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CONHECIMENTOS GERAIS
• Língua Portuguesa
O professor de inclusão social
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Por Francisco Dequi em 27/4/2010, reproduzido do Zero Hora, 25/4/ 2010
A recente afirmação do ministro da Educação, Fernando Haddad, de que o Brasil _____1 o analfabetismo até
o final desta década reforça a responsabilidade de quem ____2 a transformação na sala de aula, o professor de
língua portuguesa. Em época de eleição, principalmente, quando candidatos e sociedade trocam promessas e
cobranças sobre a educação em nosso país, resta a pergunta: o que ocorre na prática no ensino de nossa língua
mãe?
Por influências de teorias xenófilas, ou de liberalismos linguísticos, ou ainda de aversão ao ensino dos
rudimentos naturais da gramática, uma espécie de comodidade nociva toma conta do ensino da nossa língua
nacional. No fundo, pretende-se "nivelar por baixo" e validar todos os falares. Não pretendemos contrariar essa
atitude democrática bem-intencionada, mas tornar as linguagens dos que não tiveram oportunidade de estudar
como objeto de numerosas aulas e de encartar-se com as estropiadas da língua é consumir valioso tempo em
desserviços.
Uma sociedade capaz de dialogar
Outro fator relevante é despertar no aluno o interesse por aqueles conhecimentos básicos para uma
comunicação eficiente, seja com o discurso escrito seja com o falado. Com tantas regras, decorebas e
irregularidades, qual criança ou jovem vai aprender a gostar da língua portuguesa? Soluções para esta tortura já
existem, com a Neopedagogia da Gramática, criada há 30 anos pelo Ipuc, que simplificou ao máximo o ensino de
todo o arcabouço gramatical. Isso significa alunos mais interessados, pois conseguem dominar o conteúdo e a
compreensão dos porquês de cada regra imposta por inúmeros livros de ensino.
O professor de português deve entender a linguagem simplória dos que não tiveram oportunidade de estudar
– e a entende –, mas, prioritariamente, deve _____3(trazer) para o uso da língua nacional. Isso é fazer inclusão. E,
assim, o professor de língua portuguesa torna-se um agente de inclusão social, não mais um mero repetidor de
conteúdos gramaticais. É preciso _____4(pegar) a mão e incluí-los entre os que falam a língua pátria. Assim se
forma uma sociedade capaz de dialogar em um mesmo nível de comunicação para que, principalmente, todos
compreendam os verdadeiros interesses e propostas de candidatos que falam em educação.
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=587CID004

01. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que a principal tese defendida por seu autor é a de que:
A) Cabe ao professor de português diminuir a desigualdade social no país.
B) Os professores de português devem dar maior atenção à linguagem simplória dos que não tiveram oportunidade de
estudar.
C) Os professores de português devem adotar a Neopedagogia em suas aulas de gramática.
D) O professor de português torna-se um agente de inclusão social quando leva os alunos a conhecer a língua das
elites.
E) A tarefa principal do professor de português é a de ensinar política através aulas de interpretação de textos.
02. Ainda a partir do texto, na opinião de seu autor, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Os falares das pessoas que não tiveram acesso à escola não devem ser validados ou aceitos por nossa sociedade.
Os falares das pessoas que não tiveram acesso à escola não devem ser ensinados na escola.
As aulas de língua portuguesa não podem deixar de trabalhar com regras, decorebas e irregularidades.
A gramática deve ser abolida do ensino da língua portuguesa.
Nenhuma das anteriores.
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03. A estruturação do 2º parágrafo do texto nos permite
07. A partir da observação do período “Outro fator
afirmar que este parágrafo se classifica como do tipo:
relevante é despertar no aluno o interesse por aqueles
conhecimentos básicos para uma comunicação
A) Narrativo
eficiente, seja com o discurso escrito seja com o
B) Injuntivo
falado.” (l.13-14) podemos afirmar que:
C) Argumentativo
D) Descritivo
A) Poderíamos colocar, sem cometer erro em relação à
E) Dialogal
pontuação, o trecho “no aluno” entre vírgulas.
B) A vírgula depois de “eficiente” é optativa.
C) Poderíamos introduzir uma vírgula depois do trecho
04. Assinale na lista abaixo a única das palavras retiradas
“outro fator relevante”.
do texto que teve sua ortografia alterada pelo novo
D) Todas as anteriores.
acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
E) Nenhuma das anteriores.
A) Língua (l.7)
B) Linguísticos (l.6)
08. As formas verbais 01 e 02 (l.1 e l.2) que completam
C) Linguagens (l.9)
corretamente o texto, tanto do ponto de vista da
D) Conteúdo (l.17)
concordância quanto do da regência verbal são,
E) Incluí-los (l.22)
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

05. Observe a separação silábica das palavras abaixo e
assinale o item que identifica a afirmação correta em
relação a ela:
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)

Trans-for-ma-ção
In-flu-ên-ci-as
Es-tro-pi-a-das
Sim-pló-ri-a

09. Agora identifique em qual dos itens abaixo há a
alternativa que preenche os espaços vazios 3 (l.20) e
4 (l.22) com a correta colocação pronominal.

Apenas os itens II e IV estão errados.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item II está errado.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens III e IV estão corretos.

A)
B)
C)
D)
E)

06. Assinale a alternativa que apresenta as palavras com
as quais podemos preencher adequadamente os
espaços vazios do trecho abaixo.

lhes trazer e lhes pegar
o trazer e o pegar
os trazer e os pegar
trazer eles, pegar eles
trazê-los e pegar-lhes

10. Com base no Manual de Redação da Presidência da
República, são partes dos documentos escritos no
“padrão ofício”:

O Ministro da Educação deseja que ____
escolas
brasileiras
cheguem
rapidamente
_____lugares mais afastados. Daqui _____ poucos
anos, ele quer erradicar o analfabetismo de regiões
onde, _____ bem pouco tempo, não havia uma escola
sequer.
A)
B)
C)
D)
E)

Erradicaria, fez.
Deve erradicar, faz.
Erradicou, fazia.
Erradicara, fará.
Devia ter erradicado, devia ter feito.

I. tipo e número do expediente, seguido da sigla do
órgão que o expede.
II. local e data em que foi assinado, por extenso, com
alinhamento à direita.
III. assunto: resumo do teor do documento.
IV. destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem
é dirigida a comunicação.

as, aqueles, há, há.
às aqueles, há, ah.
as, àqueles, a, há.
às, a aqueles, a, a.
as, àqueles, a, a.

A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas I, II e IV
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14. Analise as proposições abaixo e responda ao que se
• Noções de Informática
pede:
11. Analise as seguintes proposições e responda ao que
I. O Internet Explorer permite aos usuários a
se pede:
visualização de páginas HTML disponíveis na
internet.
I. Macro é um pequeno programa que podemos criar
II. O botão Segurança, localizado na Caixa de
dentro do Word para automatizar tarefas, desde as
Diálogo do comando Opções da Internet, tem a
mais simples, como formatar caracteres, até as mais
função de gerenciar o comportamento do Internet
complexas, como transmitir dados pela internet.
Explorer em relação aos cookies.
II. No Word, o recurso da autocorreção está intimamente
Todos os arquivos de uma página na internet são
III.
ligado ao recurso da correção ortográfica e gramatical.
armazenados a cada visita à mesma, haja vista
III. É possível fazer cálculos automáticos no Microsoft
não existir um recurso no navegador que os
Word, desde que sejam internamente em uma tabela,
armazene de forma temporária.
através do comando fórmula.
IV. No procedimento de Download, verifica-se que o
IV. Para se selecionar todo o texto do corpo do
arquivo baixado é apagado definitivamente do
documento
Word,
basta
se
pressionar,
servidor em que estava anteriormente hospedado.
concomitantemente, as teclas CTRL + S.
Está CORRETO o disposto em:

Está INCORRETO o disposto em:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV.
II e IV.
II, apenas.
I, II e IV.
II e III.

I e IV.
I, II e IV.
II, III e IV.
I, apenas.
I e II.

12. Acerca do Microsoft Excel, assinale a alternativa
INCORRETA:

15. Analise as proposições e marque a alternativa
CORRETA:

A) Algumas funções do Excel não necessitam de
argumentos como complemento.
B) A função =CONT.VALORES(B2:B9) retornará a
quantidade de células, dentro do intervalo fornecido,
que não estão vazias.
C) A fórmula =SOMA(B4;B5;C5;32;D20) não retornará
nenhum resultado, haja vista a inserção de um
número inteiro, diverso da indicação de uma célula,
dentro dos argumentos.
D) A função =ALEATÓRIO() retorna um número aleatório
maior ou igual a zero e menor que 1 (um).
E) É possível a criação de gráficos em Excel, bastando
que se selecione a sequência numérica na planilha e
se solicite o comando de criação de gráficos.

I. Bad block é uma área em um disco que apresenta
defeito incorrigível, que impossibilita a sua leitura e
gravação.
II. O desfragmentador de disco é a ferramenta que
organiza os clusters em uma unidade de disco.
III. Backup é o processo de cópia de arquivos para
mídia diversa, visando à possibilidade de
recuperação de dados em caso de perda dos
mesmos dos locais originais em que estavam
gravados.
IV. Inexiste no Windows ferramenta de restauração de
sistema, havendo necessidade do usuário, face a
situação de infecção por vírus, formatar todo o
sistema.
A)
B)
C)
D)
E)

13. A versão do Windows mais utilizada até então pelos
usuários é:
A)
B)
C)
D)
E)

Windows NT.
Windows 98.
Windows XP.
Windows Vista.
Windows ME.
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As alternativas I, II e III estão corretas.
As alternativas II e IV estão falsas.
Todas as alternativas estão incorretas.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas as alternativas I, III estão corretas.
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Administração Pública, Atualidades, Realidade Social,
19. Analise as seguintes proposições e responda ao que
Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica
se pede:
do Estado de Goiás e do Brasil
1. É dever do funcionário residir na localidade onde for
16. Analise as seguintes proposições e responda ao que
lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu
se pede:
cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar
inconveniência para o serviço público.
I. Promover o desenvolvimento econômico e social,
2. Salvo disposição constitucional em contrário, o
erradicando a pobreza e a marginalização e
funcionário será aposentado por invalidez,
reduzindo as desigualdades regionais e as
compulsoriamente aos oitenta anos de idade, ou
diferenças de renda.
voluntariamente.
II. Contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva
3. Disponibilidade é o afastamento temporário do
e solidária.
funcionário efetivo ou estável em virtude da extinção
III. Promover a integração econômica com os estados
do cargo ou da declaração de sua desnecessidade.
do centro-oeste e sudeste, especialmente no
4. À funcionária que adotar ou obtiver a guarda judicial
intercâmbio de tecnologias e troca de experiências.
de criança de até 1 (um) ano de idade será concedida
IV. Promover o bem comum, sem qualquer forma de
licença remunerada de 180 (cento e oitenta) dias,
discriminação quanto à origem, raça, sexo, cor,
mediante apresentação de documento oficial
idade ou crença.
comprobatório da adoção ou da guarda.
V. Promover ações que fortaleçam o pluralismo político.
5. O processo administrativo disciplinar será instruído por
uma comissão composta por 4 (quatro) funcionários
Representam os objetivos fundamentais do Estado de
efetivos, designada pela autoridade que o houver
Goiás o disposto em:
instaurado, dentre os quais escolherá seu presidente,
vice-presidente, secretário e suplente.
A) I, II, IV e V.
B) III, IV e V.
O resultado da somatória dos números
C) I, II, III e IV.
correspondentes às alternativas corretas é:
D) I, III, IV e V.
E) I, II e IV.
A) 06
B) 10
C) 11
17. O Gabinete da Presidência é unidade administrativa
D) 13
que constitui a estrutura da AGECOM, e é formado
E) 15
por:
A) Assessoria Jurídica, Secretaria-Geral, Gerência de
Administração e Finanças e Gerência de Divulgação.
B) Gerência de Administração, Gerência de Divulgação e
Gerência de Apoio Técnico.
C) Supervisão Administrativa, Secretaria-Geral, Gerência
de Divulgação e Assessoria Jurídica.
D) Gerência de Notícias Eletrônicas e Secretaria-Geral,
apenas.
E) Assessoria Jurídica e Secretaria-Geral.

20. Nos termos da Constituição Estadual de Goiás,
compete ao Estado, juntamente com a União e
Municípios, EXCETO:
A) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência.
B) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência.
C) Combater as causas da pobreza e da marginalização,
promovendo a integração das camadas sociais
desfavorecidas.
D) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos.
E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.

18. São formas de provimento a cargo público no Estado
de Goiás, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Nomeação.
Reintegração.
Acesso.
Reversão.
Remanejamento.
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23. Acerca dos quase oito anos de mandato do presidente
21. Pela primeira vez na história, uma copa do mundo de
Luís Inácio Lula da Silva no Brasil, assinale a única
futebol será realizada no continente africano. Devido a
alternativa incorreta:
esse fato, o continente mais “pobre” do planeta está
ainda mais em evidência nos meios de comunicação
A) O presidente Lula é considerado um exemplo de
do Brasil e do mundo. Há séculos explorada pelas
governante que se identifica com a esquerda mas que,
potências mundiais, a África é o continente menos
no entanto, aplica políticas distantes das tradicionais
desenvolvido do mundo, apesar de possuir enormes
bandeiras socialistas.
riquezas minerais e energéticas, fato que contribui
B) Ao aplicar uma “receita” econômica conservadora, de
para justificar o uso das aspas no termo pobre citado
caráter mais moderado, o governo brasileiro não tem
neste enunciado. Acerca das relações atuais entre o
entrado em rota de colisão forte contra o governo
Brasil e o continente africano, analise as afirmativas
norte-americano.
abaixo:
C) Desde o seu primeiro mandato, a política externa do
governo Lula mantém um tom de conciliação. Apesar
I. As várias viagens feitas pelo presidente Lula, à África,
de ser um governo que se diz ligado às questões
populares e às esquerdas, Lula mantém uma boa
durante o seu mandato, reflete o crescente interesse
relação com o governo dos Estados Unidos.
brasileiro pelo continente africano.
D)
O governo Lula tem se mostrado abertamente
II. O continente africano vem se tornando nos últimos anos
favorável às pretensões do presidente venezuelano
um grande parceiro comercial do Brasil. A estimativa
Hugo Chaves de promover a Integração Bolivariana
para o ano de 2010 é que as exportações brasileiras
da América Latina. Fato que comprova isso foi a
para aquele continente ultrapassem o recorde histórico
ratificação da entrada do Brasil no grupo da ALAB –
do ano passado que foi de um bilhão de dólares.
Aliança Latino-americana Bolivariana.
III. Nigéria, África do Sul e Angola são considerados três
E) Desde 2004 o Brasil chefia as tropas da missão de
dos países que concentram o maior volume de
paz da ONU no Haiti, assumindo um papel que os
exportações brasileiras para o continente africano.
Estados Unidos teriam certa dificuldade em
desempenhar, em virtude do esforço que já despende
Podemos afirmar corretamente que:
com as guerras do Iraque e do Afeganistão.
A)
B)
C)
D)
E)

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

24. Neste ano de 2010 a capital federal, Brasília,
completou 50 anos da sua inauguração. Acerca do
assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. A transferência da capital, do Rio de Janeiro para o
Planalto
Central,
objetivava
interiorizar
o
desenvolvimento e este se fez pela entrada maciça de
capital estrangeiro, privilegiando a produção de bens
de consumo duráveis.
II. A construção de Brasília era o objetivo 27 do Plano de
Metas do governo Juscelino Kubitschek apresentado
na sua campanha eleitoral em 1955. A promessa de
construir Brasília contribuiu para a sua vitória na
eleição daquele ano, derrotando no segundo turno o
candidato Jânio Quadros.
III. Com a construção de Brasília o Brasil aumentou ainda
mais o desequilíbrio nas contas públicas. Os gastos
para a mega obra elevaram ainda mais a inflação do
país, assim também como a nossa dívida externa.

22. Acerca dos conhecimentos sobre o Estado de Goiás,
analise as afirmativas abaixo:
I. Declarada patrimônio da humanidade pela ONU, a
cidade de Goiás é marcada, dentre outros aspectos,
por preservar construções do período colonial
brasileiro.
II. A cidade de Goiás é tradicionalmente chamada de
Goiás Velho.
III. O cururu é considerado uma manifestação cultural
típica do Estado de Goiás.
Podemos afirmar corretamente que:
A)
B)
C)
D)
E)

Podemos afirmar corretamente que:

As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

A)
B)
C)
D)
E)
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As afirmativas I e II são verdadeiras.
As afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
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25. Segundo estudo da Universidade Federal de Goiás,
28. Os Orçamentos que compõem a Lei Orçamentária
enquanto a Amazônia perdeu 735 mil quilômetros
Anual são:
quadrados nos últimos sete anos, o cerrado perdeu
835 mil quilômetros quadrados. A diferença equivale a
A) Anuidade, equilíbrio e publicidade.
uma área do tamanho de Santa Catarina. Acerca do
B) Fiscal, receita, desembolso e seguridade.
bioma brasileiro do cerrado, assinale a única opção
C) Ativo, passivo, exercício anteriores.
D) Fiscal, investimentos e seguridade social.
correta:
E) Fiscal e seguridade social.
A) O cerrado é considerado o maior bioma brasileiro e
abriga cerca de 85% de toda a biodiversidade natural
29. Pelo princípio da unidade:
do nosso país.
B) O bioma do cerrado abriga hoje três das seis bacias
A) Cada unidade orçamentária deve possuir somente um
hidrográficas do país, sendo responsável assim pela
orçamento próprio.
produção de metade da água doce presente nos rios
B) As despesas devem ser liquidadas uma única vez.
brasileiros.
C) O empenho da despesa deverá ocorrer sempre em
C) A paisagem natural do cerrado mais afetada hoje pelo
relação a um elemento de despesa.
desmatamento fica inserida dentro do estado de
D) As receitas e despesas do poder público devem estar
Goiás.
contidas numa única proposta orçamentária sem
D) A localização central do cerrado e a sua baixa altitude
prejuízo de referir-se aos orçamentos fiscais, da
impedem que as águas das nascentes dos rios,
seguridade social e de investimento das empresas
presentes na região, corram em direção as demais
estatais.
bacias hidrográficas do país.
E) Deverá existir apenas um Plano Plurianual.
E) A presença de três grandes bacias hidrográficas da
30. Segundo a definição de bem público e de acordo com
América do Sul na região do cerrado (Tocantinso art. 98 do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de
Araguaia, São Francisco e Prata) favorece a
10 de Janeiro de 2002, marque a alternativa correta.
biodiversidade, bastante afetada pela expansão
agrícola.
A) São públicos todos os bens de domínio nacional
• Finanças Públicas
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno, todos os outros são particulares, seja qual for
26. Ao conjunto de problemas relacionados ao processo
a pessoa que pertencerem.
de Receitas e Despesas Governamentais e dos
B) São bens públicos todos os bens informais, sem
fluxos monetários refere-se ao termo:
demonstração real.
A) Contabilidade Pública
C) São bens públicos, todos aqueles na qual tem seu
B) Orçamento Público
valor monetário representado no ativo.
C) Finanças Pública
D) São bens públicos unicamente os bens de uso
D) Auditoria Pública
comum, ou seja, rios, mares e lagoas.
E) Planejamento Público
E) Nenhuma das respostas anteriores.
ESPECÍFICA

27. Os Bens de uso comum do povo são bens públicos,
porém não são objetos de registros em mutações
patrimoniais. Estes são utilizados por qualquer
indivíduo, e sua ampliação, reforma ou manutenção se
dá pela Administração Pública, mesmo que se
constituam em registros próprios patrimoniais. Acerca
do assunto, marque a alternativa que contenha
somente exemplos de bens públicos de uso comum
do povo.
A)
B)
C)
D)
E)

31. A contribuição mais significativa de Mondrian para o
design gráfico:
A) Aborda o exagero e a imprecisão.
B) Considera a simetria como seu ponto forte.
C) Reside na pureza e na simplicidade em que ele tratou
a superfície bidimensional de suas pinturas.
D) Ressalta a falta de proporção do espaço.
E) Mostra uma preocupação com a assimetria e a
imprecisão.

Semoventes, mobiliários, máquinas e equipamentos.
Máquinas e equipamentos.
Ferramentas e utensílios.
Mobiliários e equipamentos.
Rios, mares e lagoas.
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32. O design é o esforço consciente de impor uma ordem
36. Não é característica da impressão flexográfica:
significativa. A frase de Victor Papanec conceitua o
que se denomina:
A) É um derivado da impressão tipográfica que utiliza
chapas de fotopolímero flexíveis e tintas líquidas finas.
A) Visibilidade
B) É empregada principalmente na fabricação de
B) Legibilidade
embalagens como celofane, laminados, plásticos e
C) Hierarquia
metálicos.
D) Leiturabilidade
C) É utilizada para imprimir revistas, gibis e jornais de
E) Gestalt
baixo custo.
D) É utilizada para garantir precisão nos detalhes
impressos.
33. Há uma exigência cada vez maior de design
E) Possui baixo custo de impressão das chapas.
compatível com múltiplas plataformas. O design para
a mídia digital deve ir além do para a mídia impressa,
aproveitando a interatividade da web como a
37. Sobre os processos de impressão, assinale a
capacidade de criar links para outras páginas e outros
alternativa INCORRETA:
sites. Dessa forma, a XML (Extensible Markup
Language) é fundamental para o trabalho em múltiplas
A) A principal característica da rotogravura é o alto custo
plataformas, uma linguagem de descrição de dados
dos cilindros de pré-impressão.
que permite produzir documentos capazes de serem:
B) A impressão digital, ou a laser, é econômica para
pequenas tiragens.
A) Manipulados por uma grande variedade de linguagens
C) As impressoras offset realizam operações de
de programação.
alimentação, entintamento, impressão e entrega do
B) Manipulados por uma pequena variedade de
papel.
linguagens de programação.
D) Na tipografia, as áreas de grafismos do tipo ou dos
C) Bloqueados para todas as linguagens de
clichés da impressão tipográfica são elevadas,
programação.
enquanto as áreas de contra grafismos são
D) Manipulados somente para a linguagem html.
rebaixadas para que não recebam tinta.
E) Bloqueados por vários aplicativos da web.
E) A serigrafia é econômica para pequenas tiragens e
garante a visualização de detalhes refinados.
34. Fotos em preto e branco para reprodução como
meios-tons devem ter o maior intervalo tonal possível.
38. Em 1923, Kandinsky afirmou haver uma
A edição de imagens pode ser feita utilizando o
correspondência universal entre as três formas
photoshop ou aplicativos semelhantes para corrigir
básicas da Bauhaus e as cores primárias. Segundo
qualquer imprecisão tonal. Quais as ferramentas do
ele, as formas iam do quente ao frio, do claro ao
Photoshop usadas para essas correções?
escuro e do ativo ao passivo, seguindo uma sentença
elementar da linguagem da visão. Dessa forma, quais
A) Levels e Color Balance
são esses elementos e suas respectivas cores?
B) Curves e Color Balance
C) Levels e Gradient Map
A) Triângulo vermelho, quadrado amarelo e círculo azul.
D) Levels e Curves
B) Triângulo amarelo, quadrado vermelho e círculo azul.
E) Curves e Gradient Map
C) Triângulo azul, quadrado amarelo e círculo vermelho.
D) Triângulo vermelho, quadrado azul e círculo amarelo.
E) Triângulo amarelo, quadrado azul e círculo vermelho.
35. Quais aplicativos do Adobe interagem melhor com o
InDesing, um programa profissional de editoração, que
cria documentos em grande volume gráfico?
39. No InDesign, qual o caminho para configurar o grid de
um trabalho?
A) Photoshop e Illustrator.
B) Photoshop e Adobe Premier.
A) File – Document Presents - Grids
C) Illustrator e FreeHand
B) Layout – Preferences – Grids
D) Photoshop e Flash.
C) View – Grids e Guide – Show Document Grid
E) Illustrator e QuarkXpress
D) Type – Grids e Guide – Show Document Grid
E) Edit – Preferences – Grids
8
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40. São características das fontes, EXCETO:
44. É incorreto afirmar sobre legibilidade do texto que:
A) O corpo é o tamanho vertical de um caractere
incluindo o espaço acima e abaixo dos seus traços.
B) O corpo é comumente conhecido como o tamanho da
fonte.
C) Um eme é uma unidade básica de medição para uma
dada fonte derivada de seu “m” minúsculo.
D) Os termos caixa-alta e caixa-baixa são derivados das
bandejas em que os tipos costumavam ser
armazenados; as bandejas de cima continham as
“maiúsculas” e nas de baixo eram guardadas as letras
“romanas”.
E) O kerning diz respeito ao espaço entre as palavras.

A) As letras de caixa-baixa, com seus ascendentes e
descendentes, torna mais fácil para o olho processálas em palavras.
B) A proporção áurea dá as proporções equilibradas de
3:5:8:13:21:34 e assim por diante, e tem se provado
extremamente útil na comunicação visual em geral,
especificamente na tipografia.
C) Um recuo de parágrafo não pode ser inserido depois
de um título ou subtítulo, pois eles já sinalizaram um
novo parágrafo.
D) A leiturabilidade se refere à facilidade de leitura de um
texto. Alguns de seus fatores fundamentais são: o tipo
em si, o tamanho do corpo e a largura da linha.
E) A aplicação de textos sobre fundos de diversas cores
facilitam a leitura, pois chamam a atenção para o
texto.

41. São fundamentos gerais dos grids, EXCETO:
A) Construir o argumento de uma forma objetiva com os
meios da comunicação visual.
B) Dificultar a criatividade impedindo sua aplicação a
grande quantidade de informação em um mesmo
projeto.
C) Construir o texto e o material ilustrativo de forma
sistemática e lógica.
D) Organizar o texto e as ilustrações em um arranjo
compacto com seu próprio ritmo.
E) Agrupar o material visual de modo que seja
prontamente inteligível e estruturado com um alto grau
de tensão.

45. São princípios do design:
A)
B)
C)
D)
E)

46. Ao escolher um determinado tipo de papel, o designer
deve levar em consideração os seguintes fatores,
EXCETO:

42. Arquivo fechado é o arquivo transformado em
PostScript, cujas extensões podem ser:
A)
B)
C)
D)
E)

Contraste, equilíbrio, alinhamento e ritmo.
Semelhança, equilíbrio, alinhamento e ritmo.
Proximidade, semelhança, simplicidade e clareza.
Contraste, simetria, assimetria e simplicidade.
Harmonia, profusão, simetria e coerência.

A)
B)
C)
D)
E)

PDF, CDR, AI
PS, EPS, PDF
AI, PS, PDF
INDD, PDF, PSD
PS, PRN, AI

Mensagem.
Contraste.
Texto e imagens.
Duração.
Custo e tiragem.

47. Os quadros que percebemos são geralmente
emoldurados de modo que seu motivo não fique
exatamente no centro, mas um pouco acima do ponto
central. Por quê?

43. Sobre layout:
A) Layout é a forma como os elementos se posicionam
numa página.
B) O layout é influenciado somente pelas preferências do
cliente.
C) Os layouts apresentados aos clientes não precisam
utilizar os grids, pois os mesmos só limitam a
criatividade do trabalho a ser executado.
D) Um bom layout só utiliza o feeling do designer.
E) A criatividade não precisa se preocupar com os
aspectos técnicos do layout.

A) Porque o centro óptico coincide com o centro da
página e isso agiliza a leitura de um layout.
B) Porque o olho primeiro lê a parte superior do espaço e
depois a inferior.
C) Porque o centro óptico, para ser visualizado, depende
da psicologia do layout aplicado no espaço.
D) Porque se trata de uma ilusão de ótica comandada
pelo cérebro e que não interfere na disposição dos
elementos de um layout.
E) Nenhuma resposta anterior.
9

Analista de Gestão Administrativa/ Artes Visuais (A)

________________________________________________________________________________________
48. Sobre entrelinhamento de texto, é INCORRETO
51. Segundo o Código de Ética dos Designers, no
afirmar:
desempenho de suas funções, o design gráfico deve:
A) Na maioria dos programas de paginação, a entrelinha
padrão é de 120%, um pouco maior que a altura da
versal.
B) Quando uma linha está muito próxima da outra,
ascendentes e descendentes começam a encostar,
produzindo um efeito desconfortável.
C) A distância da linha de base de uma linha tipográfica
para outra é chamada de entrelinha.
D) Ao expandir o espaço entre as linhas, deve-se ter o
cuidado para elas não se tornarem dependentes e se
tornarem parte de uma textuta geral.
E) A medida que a entrelinha aumenta o bloco de texto
passa a ser visto como um tom de cinza, mas como
linhas nitidamente separadas.

A) Interessar-se pelo bem público e com tal finalidade
contribuir com seus conhecimentos, capacidade e
experiência para melhor servir a sociedade.
B) Contribuir para a emancipação econômica e
tecnológica de nosso país, procurando usar técnicas e
processos adequados ao nosso meio ambiente e aos
nossos valores culturais e sociais.
C) Respeitar e fazer respeitar os preceitos internacionais
da propriedade industrial.
D) O designer gráfico não deverá empreender, dentro do
contexto de sua prática profissional, nenhuma
atividade que comprometa seu status como
profissional independente.
E) Todas as alternativas estão corretas.

49. Integrar o CTP à tecnologia PDF da Adobe oferece
vantagens tanto para a gráfica como para o cliente.
Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

52. Sobre alinhamentos, é INCORRETO afirmar:
A) O alinhamento justificado é bom quando o texto
justificado produz uma forma limpa na página. Seu
uso eficiente faz com ele seja a norma para jornais e
livros de longo texto.
B) O alinhamento à esquerda respeita o fluxo orgânico da
linguagem.
C) O alinhamento a direita é bem vindo como um desvio
do familiar. Ele produz boas legendas, barras laterais
e notas marginais, sugerindo afinidades entre os
elementos das páginas.
D) O alinhamento a direita é fácil de ler porque força o
olho do leitor a achar uma nova posição no início de
cada linha.
E) O alinhamento centralizado é estático e convencional.
Empregado sem cuidado pode parecer tedioso,
estático e melancólico.

( ) O fluxo de trabalho digital, do layout a publicação
impressa, ganha em agilidade, facilidade de
gerenciamento e qualidade.
( ) Ao trabalhar com um PDF pronto para a impressão,
a gráfica processa a imagem rasterizada (RIP), faz
o ajuste de trapping e organiza o plano de
imposição para a produção de provas e posterior
impressão.
( ) Um dos problemas de se trabalhar com a
tecnologia PDF é a limitação de publicações para
diferentes plataformas.
A)
B)
C)
D)
E)

V–F–V
V–F–F
V–V–F
F–V–V
F–F–V

53. Segundo Paul Rand, designer que criou a logomarca
da IBM, uma marca para funcionar por um longo
período de tempo deve ser reduzida:

50. São características das folhas de estilo CSS (Cascade
Style Sheet):

A) As formas elementares que fossem universais,
visualmente únicas e estilísticamente atemporais.
B) As formas complexas que englobassem elementos
amplamente difundido e de conhecimento comum do
público.
C) A um logotipo, por ser um único elemento colocado na
composição.
D) As formas simples já usadas em outras identidades
visuais como a bauhaus.
E) As formas elaboradas, visualmente únicas e
estilisticamente contemporâneo.

A) A exemplo do InDesign, o CSS possui página mestra
chamada de Master Page.
B) O CSS tornou fácil o tratamento e a edição do
conteúdo no site, além de permitir uma padronização
na formatação.
C) O conteúdo fixado em diversas páginas será feito uma
única vez na Master Page.
D) Itens como cabeçalho, rodapé, barra lateral e barra de
menu podem ser definidos na Maste Pager e
visualizados em cada página individual.
E) Todas estão corretas.
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54. Para construir um projeto gráfico de jornal, qual fator
58. Para criar um projeto de um livro, por exemplo, o
abaixo não deve ser considerado relevante?
designer deve pensar:
A)
B)
C)
D)
E)

Fontes e Grids.
Grafismos e contra-grafismos.
Tamanho da página.
A cultura local.
Idade do jornal.

A)
B)
C)
D)

Na escolha do tipo.
No limite de páginas suportado pelo software.
Na definição do corpo do tipo escolhido.
Na definição da mancha, que é a função do tamanho
do texto.
E) No diagrama de construção.

55. Qual efeito cria um prolongamento 3D nos objetos no
Corel Draw?
A)
B)
C)
D)
E)

59. Sobre cores, assinale V para verdadeiro ou F para
falso, e em seguida, marque a sequência correta de
cima para baixo:

Extrusão interativa.
Sombreamento interativo.
Contorno interativo.
Mistura interativa.
Exclusão interativa.

( ) A mesma cor parece diferente dependendo do seu
fundo e do que está em volta.
( ) Uma cor parece mais escura contra um fundo
claro, mas clara contra um fundo escuro.
( ) Uma cor parece de um jeito contra uma superfície
texturizada e de outro contra uma superfície lisa.
( ) Uma cor parece mais quente contra um fundo
quente, mais fria contra um fundo frio.

56. São funções da ferramenta Curves no Photoshop,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Melhorar as áreas escuras (sombras).
Melhorar o contraste.
Corrigir o balanço de branco da imagem.
Substituir uma escala de tom.
Corrigir o balanço de branco.

A)
B)
C)
D)
E)

57. Segundo Bo Bergström, a participação do receptor é
crucial para uma comunicação visual eficaz. O
segredo é a integração de texto e imagem. Dentro
dessa perspectiva, texto e imagem trabalham juntos
em harmonia e desarmonia. Assinale V para
verdadeiro ou F para falso, e em seguida, marque a
sequência correta de cima para baixo:

60. No Corel Draw, quais os dois tipos de textos que
podemos trabalhar?
A)
B)
C)
D)
E)

( ) Em harmonia, quando o texto diz a mesma coisa
que a imagem.
( ) Em desarmonia, quando texto e imagem
trabalham juntos de forma contraditória.
( ) A harmonia pode ser entediante para um receptor
que lê um livro de culinária, mas excelente na
aplicação em um anúncio.
( ) A desarmonia desencoraja o receptor a participar
da mensagem.
A)
B)
C)
D)
E)

V–V–V–F
V–V–F–F
F–F–V–V
F–V–V–V
F–V–F–V

Texto de parágrafo e texto dinâmico.
Texto artístico e texto dinâmico.
Texto formatado e texto sem formatação.
Texto parágrafo e texto artístico.
Texto curvas e texto artístico.

V–V–V–F
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
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