CONCURSO PÚBLICO
CADERNO DE QUESTÕES
Comissão Nacional de Energia Nuclear

Prova para o Cargo:
Analista em C&T Pleno 1
Perfil: Analista Engenharia de Segurança
ATENÇÃO
NesteCadernodeQuestões,vocêencontra:
 20(vinte)questõesdeConhecimentosEspecíficos;
 16(dezesseis)questõesdeLínguaPortuguesa;
 6(seis)questõesdeRaciocínioLógico;
 8(oito)questõesdeLínguaInglesa.

Confiraseestaprovacorrespondeaocargo/perfilnoqualvocêseinscreveu.
SóinicieaprovaapósaautorizaçãodoFiscaldeSala.
Duraçãomáximadaprova:4(quatro)horas.
Saídadoscandidatosdasala:após1(uma)horadoinício.
Somente serápermitidolevar seuCadernodeQuestõesfaltando1(uma)horaparao
términodaProva.
OsFiscaisdeSalanãoestãoautorizadosa prestarqualquer esclarecimento sobre a
resoluçãodasquestões.
Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a
utilizaçãodeequipamentoseletrônicos.
Em cada questão só há uma opção correta de resposta, portanto evite rasurar seu
CartãodeRespostas,poisemhipótesealgumaeleserásubstituído.
Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão de Respostas; apenas confira seus
dados, leia as instruções para seu preenchimento e assine no local indicado. É
obrigatóriasuaassinaturanoCartãodeRespostas.
O gabarito Oficial daprovaobjetiva demúltipla-escolha será publicado noendereço
eletrônicohttp://www.tradecensus.com.brnodiaseguinteàrealizaçãodaprova.
Paraexercerodireitoderecorrercontraqualquerquestão,ocandidatodeveráseguir
asorientaçõesconstantesdoitem10doEdital/ManualdoCandidato.
BOA PROVA

Informaçõestel.: (21)2722-1815

Conhecimentos Específicos
01) A aprovação das Normas Regulamentadoras,
previstas noCapítulo V da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT - pelo Ministério do Trabalho e
alterações posteriores, foi objeto de regulamentação
através deumDiplomaLegal,aPortaria:
A) 3.275,de21/09/1989;
B) 6.514,de22/12/1977;
C) 3.214,de08/06/1978;
D) 5.889,de08/06/1973;
E) 3.067,de12/04/1988.
02) A seguridade social compreende um conjunto
integradodeaçõesdeiniciativadospoderespúblicos
e da sociedade, destinadas a assegurar o direito
relativoàsaúde,àprevidênciaeàassistênciasocial.
Assim sendo, para cumprir suas ações, dispõe de
fontes de arrecadação que são determinadas com
base em um Plano de Custeio específico. O
instrumentolegalquedefinetalsituaçãoéaLei:
A) 7.855,de24/10/1989;
B) 8.212,de24/07/1991;
C) 8.213,de24/07/1991;
D) 5.869,de11/01/1973;
E) 8.540,de22/12/1992.
03) Aofazer-seaavaliaçãoderiscosambientaisdeum
posto de trabalho, detectou-se a presença de ruído.
Com o objetivo de se verificar a que exposição o
operador do posto estava submetido, o técnico de
segurança calibrou o equipamento para a curva de
compensação que melhor representa o nível de
atenuaçãodoouvidohumanocomrelaçãoàresposta
de freqüênciaeaorespectivocircuitoderesposta.A
escolhaselecionadapelotécnicofoiCurva:
A) "A",resposta"slow";
B) "B",resposta"slow";
C) "C",resposta"slow";
D) "D",resposta"slow";
E) "A",resposta"fast".
04) SegundooDecreto4.552/91,oSistemaFederalde
Inspeção do Trabalho é compostoporautoridadede
direçãonacional,regionaloulocal,aquelasindicadas
em leis, regulamentos e demais atos atinentes à
estrutura administrativa doMinistério do Trabalho e
Emprego,bemcomodosseguintesprofissionais:
A) EngenheiroeTécnicodeSegurançadoTrabalho;
B) Médicos,EnfermeiroseAuxiliaresdeEnfermagemdo
Trabalho;
C) FiscaiseMédicosTrabalho;
D) Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho e
Auditores-FiscaisdoTrabalho;
E) Auditores-Fiscais, Engenheiros de Segurança e
MédicosTrabalho.
05) Ematividadeslaboraisemqueocorremrespingos
deprodutosquímicos,oEPIadequadoaserutilizado,
paraproteçãodoTronco,éoaventalde:
A) lona;
B) amianto;
C) algodãogrosso;
D) raspadecouro;
E) plástico(P.V.C.)eborracha.
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06) A etapa de antecipação de riscos e/ou análise
preliminar de riscos, são fundamentais para o
planejamentodasatividadeseparaaadequadaGestão
deSegurançaeSaúdedoTrabalho.Destaforma,podeseentenderoriscocomo:
A) gravidade da lesão ou a perda física funcional ou
econômica;
B) umaoumaissituaçõesquecombinamapossibilidade
de causaremdanosoulesõescomascondiçõesdas
mesmasocorreremcommaioroumenorfreqüência;
C) situaçãoquecausadanosoulesõesàspessoas,ouao
patrimônio,ouaomeioambiente;
D) tudoaquiloqueoriginadoença;
E) situação que causa danos ou lesões a o s
trabalhadores,ouaopatrimôniofísico.
07) As operações de transporte de inflamáveis
líquidos ou gasosos liquefeitos em quaisquer
vasilhameseagranelsãoconsideradasemcondições
de periculosidade, exclusão para o transporte em
pequenasquantidades,atéolimitede_____litrospara
osinfamáveislíquidose_____quilosparainflamáveis
gasososliquefeitos.NR16.
Para o preenchimento das lacunasacima têm de s e r
usados,respectivamente,osnumerais:
A) 200/185;
B) 250/100;
C) 200/125;
D) 200/135;
E) 250/150.
08) O Decreto 3.048/89 atualizou o Regulamento de
BenefíciosdaPrevidênciaSocial-RBPS,consolidando
documentos anteriores e mantendo o Anexo V do
Decreto 2.172/97, que trata da classificação dos
agentes nocivos. Esta legislação, que continua em
vigor, vem passando por constantes emendas e
atualizações por parte do INSS, sendo a mais
importante delas a que trata do instrumento para a
comprovação do exercício da atividade especial
(Decreto4.032/01).Trata-seda:
A) DSS8030;
B) PPP PerfilProfissiográficoPrevidenciário;
C) SB40;
D) DIRBEN8030;
E) DISESBE5235.
09)APortariaMTE001/82fixouascondiçõesmínimas
exigíveisparagarantirasegurançaesaúdedopessoal
envolvidocomtrabalhoeminstalaçõesnucleares,nas
fases de construção, operação, manutenção,
ampliaçãoereforma.Assimsendo,osedifíciosonde
sãomanipuladosmateriaisradioativos,ouquesirvam
ao armazenamento destes materiais, deverão ser
constituídosde:
A) um único pavimento,semporões ououtrosespaços
abaixodoníveldosolo;
B) trêspavimentoscomporõesououtrosespaçosabaixo
doníveldosolo;
C) doispavimentossemporõesououtrosespaçosabaixo
doníveldosolo;
D) um único pavimento com porões ou outros espaços
abaixodoníveldosolo;
E) doispavimentossemporõesououtrosespaçosabaixo
doníveldosolo.
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10) Considerando-seospercentuaisincidentessobre
o salário-mínimo regional para a percepção de
adicionaldeinsalubridade,dentreassituaçõesabaixo,
aquelaqueobrigaaograu máximo é:
A) vibraçõesconsideradasinsalubres,emdecorrênciade
comprovaçãoporinspeção;
B) frio considerado insalubre, em decorrência de
comprovaçãoporinspeção;
C) níveis de radiações ionizantes com radioatividade
superioraosLTfixadosconformeaNR15;
D) exposiçãoaocalorcomvaloresdeIBUTGsuperiores
aosLTfixadosconformeaNR15;
E) níveisderuídocontínuoouintermitentesuperioresaos
LimitesdeTolerância(LT),fixadosconformeaNR15.
11) Os exercícios práticos de combate a incêndio
(simulados)estãoprevistosnaNR 23, devendo fazer
partedoplanodeemergência,englobartodasasáreas
e atividades de risco da empresa e ser realizado
periodicamente de forma a atender aos objetivos
abaixo,EXCETO:
A) que o pessoal grave os significados dos sinais de
alarme;
B) queaevacuaçãodolocalsefaçaemboaordem;
C) que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades
específicasaosempregados;
D) quesejaverificadoseasirenedealarmefoiouvidaem
todasasáreas;
E) que todos abandonem rapidamente o posto de
trabalho, deixando os equipamentos conforme
estiveremoperando.
12) A pneumoconiose e a asbestose são doenças
típicas provocadas pelos agentes pertencentes aos
riscostipo:
A) biológicos;
B) físicos;
C) ergonômicos;
D) deacidentes;
E) químicos.
13) Dentreasdefiniçõesabaixo,corresponde à etapa
deantecipaçãoderiscos:
A) processodeavaliaçãoqualitativaquetemporobjetivo
conhecerdetalhadamentemétodos,processos,modo
operatório , a g e n t e s ambientais existentes,
empregados expostos, tempodeexposição,histórico
dedanosàsaúde;
B) processo preventivo que objetiva estudar e
recomendar as medidas necessárias e suficientes
para eliminar a exposição ou reduzi-la a um nível
científicooulegalmenteaceito;
C) processoqueenvolve a análisede projetos de novas
instalações, métodos ou processos de trabalho, ou
modificaçãodosjáexistentes;
D) processo quantitativo quepodeserdesenvolvidono
ambiente(avaliaçãoambiental),nosfluidosorgânicos
(avaliaçãobiológica)ouemambos;
E) processo de registro e divulgação dos dados e
resultadosobtidos.

14) Emrelaçãoàproteçãodomeioambiente,aNR25
prevê medidas em relação a emissões gasosas,
efluentes líquidos e resíduos sólidos: Dentre as
medidas abaixo, a que NÃO se enquadra na norma
referenciadaé:
A) os resíduos líquidos e sólidos produzidos por
processos e operações industriais deverão ser
convenientemente tratados e/ou dispostos e ou
retirados dos limites da indústria de forma a evitar
riscosàsaúdeeàsegurançadostrabalhadores;
B) os métodos e procedimentos de análise dos
contaminantes gasosos estão fixados na Norma
Regulamentadora NR15;
C) os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos
locais detrabalhoatravésdemétodos,equipamentos
ou medidas adequadas, sendo o lançamento ou a
liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer
contaminantes, sob a forma de matéria ou energia,
direta ou indiretamente, de forma a serem
ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos
pelaNR15;
D) o lançamento ou a disposição de resíduos sólidos e
líquidosdequetrataestanormanosrecursosnaturais
épermitidoempequenasquantidades;
E) os resíduos sólidos e líquidos de alta toxidade,
periculosidade,osdealtoriscobiológicoeosresíduos
radioativosdeverão serdispostoscomconhecimento
eaquiescênciaeauxíliodeentidadesespecializadas/
públicas ou vinculadas e no campo de sua
competência.
15) Toda instalação ou p e ç a condutora que não faça
partedoscircuitoselétricos,masque,eventualmente,
possaficarsobtensãodeve:
A) ser aterrada, desde q u e e s t e j a e m l o c a l a c e s s í v e l a
contatos;
B) possuir controle à distância, manual ou automático,
contra corrente de fuga, desde que não esteja
aterrada;
C) possuir controle manual contra corrente de fuga,
desdequenãoestejaemcontatodiretocomaágua;
D) estarlocalizadaemáreasbemventiladas,construídas
demateriaisincombustíveis;
E) possuir blindagem, estanqueidade e isolamentos
especiais contra corrente de fuga, desde que não
estejamemcontatodiretocomaágua.
16) Dentreasopçõesdeacidentesdetrabalhotípicos
abaixo relacionadas, a q u e l a q u e N Ã O c o r r e s p o n d e a
estaassertivaé:
A) oacidentesofridonolocalenohoráriodetrabalho,por
atodeterrorismopraticadoporterceiro;
B) oacidenteocorrido,aindaqueforadolocalouhorário
d o t r a b a l h o , e m via gem de e s t u d o p a r a
aperfeiçoamento, mesmo que sem autorização do
empregador;
C) oacidente ligadoaotrabalho que, embora nãotenha
sidoacausaúnica,hajacontribuídodiretamentepara
amortedosegurado,ouproduzidoalesão;
D) oacidenteproveniente decontaminaçãoacidentaldo
empregadoduranteoexercíciodesuaatividade;
E) oacidentecausadoporatodeimprudência,nolocale
nohoráriodetrabalho,porterceirooucompanheirode
trabalho.
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17) A principal via do organismo humano para
absorçãodesubstânciastóxicas gasosas presentes
noardosambientesdetrabalhoé:
A) sistemarespiratório;
B) sistemadigestivo;
C) pele;
D) sistemacirculatório;
E) sistemaimunológico.
18) A NR 17, referente à ergonomia, recomenda a
condição de conforto para trabalhos que exijam
solicitação intelectual e atenção constantes,
relativamentea:
A) exposiçãoaocalorIBUTG30,5;
B) umidaderelativadoarnãosuperiora40%(quarenta
porcento);
C) ruídoacimade85dB;
D) velocidadedoarnãosuperiora0,75m/s;
E) temperaturadoarcimade23ºC.
19) As vibrações em máquinas e equipamentos são
avaliadaspor:
A) espectrofotômetrosevibrômetros;
B) vacuômetrosevibrômetros;
C) acelerômetrosevibrômetros;
D) espectrofotômetrosevibrômetros;
E) acelerômetrosemanômetros.
20) As barreiras utilizadas para absorver radiações
ionizantessãoconstruídasde:
A) chumboemadeiralaminadarevestida;
B) chumboetijolorefratário;
C) barilaegesso;
D) chumboetijolosmaciços;
E) chumboeconcreto.
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Língua Portuguesa
Leiaotextoabaixoerespondaàsperguntasque
seguem.
Texto:
PREFEITURAMUNICIPALDEPALMEIRADOSÍNDIOS
RelatórioaoGovernodoEstadodeAlagoas
(fragmento)

trabalhospúblicos.

53
CEMITÉRIO

53
54

Nocemitérioenterrei189$000 - pagamentoao
coveiroeconservação.(...)
ADMINISTRAÇÃO

Exmo.Sr.Governador:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Trago a V. Exª. um resumo dos trabalhos
realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em
1928.
Nãoforammuitos,queosnossosrecursossão
exíguos. Assim minguados, entretanto, quase
insensíveisaoobservador afastado, que desconheça
ascondiçõesemqueoMunicípioseachava,muitome
custaram.
COMEÇOS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O PRINCIPAL, o quesem demora iniciei, o de
que dependiam todos os outros, segundo creio, foi
estabeleceralgumaordemnaadministração.
Havia em Palmeira inúmeros prefeitos: os
cobradores de impostos, o Comandante do
Destacamento, os soldados, outrosquedesejassem
administrar. Cada pedaço do Município tinha a sua
administração particular, com Prefeitos Coronéis e
Prefeitosinspetoresdequarteirões.Osfiscais,esses,
resolviamquestõesdepolíciaeadvogavam.
Paraquesemelhanteanomaliadesaparecesse
luteicomtenacidadeeencontreiobstáculosdentroda
Prefeitura e fora dela - dentro, uma resistência mole,
suave, de algodão em rama; fora, uma campanha
sorna, oblíqua, carregadadebílis.Pensavamunsque
tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que
administramelhordoquetodosnós;outrosmedavam
trêsmesesparalevarumtiro.
Dos funcionários queencontreiemjaneirodo
ano passado restam poucos: saíram os que faziam
políticaeosquenãofaziamcoisanenhuma.Osatuais
nãosemetemondenãosãonecessários,cumpremas
suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em
contas.Devomuitoaeles.
NãoseiseaadministraçãodoMunicípioéboa
ouruim.Talvezpudesseserpior.
RECEITAEDESPESA

36
37
38
39
40
41

Areceita,orçadaem50:000$000,subiu,apesar
deoanotersidopéssimo,a71:649$290,quenãoforam
sempre bem aplicadospordois motivos: porquenão
me gabo de empregar dinheiro com inteligência e
porque fiz despesas que não faria se elas não
estivessemdeterminadasnoorçamento.(...)
EVENTUAIS

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Houve1:069$700dedespesaseventuais:feitio
econsertodemedidas,materiaisparaaferição,placas.
724$000foram-separauniformizarasmedidas
pertencentesaoMunicípio.Oslitrosaquitinhammile
quatrocentosgramas.Emalgumasaldeiassubiam,em
outras desciam. Os negociantes de cal usavam
caixões de querosene e caixões de sabão, a que
arrancavam tábuas, para enganar o comprador. Fui
descaradamenteroubadoemcomprasde cal para os

A administração municipal absorveu
11:457$497 - vencimentos do Prefeito, de dois
secretários (um efetivo, outro aposentado), de dois
fiscais, de um servente; impressão de recibos,
publicações, assinatura de jornais, livros, objetos
necessáriosàsecretaria,telegramas.
Relativamenteàquantiaorçada,ostelegramas
custaram pouco. De ordinário vai para eles dinheiro
considerável. Não há vereda aberta pelos matutos,
forçadospelosinspetores, que prefeitura do interior
nãoponhanoarame,proclamandoqueacoisafoifeita
porela;comunicam-seasdatashistóricasaoGoverno
do Estado, que não precisa disso; todos os
acontecimentos políticos são badalados. Porque se
derrubouaBastilha umtelegrama; porquesedeitou
umapedranarua umtelegrama;porqueodeputadoF.
esticouacanela umtelegrama.Dispêndioinútil.Toda
agentesabequeistoporaquivaibem,queodeputado
morreu, que nós choramos e que em 1559 D. Pedro
Sardinhafoicomidopeloscaetés.(...)

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

CONCLUSÃO
Procureisempreoscaminhosmaiscurtos.Nas
estradasqueseabriramhácurva sondeasretasforam
inteiramenteimpossíveis.
Eviteiemaranhar-meemteiasdearanha.
Certos indivíduos, não sei por que,imaginam
que devem ser consultados; outros se julgam
autoridade bastante para dizer aoscontribuintes q u e
nãopaguemimpostos.
Nãomeentendicomesses.
Há quem ache tudo ruim, e ria
constrangidamente, e escreva cartas anônimas, e
adoeça, e se morda por não ver a infalível
maroteirazinha, a abençada canalhice,preciosa para
quem a pratica,mais preciosa aindaparaosquedela
se servem como assunto invariável; há quem não
compreendaqueumatoadministrativosejais entode
lucropessoal;háatéquempretendaembaraçar-meem
coisatãosimplescomomandarquebraraspedrasdos
caminhos.
Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei
1:325$500demultas.
Não favoreci ninguém. Devo ter cometido
numerososdisparates.Todos os meuserros, porém,
foramdainteligência,queéfraca.
Perdi vários amigos, ou indivíduos que
possamtersemelhantenome.
Nãomefizeramfalta.
Há descontentamento. Se a minha estada na
Prefeitura por estes dois anos dependesse de um
plebiscito, talvez eu não obtivesse dez votos. Paz e
prosperidade.
PalmeiradosÍndios,10dejane irode1929.
GracilianoRamos

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

(RAMOS,Graciliano. ViventesdasAlagoas.14ed.SãoPaulo:
Record,1984,p.165-174.)
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21)OescritorGracilianoRamosexerceuomandatode
Prefeito emPalmeiradosÍndios,interiordeAlagoas,
por dois anos, ao fim dos quais redigiu o relatório
acima, encaminhado ao Sr. Governador do Estado,
dando conta de sua administração. Lendo-se com
atenção as partes do relatório transcritas acima e
considerando-se as normas estabelecidas para a
redaçãode relatórios,pode-se afirmarque o textodo
PrefeitoGracilianoRamos:
A) está rigorosamente de acordo com as normas de
redação de relatórios, em razão da objetividade e
daclarezadotexto;
B) contraria por completo as normas de redação de
relatórios, pela falta de exatidão das informações
apresentadas;
C) é uma peçaderedaçãotécnica,masproduzidacom
elementos de redação literária, por força da
combinação de dados objetivoscomoutros repletos
desubjetividade;
D) tem a extensão própria dos relatórios técnicos, mas
limita-seaapresentaraopiniãodoenunciadorsobre
osdadosquesãoobjetodeinformação;
E) não pode ser considerado um relatório, no sentido
exato da palavra, mas uma peça literária produzida
para impressionar Sua Excelência o Governador d o
Estado.
22) No item “Começos”, o autor refere-se aos
obstáculosqueencontrou,dentroeforadaPrefeitura,
para poder organizá-la administrativamente. Pela
maneiracomoosdescreve,épossívelentenderqueos
obstáculoseram,respectivamente:
A) aincompetênciadefuncionárioseafaltadeeducação
departedoshabitantesdacidade;
B) ainsídiaarquitetadaporfuncionárioseamaledicência
espalhadaporcidadãosdescontentes;
C) a insatisfação dos barnabés por causa dos baixos
salários e a falta de perspectiva dos habitantes por
causadamisériaemqueviviam;
D) odescontentamentodosfuncionários em virtude da
carga maior de trabalho e as manifestações dos
contribuintes contrários ao aumento da carga
tributária;
E) arevoltadefuncion áriosameaçadosdedemissãoea
ameaçadecoronéisinsatisfeitoscomanovaordem.

23)Noitem“ReceitaeDespesas”,depoisdereferir-se
aumareceitaobtidadequase50%superioràprevista
noorçamento,oautoratribuiadoisfatoresaaplicação
nem sempre adequada do dinheiro público
arrecadado. Tais fatores podem ser resumidos da
seguinteforma:
A) a incompetência do Prefeito para realizar obras
públicas e a desonestidade dos antecessores na
aplicaçãododinheiropúblico;
B) aimodéstiadoadministradornavisãodacoisapública
eaprodigalidadedopoderlegislativoaodeterminaras
prioridadesdegastospúblicos;
C) as amarras legais a que estão submetidos os
administradores e a inversão de prioridades em
orçamentosmalelaborados;
D) aslimitaçõesdeterminadasporumbaixoquocientede
intelectualidade e a inconsistência de um orçamento
elaboradoparalevaroMunicípioàfalência;
E) a modéstia do gestor quanto à própria capacidade
administrativa e a falta de zelo na elaboração do
orçamento.
24) No item “Eventuais”, fica c l a r o q u e a s d e s p e s a s
referidastiveram,essencialmente,efeito:
A) moralizadorepolicialesco;
B) punitivoeexcludente;
C) disciplinadoreantiinflacionário;
D) reguladorecorretivo;
E) preventivoedenunciativo.
25) No item “Cemitério”, explica-se o emprego do
verbo enterrei como:
A) umametáforasugeridapelocontexto;
B) umdesviosemânticoinvoluntáriodoautor;
C) uma forma de desvalorizar gastos públicos com
necrópoles;
D) umavisãonegativaquesetemdamorte;
E) umdesvioinsólitodeestilodeumescritorclássico.
26) No item “Administração”, o autor relacionou os
vários motivos utilizados pelos esbanjadores do
dinheiro público para justificar a remessa de
telegramas,entreosquaisNÃOseencontra:
A) divulgaçãodeobraspúblicas;
B) informaçõessobreeventoshistóricos;
C) anúnciodecrimesdesvendadospelapolícia;
D) comunicaçãodeacontecimentospolíticos ;
E) comunicadodefalecimento.
27) No item “Conclusão”, com a expressão “Evitei
emaranhar-me em teias de aranha” o Prefeito quis
dizerque:
A) furtou-se deempreenderobraspúblicas de fachada,
seminteresseparaapopulação;
B) esquivou-sedecondutasquepudessemcomprometer
asuaautoridade;
C) desviou-sedeadotarpolíticasquepermitissemaseus
adversáriospediracassaçãodeseumandato;
D) preservou-se da contaminação de opiniões que
desafiavamasuaautoridade;
E) relegouasegundoplanoasmanifestaçõescontrárias
àsuagestão.
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28) No trecho “Não foram muitos, que os nossos
recursos são exíguos” (linhas 5-6), para que se
mantenha o sentido original do texto, a palavra
sublinhadasóNÃOpodesersubstituídapor:
A) portanto;
B) porque;
C) pois;
D) porquanto;
E) dadoque.
29)Paraoadequadoentendimentodotexto,épreciso
interpretarqueosujeitodoverbo custaram (linha9)é:
A) “nossosrecursos”;
B) “PrefeituradePalmeiradosÍndios”;
C) “ascondiçõesemqueoMunicípioseachava”;
D) “trabalhosrealizados”;
E) “oobservadorafastado”.
30) Nos itensabaixo,alterou-searedaçãodaoração
sublinhada no trecho “o dequedependiam todos os
outros” (linhas 10-11), observando-se as normas de
regência quanto ao emprego do pronome relativo. A
opçãoemqueseconstataerroderegênciaé:
A) oaquerecorremtodososoutros;
B) ocomquepartilhamtodososoutros;
C) oparaondesedirigemtodososoutros;
D) oemqueconfiamtodososoutros;
E) osobrequesereferemtodososoutros.
31)Dirigindo-seaoGovernadordeAlagoas,oPrefeito
usouaformadetratamento VossaExcelência. Se ele
estivesse dirigindo-se ao Presidente do Tribunal de
JustiçadaqueleEstado,usariaaformadetratamento:
A) SuaMajestade;
B) VossaEminência;
C) SuaMagnificência;
D) VossaExcelência;
E) VossaSenhoria.

34)Notrecho“Oslitrosaquitinhammilequatrocentos
gramas” (linhas 45-46), o autor usou o substantivo
grama (unidade de peso) no gênero masculino,
conforme determina a norma culta da língua. Das
frases baixo, aquela em que há impropriedade de
empregodesubstantivoquantoaogênerogramatical
é:
A) Omaridodenunciousuacônjugeaodelegado.
B) Amarcadacalestavaestampadanomonumento.
C) Ojogadortinhafraturadoaomoplata.
D) Descobriu-se um novo estratagema para atrair a
freguesia.
E) Ochampanhefrancêsenobreceuafesta.
35)Aformagrifadanotrecho“Certosindivíduos,não
sei por que, imaginam que devem ser consultados”
(linhas 78-79) está corretamente grafada, com os
elementos separados. A mesma forma terá os
elementosgrafadosjuntos,enãoseparados,nafrase:
A) Tenho para mim que a medida por que lutei era
desnecessária.
B) O Prefeito quer saber por que os funcionários não
compareceram.
C) Ainda se discutia por que a o b r a n ã o t i n h a s a í d o d o
papel.
D) As razões por q u e o P r e f e i t o executou a obra eram
muitas.
E) Porquenãoqueriaouvi-los,fecheiosouvidos.
36)Dasalteraçõespropostasabaixoparaaredaçãoda
parte sublinhada no trecho “Se a minha estada na
Prefeitura por estes dois anos dependesse de um
plebiscito, talvez eu não obtivessedezvotos ”(linhas
101-103),háerrodeflexãoverbalem:
A) talvezeunãorequisessedezvotos;
B) talvezeunãodispusessededezvotos;
C) talvezeunã oantevissedezvotos;
D) talvezeunãointerviesseemdezvotos;
E) talvezeunãodesfizessedezvotos.

32) Entre as duas orações que compõem o trecho
“Para que semelhante anomalia desaparecesse lutei
com tenacidade” (linhas 20-21), depreende-se uma
relaçãodesentidode:
A) concessãoerestrição;
B) causaeconseqüência;
C) finalidadeemeio;
D) condiçãoepressuposição;
E) comparaçãoefiguração.
33)Aosereescrever a partesublinhada dotrecho“A
receita,orçadaem50:000$000,subiu, apesardeoano
tersidopéssimo ,a71:649$290”(linhas36-37),alterouseosentidooriginalem:
A) adespeito deoanotersidopéssimo;
B) contantoqueoanotenhasidopéssimo;
C) aindaqueoanotenhasidopéssimo;
D) péssimoquetenhasidooano;
E) tendosidopéssimooano.
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Raciocínio Lógico
37)Senforumnúmerointeiro,pode-seconcluirque:
A) Se1 ≤ n<100,entãonassume100valores;
B) Se3<n<99,entãonassume94valores;
C) Se2 ≤ n<104,entãonassume102valores;
D) Se1 ≤ n ≤ 100,entãonassume101valores;
E) Se1 ≤ n ≤ 97,entãonassume96valores.
38) Aplicou-se um teste de aptidão esportiva a 1.240
crianças e constatou-se que 31 tinham forte aptidão
paranatação.Nestecaso,pode-seconcluirqueataxa
decriançascomforteaptidãoparanataçãoé:
A) 5%;
B) 20pormil;
C) 4%;
D) 25pormil;
E) 30pormil.
39) Em um tanque com 200 litros de água, foram
derramados 50 litros de álcool. A mistura resultante
ficoucom:
A) 20%deálcool;
B) 25%deálcool;
C) 23%deálcool;
D) 18%deálcool;
E) 15%deálcool.

41)Joãotinhaqueembarcaremumaviãonomáximo
até10horas.Calculouotempo disponíveleconcluiu
que, se antes fosse visitar a irmã, ele chegaria para
embarcaràs9horase40minutos.Nestescálculosele
considerouumamargemdeerroedecidiufazeravisita
sem medo de perder o avião. Sabendo que esta
margem é a maior possível dentre as que estão
transcritasabaixo, pode-seconcluirqueamargemfoi
de:
A) 5minutos;
B) 9minutos;
C) 15minutos;
D) 21minutos;
E) 25minutos.
42)Éfatobemconhecidoquetodasasbaleiasvivem
naágua.Considerando-se apenas este fato, pode-se
concluirque:
A) peixesnãosãobaleiasporquenãotêmpulmões;
B) baleiasnãosãopeixesporquetêmpulmões;
C) cavalosnãosãobaleiasporquesãoquadrúpedes;
D) baleiassãomamíferosporqueosfilhotesmamam;
E) boisnãosãobaleiasporquenãovivemnaágua.

40) Os n ú m e r o s x n são definidos pela seguinte lei de
formação: x 1 = 1; xn = 2xn - 1 + x1 , se n > 1. Neste caso,
pode-seafirmarque:
A) x6= 6 4 ;
B) x5= 3 1 ;
C) x3= 5 ;
D) x4 = 11;
E) x2= 2 .
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Língua Inglesa
Readtwoofthevarious“FrequentlyAskedQuestions”
ontheuseofNuclearEnergyintheUSA,foundatand
adapted from http://www.nuc.umr.edu/~ans/QA.html,
and choose the most appropriate option for each
questionaccordingtothetext.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 - Why hasn't the waste disposal question been
resolvedbeforenow?
Thehigh-levelradioactivewastedisposalquestion
has not been resolved because it has neither been
politically advantageous nor physically necessary to
do so.Used fuel fromcommercialreactors has been
safely kept in water-filled p o o l s at the reactor sites.
However,several methods for handlingthese wastes
havebeenworkedoutscientifically.
The federal government is responsible for
disposing of high-level radioactive waste. These
wastes include used fuel or materials left after
reprocessingthe u s e d f u e l . The waste willbeinsolid
form.
The Nuclear Waste Policy Act of 1982 details a
methodandtimetable forsiteselection,construction,
andoperationofhigh-levelnuclearwasterepositories.
Thefirstsiteisexpectedtobeinoperationaroundthe
turnofthecentury.Thiswillbeforpermanentgeologic
disposal inastableformationfarbelowthesurfaceof
the earth. Safe waste processing and handling
techniquesareknown;itisaquestionofresolvingthe
political and location issues, and then putting the
techniquesintopractice.

25 2 - What are low-level wastes and how are they
26 disposedof?
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Low-level wastes contain little radioactivity. They
require little or no shielding, and no cooling. They
consist of the discarded disposable protective
clothingfromthemedicalfacilitiesandnuclearpower
plants,water-treatmentresins and filters,compacted
trash, contaminated lab equipment, plastics, metals,
andliquids.Theyaretheresultofgoodhousekeeping
practice in whichnon-radioactive waste is separated
fromslightlycontaminatedwaste.
Mostlow-levelwastesaresolidified,putintodrums
andburied at a commercialdisposalsite. There they
are placed at the bottom of trenches (about 20 feet
deep).AttheBarnwell,SC,site,forexample,trenches
arebackfilledwithsandandcoveredinclayeachday
to keep moisture from getting in. Whenfull, trenches
are mounded and capped with clay, and finished off
withafootoftop-soil.Grassisplantedtohelpprevent
erosion. The collection, transportation and burial of
low-levelradioactive wastesareallcloselymonitored
and controlled by the Department of Transportation
andtheNuclearRegulatoryCommission.
When properly managed, these low-level wastes
donotposeahazard.Theindustrynowhas30ye arsof
experience inhandlingand shipping these materials.
There has never been an accident with these wastes
thathadserioushealthresultsduetoradioactivity.
The 1980Low-LevelWaste PolicyActmakeseach
stateresponsibleforprovidingthedisposalofitsown

waste.Alsoencouragedarejointeffortsamongseveral
statesforasharedsite.
(adaptedfrom http://www.nuc.umr.edu/~ans/pages41-.html)

55
56
57

43) The text above contains two questions which
discussthefollowingtopicsrespectively:
A) high-levelnuclearwaste/commercialreactors;
B) commercialreactors/thedisposaloflow-levelnuclear
waste;
C) the disposal of nuclear waste in general / running
nuclearpowerplants;
D) the disposal of high-levelwaste/thedisposaloflowlevelwaste;
E) the disposal of high-level wastes / the 1980 Waste
PolicyAct.
44)In“necessarytodoso”(lines5-6), so refersto:
A) resolvingthequestion;
B) discussingthequestion;
C) disposingofthewaste;
D) readdressingthequestion;
E) usingnuclearreactors.
45)Water-filledpoolsareusedtokeep:
A) low-levelwasteinsolidform;
B) low-levelwasteinanyform;
C) commercialreactors;
D) reprocessedlow-levelfuel;
E) high-levelnuclearwaste.
46) How is low-level waste processed inorder to be
disposedof?Afterbeingsolidified,itis:
A) packedintodrumsandburied;
B) buriedatacommercialsite;
C) wrappedupandburiedintrenches;
D) keptinwater-filledtanks;
E) putintodrumsandkeptinwater-filledtanks.
47)Buryinglow-levelwasterequiresthatthetrenches
shouldbe:
A) filledwithalayerofclayandanotherofcement;
B) filledwithtwothicklayersofconcretemixedwithclay;
C) filledwithalayerofsand,alayerofclayandanotherof
earth;
D) covered with a special kind of grass that grows on
layersofclay;
E) coveredinclaybeforebeingfilledwithsoilandalayer
ofconcrete.
48)Clayisconstantlyspreadoverthesandinpartially
filledtrenchesinorderto:
A) avoiderosion;
B) keepthetrenchesdry;
C) keepthetrenchesdamp;
D) keepthetrencheswet;
E) preventradioactivityfromleaking.
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49)Thehandlingoflow-levelwastehasoverthepast
threedecadesproventobe:
A) prettyharmful;
B) fartoorisky;
C) terriblydamaging;
D) verydangerous;
E) fairlysafe.
50) The phrase “goodhousekeepingpractice” (lines
33-34)hasbeenusedtoreferto:
A) the adequate process of cooling used fuel from
reactors;
B) theappropriatewayofhandlingradioactivematerial;
C) thecorrectwayofrunningmedicalfacilitiesaswellas
watertreatmentplants;
D) therecommended way of dealingwith usedfuelfrom
reactors;
E) the adequate choice ofprotective clothing at medical
facilities.
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