. Este novo canal implementa e 
incrementa uma comunicação instantânea e biunívoca ao permitir pronta e segura avaliação de informações de 
retorno. Chama-se a este processo: 
A) Retroação sobre a fonte receptora de informações acerca do público na rede de comunicação. 
B) Feedback assegurado por uma interatividade com cidadãos mais conscientes e participativos. 
C) Alimentação retroativa para públicos preferenciais, reforçando-se a imagem da empresa. 
D) Recuperação, por um retorno de feedback, de informações públicas capturadas na rede. 
E) Feedback retroativo e seletivo, pelo qual o relações-públicas conhece um ou mais novos públicos. 

34) Sobre operações bancárias, responda: Qual das alternativas abaixo se refere a uma ordem de pagamento? 
A) O warrant.      D) A ação ordinária.  
B) A nota promissória.      E) A letra de câmbio.  
C) A fatura.

35) A eficiência da movimentação dos materiais no almoxarifado NÃO depende da:  
A) Mínima distância.      D) Utilização máxima da padronização. 
B) Mínima utilização da gravidade.    E) Flexibilidade.  
C) Mínima manipulação. 

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. 
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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 

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. 
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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 

55) São tipos de gráfico do Microsoft Excel 2003, EXCETO: 
A) Dispersão (XY).  B) Espacial.      C) Pirâmide.  D) Ações.  E) Radar. 

CONHECIMENTOS GERAIS
56) O novo quadro político brasileiro configurado após as eleições de outubro de 2006 tem como características, 

EXCETO: 
A) Uma maioria de deputados aliados ao governo no Congresso. 
B) Um Senado formado, em maioria, por senadores de oposição. 
C) O PSDB à frente de três dos cinco mais importantes estados brasileiros. 
D) Governadores de partido de oposição ao Presidente em maioria. 
E) Mulheres governando estados de três regiões brasileiras. 

57) Como se chama o arcebispo de São Paulo, nomeado pelo Papa Bento XVI, prefeito da Congregação para o Clero, 
um dos mais importantes cargos do Vaticano?  
A) D. Cláudio Hummes.     D) D. Agnelo Rossi. 
B) D. Helder Câmara.     E) D. Eugênio Sales. 
C) D. Evaristo Arns. 

58) Com que país sul-americano o Brasil vive uma crise em função da nacionalização dos hidrocarbonetos?
A) Argentina.  B) Paraguai.  C) Bolívia.  D) Chile.  E) Venezuela. 

59) Qual é a denominação dos trabalhadores que protestaram contra o excesso de trabalho nos aeroportos brasileiros 
após o acidente envolvendo o boeing da Gol e o jato Legacy, gerando grandes atrasos e até cancelamentos de vôos? 
A) Trabalhadores de Terra.     D) Pilotos. 
B) Controladores de Tráfego Aéreo.    E) Gerenciadores de Tráfego. 
C) Comissários de Bordo. 

60) Dois países estão chamando a atenção das grandes potências e causando temores no mundo em função da prática de 
enriquecimento de urânio, com o objetivo de desenvolver armas nucleares. São eles: 
A) Coréia do Sul e Índia.     D) Iraque e Paquistão. 
B) Irã e Iraque.      E) Irã e Coréia do Sul. 
C) Coréia do Norte e Irã. 

LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
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. 

RASCUNHO
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