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INSTRUÇÕES 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e 

das normas que regem este Processo Seletivo Público.  

 
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é o mesmo para o qual realizou a inscrição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, após transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os 

dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata da sala. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 16/01/2012, até as 18h, na Internet, no 

portal da Fundatec (www.fundatec.org.br). 

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 

sua substituição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 
ELE VAI JOGAR NO MEIO-CAMPO 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

Ronaldo põe sua imagem em jogo ao entrar no Comitê Organizador da Copa de 2014. 
Se nos campos o ex-jogador Ronaldo Nazário brilhou como atacante, como integrante do Conselho 

de Administração do Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014 ele será responsável por fazer a 
ligação entre a defesa e o ataque. Ou seja, entre o governo federal e ____ sempre criticada CBF.  

Recordista de gols em Copa do Mundo (15, em quatro Mundiais), ídolo do Cruzeiro, do Corinthians 
e de clubes europeus, Ronaldo poderia passar o resto da vida longe de bolas divididas, explorando a boa 
imagem que construiu em quase 18 anos de carreira como atleta. Ao aceitar o convite para integrar o 
Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014, na última quinta-feira, Ronaldo entra numa jogada 
de risco: terá a difícil missão de levar o Mundial para mais perto dos brasileiros e fazer a ponte entre o 
governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Não foi ____ toa que, no anúncio de sua 
indicação, Ronaldo usou várias vezes a palavra “aproximar”. “Acho que é momento ideal de aproximar 
todas as partes envolvidas nesse processo”, disse. “Vou aproximar as pessoas.” 

Ronaldo já foi a terceira pessoa mais conhecida do mundo, atrás de George W. Bush e João Paulo 
II, segundo a consultoria alemã Sport + Markt. No ano passado, ficou entre os 15 brasileiros mais 
confortáveis entre 27 personalidades pesquisadas do Datafolha. Ronaldo usa seu carisma e sua 
versatilidade para circular entre políticos – de Lula a Fernando Henrique Cardoso –, empresários e artistas. 
“Ele pega o telefone e fala com o presidente da França, o Rei da Espanha, um xeque em Abu Dhabi”, afirma 
Sérgio Amado, presidente no Brasil do grupo Ogilvy, parte da WPP. Maior agência de marketing do mundo, 
a WPP investiu na criação da 9ine, a empresa de marketing de Ronaldo.   

(...) 
A indicação de Ronaldo pode ser vista como _____ jogada do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, 

para sair dos holofotes – e das crises em que esteve envolvido nos últimos meses. Acossado por suspeitas 
de corrupção, Teixeira perdeu apoio entre os brasileiros, que o veem como o “dono da Copa”. Desde julho, 
vários protestos públicos foram feitos pedindo sua saída do cargo. Politicamente, ele já não tem a força de 
antes. Distanciou-se do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e se sente isolado pela presidente Dilma 
Rousseff – que tem a chave do cofre do governo federal para bancar obras, e a caneta para assinar leis 
necessárias _____ boa realização do evento. Aos interlocutores, Teixeira se queixa da indiferença com que 
é tratado por ela. Na apresentação de Ronaldo, ele disse que não havia nada melhor do que ter na 
organização da Copa “um símbolo do que o nosso país tem de melhor”, “um símbolo da identidade 
nacional”. (...) 

 

(Fonte: Humberto Maia Junior, Rev. Época, 05/12/2011, p.37-38) 
 
 

 
QUESTÃO 01 – Considerando a passagem “Ronaldo 
põe sua imagem em jogo ao entrar no Comitê 
Organizador da Copa de 2014” (linha 01), assinale a 
alternativa correta. 
  
A) Ronaldo tinha grande desejo de integrar o Comitê 

Organizador Local da Copa de 2014, desde a 
Copa de 2010. 

B) A articulação da Fifa foi decisiva na definição de 
Ronaldo para o Comitê Organizador Local da 
Copa de 2014. 

C) Entrar no Comitê Organizador Local da Copa/2014 
é muito importante para a imagem desgastada de 
Ronaldo. 

D) O Comitê Organizador Local da Copa/2014 é 
formado por ex-jogadores que participaram em/de 
outras Copas.           

E) O fragmento colocar a imagem em jogo leva a 
pensar que a opção de Ronaldo pode não ser a 
melhor para ele. 

 
 
 
 

QUESTÃO 02 – Analise as seguintes afirmações:  
 

I. Assim como todas as personalidades famosas, 
Ronaldo transita entre políticos e artistas, 
conquistando cada vez mais simpatias destes. 

II. Por conta da realização da Copa de 2014 no 
Brasil, ocorre a aproximação entre o presidente 
da CBF, Ricardo Teixeira, e a presidente Dilma 
Rousseff. 

III. O presidente da CBF, R. Teixeira, pode se 
beneficiar com o ingresso de Ronaldo para o 
Comitê de Organização da Copa de 2014, dada 
a crise por causa das denúncias de corrupção 
de Teixeira. 

  
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que preenche 
adequada e respectivamente as lacunas das linhas 
04, 10, 21 e 27. 

 
A) a – há – a – a 
B) a – à – uma – à 
C) há – a – a – a 
D) a – a – à – à 
E) à – à – uma – a 
 
 
QUESTÃO 04 – As palavras sublinhadas no texto 
(linhas 06, 09 e 26) poderiam ser substituídas, sem 
provocar alteração de sentido ou necessidade de 
ajustes, respectivamente por: 
 
A) disputas no jogo – tarefa – financiar. 
B) competições futebolísticas – ideia – defender. 
C) discussões políticas – atividade – discursar sobre. 
D) opiniões construtivas – empreitada – propor. 
E) assuntos polêmicos – preocupação – reprovar. 
 
 
QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta 
o efeito de sentido possível da fala de Sérgio Amado 
sobre Ronaldo (linha 17).  
 
A) Ronaldo tem influência em questões de Estado na 

França, na Espanha e em Abu Dhabi. 
B) O ex-jogador somente fala ao telefone com 

personalidades conhecidas em todo mundo. 
C) Sérgio Amado deseja destacar as características 

de coragem e de superioridade de Ronaldo. 
D) Como é conhecido internacionalmente, Ronaldo 

mantém contatos com chefes de Estado. 
E) Trata-se de um homem muito conversador, 

esnobe e desinibido. 
 
 
QUESTÃO 06 – Analise as seguintes afirmações 
acerca da estrutura das palavras:  
 

I. Os elementos sublinhados nas palavras 
“governo”, “criticada” e “atacante” são 
desinências nominais de gênero.    

II. Há afixo em cada uma das seguintes palavras: 
“jogadas”, “popularidade” e “indiferença”. 

III. As vogais temáticas nas palavras “entra”, 
“poderia” e “construiu” são indicativas, 
respectivamente, da 1ª, 2ª e 3ª conjugações. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que o uso 
da vírgula se justifica por separar uma oração 
reduzida. 
 
A) “‘Acho que é momento ideal de aproximar todas as 

partes envolvidas nesse processo’, disse.” 
B) “(...), na última quinta-feira, Ronaldo entra numa 

jogada de risco: (...)” 
C) “Acossado por suspeitas de corrupção, Teixeira 

perdeu apoio entre os brasileiros (...)” 
D) “No ano passado, ficou entre os 15 brasileiros 

mais confortáveis entre 27 personalidades 
pesquisadas do Datafolha”. 

E) “Aos interlocutores, Teixeira se queixa da 
indiferença com que é tratado por ela.” 

 
 
QUESTÃO 08 – Considerando a classificação 
morfológica das palavras, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) As palavras sublinhadas em “Ronaldo já foi a 

terceira pessoa mais conhecida do mundo” são 
substantivos.  

B) Em “um símbolo do que o nosso país tem de 
melhor”, há pronome, preposição, artigo, entre 
outras classes. 

C) A palavra “várias”, em “Ronaldo usou várias vezes 
a palavra “aproximar”, classifica-se como advérbio.  

D) Há adjetivo e advérbio em “fazer a ponte entre o 
governo federal e a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF)”. 

E) Em “um símbolo da identidade nacional”, as 
palavras sublinhadas são respectivamente 
pronome e adjetivo. 

 
 
QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que o uso 
do acento grave, nos termos sublinhados, é 
obrigatório. 
 
A) A imprensa se faz presente no dia a dia do 

jogador, o que deve se intensificar nos próximos 
meses.  

B) Antes de assumir a nova tarefa, o jogador quis 
saber como andam as obras de infraestrutura para 
a Copa. 

C) Em meio a discussões, em 2009, Teixeira foi 
definido como “pessoa de duplo caráter”.  

D) Com a intenção de aproximar as diferentes partes 
envolvidas, Ronaldo mostrou-se entusiasmado. 

E) As portas da Copa do Mundo no Brasil, veio o 
convite para Ronaldo integrar o Comitê 
Organizador Local.  
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QUESTÃO 10 – Considerando o último parágrafo do 
texto, analise as relações morfossintáticas e assinale 
a alternativa INCORRETA.  
 
A) O termo “Politicamente” (linha 24) refere-se ao 

verbo “tem”.   
B) “A indicação de Ronaldo” funciona como sujeito da 

primeira oração do período composto inicial. 
C) O pronome “se”, em ambos os casos em que 

ocorre (linha 25), remete a “Teixeira” (2ª frase) e 
“ele” (4ª frase).  

D) Funcionam como complementos verbais os termos 
“a chave do cofre” (linha 26) e “necessárias” (linha 
27).  

E) A passagem “vários protestos públicos foram 
feitos” equivale a “fizeram-se vários protestos 
públicos”. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 11 – A quem compete aprovar o quadro 
de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e 
gratificações, bem como autorizar a contratação de 
serviços especiais no CREF2/RS? 
 
A) Individualmente ao Presidente. 
B) Coletivamente aos Conselheiros. 
C) Individualmente aos Conselheiros. 
D) Coletivamente à Diretoria. 
E) Individualmente à Diretoria. 
 
 
QUESTÃO 12 – O Código de Ética dos Profissionais 
de Educação Física registrados no Sistema 
CONFEF/CREFs disposto na Resolução CONFEF nº 
056, de 2003, aponta que o descumprimento das 
disposições do Código decorrerá em penalidade, a 
ser aplicada conforme a gravidade da infração.  
 
Assim, conforme a legislação acima referida, analise 
as assertivas abaixo em relação às penalidades que 
são aplicáveis aos profissionais de Educação Física 
nas condições de registro indicadas, quando ocorrer 
descumprimento do Código de Ética. 
 

I. Advertência escrita, com ou sem aplicação de 
multa. 

II. Censura pública. 
III. Suspensão do exercício da profissão. 
IV. Cancelamento do registro profissional e 

divulgação do fato. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas I e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 

QUESTÃO 13 – São Órgãos permanentes de 
Assessoramento do CREF2/RS, além de outros que 
venham a ser criados em seu Regimento. 
 

I. Comissão de Controle e Finanças. 
II. Comissão de Ética Profissional. 
III. Comissão de Orientação e Fiscalização. 
IV. Comissão de Legislação e Normas. 
V. Comissão de Ensino Superior e Preparação 

Profissional. 
 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas IV e V. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
QUESTÃO 14 – Conforme o disposto no art. 3º da Lei 
9696/98, de 1º de setembro de 1998, compete ao 
Profissional de Educação Física realizar algumas 
atividades. Dentre elas, é correto afirmar que:  
 
A) Regular a atuação dos encarregados da atividade 

extrativa da produção de materiais físicos. 
B) Definir ações para projetos de cunho político-

institucional nos clubes desportivos.  
C) Prestar serviços de auditoria, consultoria e 

assessoria nas áreas de atividades físicas e do 
desporto.  

D) Coordenar a coleta de resíduos orgânicos nas vias 
urbanas e praças desportivas. 

E) Supervisionar projetos com fim recreativo 
relacionados com o meio financeiro e educacional 
em Práticas físicas.  

 
 
QUESTÃO 15 – O cancelamento do registro de 
pessoa jurídica nos Conselhos Regionais de 
Educação Física, conforme dispõe a Resolução 
CONFEF nº 021/2000, dar-se-á de duas formas: 
__________________ ou __________________. 

 
Qual alternativa completa, correta e respectivamente, 
as lacunas acima? 
 
A) ad nutum mediante confirmação de dados com o 

emitente – carta pessoal registrada 
B) por SEDEX a cobrar do destinatário – 

requerimento pelo titular registrado em Cartório 
federal 

C) comprovação de pagamento antecipado das 
multas – pedido formal timbrado do profissional 

D) a pedido da entidade – ex-ofício  
E) comunicação eletrônica, via internet, com recibo 

impresso – direto na agência bancária do 
associado 
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QUESTÃO 16 – As Pessoas Jurídicas registradas 
nos CREF, quando da substituição do responsável 
técnico, ficam obrigadas a fazer a devida 
comunicação ao CREF, a contar do desligamento do 
responsável anterior. 

Nesta situação, devem observar o prazo estipulado 
na Resolução CONFEF nº 021, ou seja:  

A) No prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
B) No prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
C) No prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. 
D) No prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
E) No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 
 

 
QUESTÃO 17 – A profissão constituída pelo conjunto 
dos graduados habilitados, e demais habilitados, no 
Sistema CONFEF/CREFs, para atender às demandas 
sociais referentes às atividades físicas nas suas 
diferentes manifestações, constituindo-se em um 
meio efetivo para a conquista de um estilo de vida 
ativo dos seres humanos, denomina-se:  

A) Coordenação pedagógica laboral. 
B) Esforço repetitivo funcional. 
C) Educação física. 
D) Atividade profissional técnica. 
E) Educação profissional físico-pedagógica. 
 
 
QUESTÃO 18 – A Resolução CONFEF nº 046/2002, 
ao tratar sobre a responsabilidade social no exercício 
profissional, define que _____________________ é a 
aplicação dos conhecimentos científicos, pedagógicos 
e técnicos, sobre a atividade física, com 
responsabilidade ética. 

A alternativa que completa corretamente a lacuna 
acima é: 

A) a orientação vocacional 
B) a intervenção profissional 
C) a aquisição de material auxiliar didático 
D) o cumprimento das regras patrimoniais e 

tributárias 
E) a participação efetiva em campanhas de 

solidariedade religiosa e ética 
 
 
QUESTÃO 19 – Conforme a Conceituação de 
Termos contida na Resolução CONFEF nº 046/2002, 
_____________________ é todo movimento corporal 
voluntário humano, que resulta num gasto energético 
acima dos níveis de repouso, caracterizado pela 
atividade do cotidiano e pelos exercícios físicos. 
Trata-se de comportamento inerente ao ser humano 
com características biológicas e sócio-culturais. 

A alternativa que completa corretamente a lacuna 
acima é: 

A) educação física 
B) comprometimento físico 
C) atividade física 
D) compromisso sócio-pedagógico corporal 
E) comportamento corporal ético-pedagógico 

QUESTÃO 20 – A atividade competitiva, 
institucionalizada, realizada conforme técnicas, 
habilidades e objetivos definidos pelas modalidades 
desportivas, determinada por regras preestabelecidas 
que lhe dá forma, significado e identidade, podendo 
também, ser praticada com liberdade e finalidade 
lúdica estabelecida por seus praticantes, realizada em 
ambiente diferenciado, inclusive na natureza, a partir 
das definições contidas na Resolução CONFEF nº 
046/2002, denomina-se:  

 
A) Movimento reflexo-motor intencionalmente 

precoce. 
B) Aventura sócio-ética concorrente intermuscular. 
C) Desporto/esporte. 
D) Educação Física dirigida ao esforço repetitivo 

coordenado. 
E) Atividade Psicomotora básica sincronizada. 
 

INFORMÁTICA 
 
Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está 
configurado para uma pessoa que o utiliza com a 
mão direita (destro) e usa, com maior frequência, 
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades 
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O 
botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do 
mouse estão devidamente configurados com a 
velocidade de duplo clique; (3) os programas 
utilizados nesta prova foram instalados com todas 
as suas configurações padrão, entretanto, caso 
tenham sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões, existem palavras que foram 
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. 
Neste caso, para resolver as questões, 
desconsidere as aspas e atente somente para o 
texto propriamente dito; e (5) para resolver as 
questões desta prova, considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, tais 
como essas orientações, os textos introdutórios 
das questões, os enunciados propriamente ditos 
e os dados e informações disponíveis nas Figuras 
das questões, se houver. 
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As questões 21, 22 e 23 baseiam-se na Figura 1, 
sobre a qual devem ser considerados os 
seguintes aspectos: (1) essa Figura mostra a 
janela principal do BrOffice.org Writer 3.2.; (2) no 
documento elaborado no BrOffice Writer, digitou-
se texto, apenas, na primeira página; e (3) logo 
acima e abaixo dessa Figura, destacaram-se e 
ampliaram-se alguns ícones, de modo a facilitar a 
visualização e a resolução da questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 21 – Na janela principal do BrOffice.org 
Writer 3.2., mostrada na Figura 1, dando-se um clique 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone 
apontado pela seta nº 3, pode-se afirmar que a janela 
principal, desse editor de texto, será exibida da 
seguinte forma: 
 

A)  

 
 

B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Janela principal do BrOffice Writer 3.2 

3 2 

1 
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QUESTÃO 22 – Após observar a janela principal do 
BrOffice.org Writer 3.2, mostrada na Figura 1, pode-
se afirmar que: 
 

I. Há alterações nesse documento que ainda não 
foram salvas. 

II. A página corrente, que se encontra 
selecionada, é a de número um. 

III. Para alterar o idioma padrão desse documento, 
basta dar um duplo clique, com o botão 
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado 
pela seta nº 2, e selecionar o idioma desejado. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 23 – Na janela principal do BrOffice.org 
Writer 3.2 (Figura 1), dando-se um clique, com o 
botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado 
pela seta nº 1, pode-se afirmar que será iniciada a 
 
A) revisão ortográfica. 
B) revisão gramatical. 
C) autocorreção. 
D) autoverificação ortográfica. 
E) autoverificação gramatical. 
 
 
A questão 24 baseia-se na Figura 2, que mostra a 
janela principal do BrOffice.org Writer 3.2, na qual 
se encontra visível um documento que não está 
disponível para edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 – Para que seja possível editar o 
documento elaborado no BrOffice.org Writer 3.2, 
mostrado na Figura 2, basta dar um clique, com o 
botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado 
pela seta nº 
 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 
 

 

As questões 25 e 26 baseiam-se nas Figuras 3(a) e 
3(b), do BrOffice.org Calc 3.2. A Figura 3(a) mostra 
a janela principal do BrOffice.org Calc 3.2. A 
Figura 3(b) mostra a caixa de diálogo "Renomear 
planilha", ativada a partir da Figura 3(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 – Na Figura 3(a), do BrOffice.org Calc 
3.2, observa-se que todas as células da planilha 
corrente encontram-se selecionadas. Portanto, para 
que todas as células dessa planilha ficassem 
selecionadas, bastou, antes, dar um clique, com o 
botão esquerdo do mouse, sobre o local apontado 
pela seta nº 
 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 9. 
E) 10. 

Figura 2 – Janela principal do BrOffice Writer 3.2 

1 2 3 4 5 

Figura 3(b) - Caixa de diálogo "Renomear planilha" 

Figura 3(a) - Janela principal do BrOffice Calc 3.2 

3 

9 10 

4 

2 

6 7 8 

5 

1 
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QUESTÃO 26 – Para que fosse mostrada a caixa de 
diálogo "Renomear planilha" (Figura 3(b)), do 
BrOffice.org Calc 3.2, bastou, antes, na Figura 3(a), 
dar um duplo clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o local apontado pela seta nº 
 

A) 1. 
B) 5. 
C) 6. 
D) 7. 
E) 8. 
 
 
A questão 27 baseia-se na Figura 4, que mostra, 
intencionalmente, apenas parte da tela do monitor 
de vídeo, de um computador com Windows 7 
Professional, na qual estão visíveis as opções 
apontadas pela seta nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 27 – Na Figura 4, dando-se um clique, 
com o botão esquerdo do mouse, sobre o local 
apontado pela seta nº 2, pode-se afirmar que será 
 

A) mostrada a caixa de diálogo "Propriedades da 
Barra de Tarefas e do Menu Iniciar". 

B) mostrada a área de trabalho. 
C) exibida a caixa de diálogo "Resolução da tela". 
D) exibido o Gerenciador de Tarefas. 
E) bloqueada a barra de tarefas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão 28 baseia-se na Figura 5, do 
BrOffice.org Calc 3.2. Para efeito desta questão, 
considere que todos os cliques dados no mouse 
serão realizados sobre o seu botão esquerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 28 – Na janela principal do BrOffice.org 
Calc 3.2, para que seja mostrada a soma dos valores 
13 e 7, no local apontado pela seta nº 4, basta 
realizar, sequencialmente, as seguintes atividades: 
 

I. (1) dar um clique sobre o ícone apontado pela 
seta nº 1; (2) selecionar o intervalo de células 
C4:C5; e (3) pressionar a tecla "ENTER", do 
teclado. 

II. (1) dar um clique sobre o ícone apontado pela 
seta nº 2; e (2) pressionar a tecla "ENTER", do 
teclado. 

III. (1) dar um clique sobre o ícone apontado pela 
seta nº 3; (2) dar um clique sobre a célula C4; (3) 
digitar o sinal de "mais" (" + "), do teclado; (4) dar 
um clique sobre a célula C5; e (5) pressionar a 
tecla "ENTER", do teclado. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Figura 5 – Janela principal do BrOffice Calc 3.2 

1 2 3 

Figura 4 - Computador com Windows 7 
Professional 

2 

1 
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A questão 29 baseia-se nas Figura 6(a) e 6(b). A 
Figura 6(a) mostra, intencionalmente, apenas 
parte da janela principal do Windows Live Mail. A 
Figura 6(b) mostra uma caixa de diálogo do 
Windows Live Mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 29 – Para excluir, do Windows Live Mail 
(Figura 6(a)), apenas a mensagem apontada pela 
seta nº 2, que se encontra selecionada, basta: 
 

I. Dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1 
e, ao ser mostrada a caixa de diálogo da Figura 
6(b), pressionar o botão "Sim". 

II. Dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 3 
e, ao ser mostrada a caixa de diálogo da Figura 
6(b), pressionar o botão "Sim". 

III. Pressionar uma vez a tecla DELETE, do 
teclado, e, ao ser mostrada a caixa de diálogo 
da Figura 6(b), pressionar o botão "Sim". 

 
 
 
 

Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
A questão 30 baseia-se na Figura 7, que mostra, 
intencionalmente, apenas parte da janela principal 
do Internet Explorer 9, na qual se observa que 
está sendo exibida, em primeiro plano, a página 
eletrônica do Conselho Regional de Educação 
Física do Rio Grande do Sul. Logo acima desta 
Figura, destacaram-se e ampliaram-se alguns 
ícones, de modo a facilitar a visualização e a 
resolução da questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 30 – No Internet Explorer 9, mostrado na 
Figura 7, para fechar apenas a guia do Conselho 
Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, 
basta dar um clique, com o botão esquerdo do 
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 
 

I. 1. 
II. 2. 
III. 3. 
IV. 4. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas II. 
B) Apenas III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 

Figura 6(b) - Mensagem do Windows Live Mail 
 

Figura 6(a) - Janela principal do Windows Live Mail 

3 

2 

1 

Figura 7 - Janela principal do Internet Explorer 9 

1 2 3 4 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 – De acordo com o CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro, o veículo destinado ao transporte 
de pessoas e suas bagagens denomina-se 
 
A) utilitário. 
B) articulado. 
C) de passageiros. 
D) misto. 
E) de Carga. 
 
 
QUESTÃO 32 – Qual dos requisitos abaixo, dentre 
outros, o condutor, para obter sua CNH em veículo 
automotor e elétrico, precisa preencher?  
 
A) Ser maior do que 25 anos. 
B) Ser autodidata. 
C) Ser penalmente inimputável. 
D) Saber ler e escrever. 
E) Possuir veículo próprio. 
 
 
QUESTÃO 33 – No caso de transferência de 
propriedade, de quantos dias dispõe o proprietário, 
conforme o CTB, para adotar as providências 
necessárias à efetivação da expedição do novo CRV? 
 
A) 15. 
B) 30. 
C) 45. 
D) 60. 
E) 90. 
 
 
QUESTÃO 34 – Que tipo de veículo não possui 
necessidade de ser licenciado anualmente pelo órgão 
executivo de trânsito? 
 
A) Automotor. 
B) Elétrico. 
C) Articulado. 
D) Reboque. 
E) Bélico. 
 
 
As questões de números 35 e 36 referem-se à 
figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 – Conforme o CTB, qual o significado 
do sinal acima apresentado? 
 
A) Alfândega. 
B) Parada Obrigatória. 
C) Sentido de circulação da via. 
D) Rolagem regulamentada. 
E) Cuidado ao ingressar na via principal. 

QUESTÃO 36 – Como o sinal apresentado pode ser 
definido?  
 
A) Sinalização horizontal de regulamentação. 
B) Sinalização horizontal de advertência. 
C) Sinalização vertical de regulamentação. 
D) Sinalização vertical de advertência. 
E) Sinalização vertical de indicação. 
 
 

QUESTÃO 37 – Como o CTB define “Marcas 
Viárias”?  
 
A) Parte da via diferenciada da pista de rolamento. 
B) Conjunto de sinais constituídos de linhas, 

marcações, símbolos ou legendas, em tipos e 
cores diversas, apostas ao pavimento da via. 

C) Margem da pista, podendo ser demarcada por 
linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte 
destinada à circulação de veículos. 

D) O dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado 
na sinalização de vias e veículos. 

E) Qualquer elemento que tenha a função específica 
de proporcionar maior segurança ao usuário da 
via. 

 
 

QUESTÃO 38 – Onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima das vias 
urbanas locais será de quantos quilômetros/hora? 
 
A) 70. 
B) 60. 
C) 50. 
D) 40. 
E) 30. 
 
 

QUESTÃO 39 – Qual o limite de velocidade, em 
km/h, para ônibus e micro-ônibus nas rodovias? 
 
A) 110. 
B) 100. 
C) 90. 
D) 80. 
E) 70. 
 
 

QUESTÃO 40 – Avalie as assertivas a seguir, em 
relação à competência dos Conselhos Estaduais de 
Trânsito – CETRAN, conforme o CTB. 
 

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 
de trânsito, no âmbito das respectivas 
atribuições. 

II. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
III. Elaborar normas no âmbito das respectivas 

competências. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 


