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APD70

CADERNO 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de
respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 50 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o curso escolhido, indicados no cartão de respostas, estão correto. Se notar qualquer
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar
o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de
Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas
seja a correta.

AGENDA
18/05/2014, PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
 19/05/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
20/05/2014, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
 21 e 22/05/2014, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
 29/05/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais.
 02/06 a 03/06/2014, Interposição de Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares das Provas Objetivas.
 09/06/2014, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
 10/06/2014, Relação dos Candidatos convocados para a Prova Prática.
 10/06/2014, Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados.
16/06/2014, Divulgação das Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
 14/06 e/ou 15/06/2014, PROVAS PRÁTICAS.
 16/06/2014, Divulgação das Notas Preliminares das Provas Práticas.
17/06 a 18/06/2014, Interposição de Recursos contra as Notas Preliminares das Provas Práticas.
 17/06 a 18/06/2014, Interposição de recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
 25/06/2014, Resultado Final do Concurso Público.

INFORMAÇÕES:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: nuclep2014@biorio.org.br
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CADERNO 1

(C) os dois parágrafos mostram exemplos diferentes do
mesmo problema.
(D) o segundo parágrafo funciona como intensificador do
primeiro.
(E) o primeiro parágrafo mostra o tema central do texto.

TEXTO
PAZ COM MORTES?

Paula Cesarino Costa, Folha de São Paulo

Questão 2
O título dado ao texto – Paz com mortes? – indica:

Uma senhora caminhava com o neto, após
comemorar com um churrasco os 72 anos que recémcompletara, quando irrompeu o tiroteio no complexo de
favelas do Alemão, na zona norte do Rio. Arlinda Bezerra
das Chagas, conhecida como dona Dalva, só teve tempo
de aconselhar o neto a esconder-se atrás dela. Foi
atingida por um tiro e morreu.
Ao tentar escapar de confronto entre traficantes e
policiais, em Copacabana, zona sul, Douglas Rafael da
Silva, 26, o dançarino DG, recebeu um tiro pelas costas,
caiu do muro de uma creche e aumentou a estatística de
assassinatos no Rio.
Por um desses absurdos que só a política e a polícia
admitem, dona Dalva e DG são vítimas do chamado
processo de pacificação de favelas do Rio. Mas pode
haver pacificação com morte? Essa contradição em
termos não tem escapado à imprensa estrangeira,
açodada pela proximidade da Copa do Mundo.
Ao visitar uma comunidade “pacificada”, o repórter
Bem Anderson, da série jornalística “Vice”, da HBO,
surpreendeu-se quando o policial militar disse que
comanda ali uma operação de guerra. No final, constata
que, embora os grandes traficantes tenham sido retirados
de muitas áreas, a polícia pode ser tão ruim quanto eles. E
que o tráfico vive bem.
Pairam hoje mais dúvidas do que certezas sobre os
avanços da política de segurança. Os motivos já são por
demais conhecidos e repetidos.
A reconquista de territórios antes sob o domínio do
tráfico não se manterá se não houver a ocupação por
políticas de emprego e melhora das condições de
habitação, transporte, educação e saúde. Nem se a polícia
continuar a fornecer quadros para o crime organizado. A
polícia não será respeitada enquanto casos de tortura,
abuso e ineficiência se repetirem.
Pacificação não pode admitir guerra nem moradores
contrapostos a policiais, como se inimigos fossem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma contradição em termos.
um problema inevitável a uma ocupação.
um despreparo da polícia.
uma solução de um problema.
uma dúvida sobre a violência das autoridades.

Questão 3
O relato da morte de dona Dalva apresenta um conjunto
de fatores que o agravam; entre esses fatores só NÃO
está:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a idade da vítima.
o fato de estar acompanhada do neto.
a proximidade de seu aniversário.
o inesperado do tiroteio.
a dedicação da avó ao proteger o neto.

Questão 4
O aspecto trágico da morte de Douglas Rafael da Silva
está em:
(A) exercer a profissão de dançarino.
(B) ter ocorrido o crime na zona elegante do Rio de
Janeiro.
(C) ser atingido por um tiro pelas costas.
(D) ter caído de um muro de uma creche.
(E) ser vítima de um confronto diário nas comunidades.
Questão 5
“Por um desses absurdos que só a política e a polícia
admitem, dona Dalva e DG são vítimas do chamado
processo de pacificação de favelas do Rio. Mas pode
haver pacificação com morte? Essa contradição em
termos não tem escapado à imprensa estrangeira,
açodada pela proximidade da Copa do Mundo.”

Questão 1
Considerando os dois primeiros parágrafos do texto,
podemos dizer que:

A opção em que a relação entre verbo e sujeito está
errada é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) o primeiro parágrafo se opõe tematicamente ao
segundo.
(B) o segundo parágrafo funciona como explicação do
primeiro.
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admitem / a política e a polícia.
são / dona Dalva e DG.
pode haver / pacificação.
tem escapado – essa contradição em termos.
açodada / a imprensa estrangeira.
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Questão 6
“Ao visitar uma comunidade...”; essa oração reduzida
pode ser desenvolvida de forma adequada do seguinte
modo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 10
Sobre a política de pacificação do Rio de Janeiro, o texto:
(A) elogia os resultados, mas discorda dos meios.
(B) critica os frutos colhidos até agora, por haver muitas
mortes de criminosos.
(C) alerta para uma nova escalada da violência.
(D) indica algumas providências a serem tomadas, como
os serviços sociais.
(E) aponta um novo planejamento para a polícia.

Depois de visitar uma comunidade...
Quando visitou uma comunidade...
Se visitou uma comunidade...
Logo que visitou uma comunidade...
Antes de visitar uma comunidade...

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 7
“Ao visitar uma comunidade ‘pacificada’...”; nesse
segmento do texto, o termo pacificada aparece entre
aspas porque:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1

Questão 11
Observe os quatro primeiros termos da sequência a
seguir: 226, 213, 200, 187, .... O oitavo termo é o:

reproduz uma designação oficial.
mostra a importância do termo no texto.
repete um termo mencionado anteriormente.
indica um novo valor semântico.
introduz um valor irônico para o termo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 8
“Nem se a polícia continuar a fornecer quadros para o
crime organizado”; essa frase do texto significa que:

122
135
142
144
172

Questão 12
A soma dos números das faces opostas de um dado é
sempre igual a 7. Observe a imagem a seguir:

(A) o crime organizado nunca foi enquadrado pela
polícia.
(B) a polícia continua um trabalho sem planejamento.
(C) os criminosos contam com a corrupção policial.
(D) uma parte dos policiais debanda para o crime
organizado.
(E) um grande grupo de policiais fornece armas a
traficantes.

A soma das faces opostas aos números observados na
imagem é igual a

Questão 9
O termo sublinhado abaixo que é paciente do termo
anterior é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) pacificação de favelas
(B) operação de guerra
(C) política de segurança
(D) domínio do tráfico
(E) políticas de emprego

4.
6.
7
8.
9.

Questão 13
O capítulo III de um livro começa na página 187 e vai até a
página 235. João resolveu ler o capítulo todo num único
dia. Para cumprir a resolução ele terá de ler a seguinte
quantidade de páginas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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47.
48.
49.
50.
51.
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Questão 14
Se não é verdade que Adriano gosta de camarão ou de
siri, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):

Questão 17
A sequência a seguir usa as letras de nosso alfabeto
(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ):

I – Adriano não gosta nem de camarão nem de siri.
II – Se Adriano gosta de camarão, então não gosta de siri.
III – Se Adriano gosta de siri, então não gosta de camarão.

A próxima letra é:

Z, W, S, N, ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
F, F e F.
F, V e V.
V, V e F.
V, F e F.

Questão 18
Se bananas são mais baratas do que ameixas e não tenho
dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de bananas,
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):

Questão 15
Nas linhas da tabela abaixo, o terceiro número foi obtido
a partir dos dois primeiros de acordo com uma mesma
regra.
18

12

6

12

4

8

25

12

13

19

8

?

I – Não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia
de bananas.
II – Tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de
ameixas.
III – Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas
dúzias de ameixas.
As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assim, a interrogação na quarta linha corresponde ao:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.
9.
10.
11.
12.

F, F e V.
V, F e V.
F, F e F.
F, V e V.
V, V e V.

Questão 19
Moreira levou 30 dias para cumprir 40% de uma tarefa. Se
mantiver o ritmo, Moreira levará a seguinte quantidade
de dias para executar toda a tarefa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 16
Num certo edifício os apartamentos são numerados de 1
em diante, usando-se consecutivamente os números
inteiros. Todos os andares têm um mesmo número de
apartamentos. Gérson mora no apartamento 68, no
oitavo andar. O número de apartamentos em cada andar
é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F.
G.
H.
I.
J.

65.
66.
70.
75.
78.

Questão 20
Observe a sequência:

6.
7.
8.
9.
10.

4, 7, 11, ?, 44, 88, ...
A interrogação substitui o seguinte número:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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22.
23.
24.
25.
26.
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Questão 23
A figura abaixo mostra uma janela no Windows XP que foi
exibida na tela do monitor de vídeo, depois que a
funcionária da NUCLEP executou um atalho de teclado.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 21
A figura a seguir mostra a especificação de um tablet.

O atalho de teclado que a funcionária usou foi:

Tablet Samsung Galaxy TAB 3 T2110 com Android 4.1
Wi-Fi e 3G Tela 7" Touchscreen Branco e Memória
Interna 8GB
A citação “memória Interna 8GB” faz referência ao
seguinte tipo de memória:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

On Screen
DDR3 Bios
Flash RAM
SATA Eprom
Bluetooth Wi-Fi

Questão 22
Atualmente,
os
microcomputadores
têm
sido
comercializados com discos rígidos cujas capacidades de
armazenamento são suficientes para os trabalhos diários
executados. Um valor bastante comum para a capacidade
máxima e a tecnologia empregada nesses discos são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

+

(B)

+

(C)

+

(D)

+

(E)

+

Questão 24
A figura abaixo mostra diversos ícones que podem ser
instalados na área de trabalho de um computador com
sistema operacional Windows 7.

1 TB e SATA
500GB e HDMI
700 MB e SATA
1000 TB e HDMI
2 GB e SATA

Eles representam pequenos programas com finalidades
específicas, como relógio, calendário e temperatura do
dia, visando facilitar e oferecer informações ao usuário do
sistema. Esses ícones são conhecidos como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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inkgets
gadgets
midgets
nuggets
budgets
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(C) =MAIOR(A3:A7;1) e =MÉDIA(A3&A7)
(D) =MAIOR(A3:A7;1) e =MÉDIA(A3:A7)
(E) =MAIOR(A3:A7;1) e =MÉDIA(A3;A7)

Questão 25
Um atalho de teclado que tem por função mostrar a
janela de Ajuda do Word 2010 BR usa a seguinte tecla de
função:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1

Questão 28
No que diz respeito aos conceitos básicos para configuração
e verificação de redes, um serviço possibilita a um servidor,
ou mesmo a um roteador wireless, distribuir
automaticamente, e de forma dinâmica, endereços IP
diferentes a todos os computadores, à medida que eles
fazem a solicitação de conexão com a rede. Esse serviço é
conhecido pela sigla:

F5
F4
F3
F2
F1

Questão 26
O MSOffice Word 2010 BR disponibiliza dois ícones para
uso na digitação de textos, o primeiro permite inserir
caixas de texto pré-formatadas, e o segundo aplicar
alinhamento
justificado.
Esses
ícones
são
respectivamente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

HPPS
WEP
DHCP
DNS
WINS

(A)

e

(B)

e

Questão 29
A navegação em sites na internet é realizada por meio de
browsers, sendo o Google Chrome um dos mais utilizados.
Um indicativo de que um site está sendo acessado em modo
seguro, é visualizado na barra de endereços, exemplificado
na seguinte alternativa:

(D)

e

(A)

(E)

e

(B)

(C)

e

(C)
(D)

Questão 27
A planilha abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

(E)
Questão 30
No uso dos recursos dos softwares de correio eletrônico, se
um usuário inserir o e-mail de um destinatário no campo da
mensagem, uma cópia da mensagem será enviada para o
destinatário e podem ocorrer duas situações, caracterizadas
a seguir.

•
•

I - o nome do destinatário não será visto pelos outros
destinatários da mensagem.
II - O nome do destinatário será visto pelos outros
destinatários da mensagem.

Em E4 foi inserida uma expressão usando a função
MAIOR que determina o maior número entre todos no
intervalo de A3 a A7.
Em E6 foi inserida uma expressão que determina a
média aritmética entre os números contidos nas células
A3 e A7.

Os espaços da mensagem caracterizados por I e II são
referenciados, respectivamente, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nessas condições, as expressões inseridas nas células E4 e
E6 foram respectivamente:
(A) =MAIOR(A3:A7) e =MÉDIA(A3;A7)
(B) =MAIOR(A3:A7) e =MÉDIA(A3:A7)

6

Cc: e Cco:
Cco: e Cc:
Para: e Cópia:
Coo: e Co:
Co: e Coo:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 35
De acordo com o organograma da NUCLEP, o Conselho de
Administração está:

Questão 31
A missão da NUCLEP é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Projetar, desenvolver, fabricar e comercializar
componentes pesados relativos a usinas nucleares,
assim como equipamentos relativos à construção
naval e offshore, e a outros projetos.
(B) Ser reconhecida, até 2017, como empresa de
referência na fabricação de equipamentos e
componentes pesados, com capacidade de atender
às demandas estratégicas da nação e habilitada a
absorver e desenvolver continuamente novas
tecnologias.
(C) Autuar no segmento de equipamentos para a área
nuclear.
(D) Autuar no segmento de equipamentos para a
indústria de petróleo e gás.
(E) Atuar com profissionalismo, confiabilidade, qualidade
e simplicidade.

Questão 37
De acordo com a Teoria Geral da Administração, Fayol
procurou dividir qualquer empresa em seis funções
básicas. Uma delas está relacionada com a produção de
bens ou de serviços da empresa e é conhecida como:

(A)
(B)
(C)
(D)

Lei 76.805 de 16 de dezembro de 1985
Decreto 76.805 de 16 de dezembro 1975
Decreto 78.605 de 16 de dezembro 1975
Medida Provisória Decreto 78.605 de 16 de dezembro
1965
(E) Portaria 76.805 de 16 de dezembro de 1985

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 33
Para a NUCLEP, profissionalismo, qualidade, humano,
confiabilidade e simplicidade configuram:

comercial.
financeira.
segurança.
técnica.
contábil.

Questão 38
O elemento da função administrativa que faz com que os
subordinados executem o que deve ser feito e define as
relações hierárquicas é conhecido como:

Missão
Objetivos
Valores
Visão
Metas

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 34
Não corresponde a uma área de atuação da NUCLEP:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no mesmo nível da Presidência.
no mesmo nível do Conselho Fiscal.
abaixo da Diretoria Administrativa.
abaixo da Presidência.
acima da Presidência.

Questão 36
Um compromisso da NUCLEP com o meio ambiente foi a
criação de seu Bosque Ecológico, que contou com o
plantio de mudas arbóreas de espécies de um tipo de
vegetação. Marque a alternativa que corresponde ao tipo
de vegetação preservada na área ambiental da NUCLEP.
(A) Floresta de eucaliptos.
(B) Cerrado.
(C) Pampa.
(D) campos de altitude.
(E) Mata Atlântica.

Questão 32
A NUCLEP nasceu voltada pra a inovação e tecnologia e foi
criada pelo seguinte dispositivo legal:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1

equipamentos para a área nuclear.
equipamentos para a indústria de petróleo e gás.
estruturas navais.
construção de Usinas.
submarinos.
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Planejar.
Organizar.
Comandar.
Coordenar.
Controlar.
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Questão 39
Fayol relacionou 14 princípios que podem ser estudados
de forma a complementar aos de Taylor, dentre os quais,
destaca-se o que preconiza que a justiça deve prevalecer
em toda organização, justificando a lealdade e a devoção
de cada funcionário à empresa. Tal princípio é conhecido
como:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 43
A organização administrativa deve basear-se em
princípios. Um deles estabelece que a organização deve
fundamentar-se na divisão do trabalho que provoca a
especialização das pessoas em determinadas atividades.
Tal princípio é conhecido como:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

divisão do trabalho.
equidade.
ordem.
espírito de equipe.
unidade de direção.

na redução de custos operacionais.
no homem econômico.
na estrutura organizacional.
na busca pela máxima eficiência.
no olhar sobre todas as esferas da organização.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 41
O conceito que corresponde a uma função administrativa
que se incumbe do agrupamento de atividades
necessárias para atingir os objetivos da empresa é
conhecido como:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 42
A organização administrativa serve para agrupar e
estruturar:

equipamentos.
(C) os setores da empresa.
(D) os equipamentos da empresa.
(E) os objetivos da empresa.

pessoas

de risco.
de periculosidade.
extra.
de insalubridade.
de saúde.

Questão 45
Corresponde a pactos celebrados entre uma ou mais de
uma empresa e sindicato da categoria profissional a
respeito das condições de trabalho no âmbito da empresa
ou empresas:

organização.
planejamento.
organograma.
fluxograma.
funcionograma.

(A) os recursos humanos da empresa.
(B) todos os recursos da empresa,

Princípio da definição funcional.
Princípio da responsabilidade.
Princípio da especialização.
Princípio da função de linha e de staff.
Princípio escalar.

Questão 44
De acordo com os direitos trabalhistas, o acréscimo
concedido ao trabalhador que esteja exposto a agentes
nocivos à saúde durante sua jornada de trabalho é
chamado adicional:

Questão 40
O Fayolismo NÃO se caracteriza pela ênfase:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CADERNO 1

negociações trabalhistas.
convenções coletivas de trabalho.
dissídio de categoria.
acordo trabalhista.
acordo coletivo.

Questão 46
Representa uma comissão constituída por representantes
indicados pelo empregador e membros eleitos pelos
trabalhadores, de forma paritária, em cada
estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de
prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador:

e

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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CPA
NR5
SESMT
CLT
CIPA
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Questão 47
Não representa um Equipamento de Proteção Coletiva –
EPC:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 50
De acordo com as espécies de atos quanto ao conteúdo
dos mesmos, consiste em ato unilateral e vinculado de
controle pelo qual a Administração concorda com um ato
jurídico, ou série de atos (procedimento), já praticados
verificando a consonância deles com os requisitos legais
condicionadores de sua válida emissão:

enclausuramento acústico de fontes de ruído.
ventilação dos locais de trabalho.
piso anti-derrapante.
luvas de borracha.
chuveiro de segurança.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 48
Ato administrativo é toda manifestação unilateral da
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor
obrigações aos administrados ou a si própria. A respeito
dos elementos dos atos administrativos, marque a
alternativa que caracteriza o elemento que é o
revestimento exteriorizador do ato, enquanto a vontade
dos particulares pode manifestar-se livremente, a da
Administração exige forma legal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Finalidade.
Forma.
Motivo.
Objeto.
Competência.

Questão 49
De acordo com a classificação dos atos administrativos
quanto à liberdade de ação, aqueles que a administração
pode praticar com a liberdade de escolha de seu
conteúdo, de seu destinatário, de sua oportunidade e do
modo de sua realização são os:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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atos vinculados.
atos discricionários.
atos auto-executórios.
atos não auto-executórios.
atos arbitrários.
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Homologação.
Admissão.
Aprovação.
Licença.
Autorização.
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