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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostas das questões objetivas;
o
b) esse caderrno de prova co
ontendo 50 (cin
nquenta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu
s caderno está completo, sem repetição
o de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber a folha
f
de respostas da prova ob
bjetiva você devve:

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva,
o
de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográfica de
d tinta indelévvel de cor pretaa ou azul. Não será
s
permitida a troca da folha de resposstas por erro do
candidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
4 (quatro) ho
oras, já incluído o tempo paara a marcação
o da
folha de respo
ostas da prova o
objetiva.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as maarcações realizzadas na folhaa de
respostas da prova objetivva, não sendo permitido anotar
informações relativas
r
às suas respostas em
e qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de pro
ovas.

a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

9. Somente apóss decorridas 2 (duas) horas do início da prrova
você poderá retirar‐se
r
da sala de prova, co
ontudo sem levvar o
caderno de prrovas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de reespostas;

10. Somente no decorrer
d
dos últimos 60 (sesssenta) minutoss do
período da prrova, você pod
derá retirar‐se da sala levand
do o
caderno de prrovas.

c) marcar naa folha de respostas da provaa objetiva o cam
mpo
relativo à confirmação do
d tipo/cor de prova, conform
me o
caderno que você recebeeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
mo bipe, teleffone
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
p
recep
ptor,
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

11. Ao terminar a prova, entreggue a folha de respostas ao fiiscal
da sala e deeixe o local dee prova. Caso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
na folha de respostas.
13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 13/05//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/funarte
e.
15. O prazo para
p
interposiçção de recu
ursos contra os
gabaritos prreliminares seerá das 0h
h00min do dia
14/05/2014 até às 23h
h59min do dia 15/05/20
014,
observado o horário oficial de Salvad
dor, no endereço
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/funarte
e, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recursso.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3
O primeiro parágrafo do texto informa que vão ser contadas ao
leitor “algumas histórias”, já classificando esses textos como
narrativos. Sobre os narradores das três histórias contadas no
texto, a única afirmativa correta é:
(A) o autor do texto é o narrador das três histórias contadas;
(B) Aristides é o narrador da segunda história;
(C) o narrador da terceira história é o vigia-salvador;
(D) as duas últimas histórias têm como narrador os personagens;
(E) a brasileira é a narradora da primeira história.

A GRATIDÃO
Desta vez, trago-vos algumas histórias e fico grato pelo
tempo que possa ser dispensado à sua leitura. Falam-nos de
gratidão e poderão fazer-nos pensar no quanto a gratidão fará,
ou não, parte das nossas vidas. Estou certo de que sabereis
extrair a moral da história.
Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio
nazista, contou que, por duas vezes, esteve numa fila que a
encaminhava para a câmara de gás. E que, nas duas vezes, o
mesmo soldado alemão a retirou da fila.

QUESTÃO 4
“Quando um empregado de um frigorífico foi inspecionar a
câmara frigorífica, a porta se fechou e ele ficou preso dentro
dela. Bateu na porta, gritou por socorro, mas todos haviam ido
para suas casas. Já estava muito debilitado pela baixa
temperatura, quando a porta se abriu e o vigia o resgatou com
vida”.
Nesse segmento narrativo, os tempos verbais que estão em
sucessão cronológica são:
(A) foi inspecionar / se fechou;
(B) se fechou / ficou;
(C) bateu / gritou;
(D) gritou / haviam ido;
(E) estava / se abriu.

Aristides de Sousa Mendes foi cônsul de Portugal na França.
Quando as tropas de Hitler invadiram o país, Salazar ordenou que
não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo.
Contrariando o ditador, Aristides salvou dez mil judeus de uma
morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária.
Salazar destituiu-o do cargo e o fez viver na miséria até o fim da
vida. Diz um provérbio judeu que “quem salva uma vida salva a
humanidade”. Em sinal de gratidão, há vinte árvores plantadas
em sua memória no Memorial do Holocausto, em Jerusalém. E
Aristides recebeu dos israelenses o título de “Justo entre as
Nações”, o que equivale a uma canonização católica.
Quando um empregado de um frigorífico foi inspecionar a
câmara frigorífica, a porta se fechou e ele ficou preso dentro
dela. Bateu na porta, gritou por socorro, mas todos haviam ido
para suas casas. Já estava muito debilitado pela baixa
temperatura, quando a porta se abriu e o vigia o resgatou com
vida. Perguntaram ao vigia-salvador: Por que foi abrir a porta da
câmara, se isso não fazia parte de sua rotina de trabalho? Ele
explicou: Trabalho nesta empresa há 35 anos, vejo centenas de
empregados que entram e saem, todos os dias, e esse é o único
funcionário que me cumprimenta ao chegar e se despede ao sair.
Hoje ele me disse “bom dia” ao chegar. E não percebi que se
despedisse de mim. Imaginei que poderia lhe ter acontecido algo.
Por isso o procurei e o encontrei.

QUESTÃO 5
“Estou certo de que sabereis extrair a moral da história”. A forma
de reescrever-se essa frase do texto que altera o seu sentido
original é:
(A) De que sabereis extrair a moral da história estou certo;
(B) Sabereis extrair a moral da história, estou certo disso;
(C) Tenho a certeza de que a moral da história saberá ser
extraída por vós;
(D) Tenho a convicção de que vós sabereis extrair a moral da
história;
(E) A moral da história, vós a sabereis extrair, estou certo.

QUESTÃO 6
“Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio
nazista, contou que (1), por duas vezes, esteve numa fila que (2) a
encaminhava para a câmara de gás. E que (3), nas duas vezes, o
mesmo soldado alemão a retirou da fila”.
Nesse segmento do texto, a(s) ocorrência(s) do vocábulo “quê”
que estabelece(m) relação semântica com um termo anterior
é(são):
(A) 1 e 3;
(B) apenas 1;
(C) 2 e 3;
(D) 1 e 2;
(E) apenas 2.

Talvez a gratidão devesse ser uma rotina nas nossas vidas,
algo indissociável da relação humana, mas talvez ande arredada
dos nossos cotidianos, dos nossos gestos. E se começássemos
cada dia dando gracias a la vida, como faria a Violeta?
(José Pacheco, Dicionário de valores)

QUESTÃO 1
O primeiro parágrafo do texto tem a função de:
(A) provocar suspense no leitor, interessando-o pela leitura;
(B) identificar o tema central, esclarecendo objetivos;
(C) classificar o texto, identificando-o como narrativo;
(D) interagir com o leitor, indicando a origem do texto;
(E) situar o texto em época antiga, empregando o tratamento
vós.

QUESTÃO 7
“Aristides de Sousa Mendes foi cônsul de Portugal na França.
Quando as tropas de Hitler invadiram o país, Salazar ordenou que
não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo.
Contrariando o ditador, Aristides salvou dez mil judeus de uma
morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária”.
Desse segmento do texto, o elemento de coesão identificado
erradamente é:
(A) Aristides / forma abreviada de Aristides de Souza Mendes;
(B) o país / hiperônimo de Portugal;
(C) o ditador / qualificação de Salazar;
(D) sua / possessivo referente a Aristides de Sousa Mendes;
(E) atitude humanitária / referência a salvar judeus da morte.

QUESTÃO 2
No primeiro parágrafo, o vocábulo moral é exemplo de palavra
que muda de sentido conforme o gênero; a alternativa em que o
vocábulo sublinhado foi empregado com sentido trocado é:
(A) Há alguns séculos houve violento cisma na Igreja Católica;
(B) O funcionário levou o guia de recolhimento fiscal;
(C) O pacote mostrava duzentos gramas a menos;
(D) Pela manhã, o grupo dirigiu-se à nascente do rio;
(E) Antonio Conselheiro era o cabeça dos jagunços.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 13

Em todos os segmentos abaixo, a conjunção “E” une ações
ocorridas em tempos sucessivos; assinale o caso em que as ações
ligadas por essa conjunção indicam momentos simultâneos:
(A) “Desta vez, trago-vos algumas histórias e fico grato pelo
tempo que possa ser dispensado à sua leitura”;
(B) “Falam-nos de gratidão e poderão fazer-nos pensar no
quanto a gratidão fará, ou não, parte das nossas vidas”;
(C) “Salazar destituiu-o do cargo e o fez viver na miséria até ao
fim da vida”;
(D) “...a porta se fechou e ele ficou preso dentro dela”;
(E) “...a porta se abriu e o vigia o resgatou com vida”.

Todas as histórias narradas mostram em comum:
(A) a necessidade da gratidão em nossa convivência;
(B) a importância da educação nas relações sociais;
(C) a dedicação de pessoas ao trabalho que realizam;
(D) a prática de atos que geram a gratidão do próximo;
(E) a emoção diante de atos de caridade.

QUESTÃO 14
Dizer que o título de “Justo entre as Nações”, recebido por
Aristides, equivale a uma “canonização católica” significa que
Aristides deve ser considerado:
(A) um apóstolo;
(B) um sacerdote;
(C) um cônego;
(D) um santo;
(E) um Papa.

QUESTÃO 9
“Quando um empregado de um frigorífico foi inspecionar a
câmara frigorífica, a porta se fechou e ele ficou preso dentro
dela. Bateu na porta, gritou por socorro, mas todos haviam ido
para suas casas”.
Sobre a forma verbal “haviam ido”, pode-se afirmar que:
(A) mostra um momento posterior às ações anteriores;
(B) equivale a “tinham ido” ou “foram”;
(C) indica um momento simultâneo à última ação;
(D) representa uma ação que continua no presente;
(E) significa uma ação ocorrida em tempo muito distante.

QUESTÃO 15
“Talvez a gratidão devesse ser uma rotina em nossas vidas...”;
essa frase do texto expressa:
(A) um lamento e uma crítica;
(B) uma crítica e uma saudade;
(C) uma saudade e um alerta;
(D) um alerta e uma ironia;
(E) uma ironia e um lamento.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 16

“Perguntaram ao vigia-salvador: Por que foi abrir a porta da
câmara, se isso não fazia parte de sua rotina de trabalho?”
A forma de discurso indireto que substitui convenientemente o
segmento sublinhado é:
(A) por que tinha ido abrir a porta da câmara, se aquilo não fazia
parte da rotina de trabalho dele;
(B) por que fora abrir a porta da câmara, se isso não tinha feito
parte de sua rotina de trabalho;
(C) porque tinha ido abrir a porta da câmara, se isso não tinha
feito parte de sua rotina de trabalho;
(D) porque abrira a porta da câmara, se isso não fizera parte de
sua rotina de trabalho;
(E) por que abrira a porta da câmara, se isso não fez parte da
rotina de trabalho dele.

“Talvez a gratidão devesse ser uma rotina em nossas vidas...”; a
forma verbal que está corretamente conjugada no mesmo tempo
e modo da forma sublinhada é:
(A) requisesse (requerer);
(B) entretesse (entreter);
(C) passeiasse (passear);
(D) convisse (convir);
(E) desdissesse (desdizer).

QUESTÃO 17
No primeiro parágrafo há um conjunto de pronomes que se
referem a elementos do texto ou da situação. O elemento
referido está corretamente indicado em:
(A) trago-vos – o autor e leitores do texto;
(B) que possa – o leitor individual do texto;
(C) Falam-nos – os leitores do texto;
(D) sua leitura – leitura do texto da prova;
(E) nossas vidas – vidas dos livros lidos.

QUESTÃO 11
A primeira frase do texto emprega a expressão “Desta vez”; a
forma “esta” do pronome demonstrativo se justifica porque:
(A) se refere a um local próximo ao enunciador;
(B) se liga a um termo referido anteriormente;
(C) se prende ao último termo de uma enumeração;
(D) alude a um momento presente;
(E) antecipa um termo do futuro do texto.

QUESTÃO 18
A alternativa cujo termo sublinhado apresenta uma função
sintática diferente dos demais é:
(A) “...não se concedesse visto para quem tentasse fugir do
nazismo”;
(B) “Uma brasileira, sobrevivente de um campo de extermínio
nazista, ...”;
(C) “Aristides salvou dez mil judeus de uma morte certa”;
(D) “E Aristides recebeu dos israelenses o título de Justo entre as
Nações’”;
(E) “E não percebi que se despedisse de mim”.

QUESTÃO 12
“...e esse é o único funcionário que me cumprimenta ao chegar e
se despede ao sair”. A mesma relação semântica entre
cumprimenta/se despede se repete em:
(A) voar/navegar;
(B) aterrissar/decolar;
(C) observar/contemplar;
(D) falar/dizer;
(E) começar/parar.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 24

O pensador francês La Rochefoucauld disse certa vez sobre a
gratidão “Para a maioria dos homens, a gratidão não passa de um
desejo velado de receber maiores benefícios”.
Nesse caso, os homens gratos seriam:
(A) desprendidos;
(B) corruptos;
(C) interesseiros;
(D) displicentes;
(E) imprudentes.

Uma sala que está sendo reformada tem a forma do polígono
ABCDEF da figura abaixo, cujos ângulos são todos retos.

5
6

QUESTÃO 20
A última frase do texto “E se começássemos cada dia dando
gracias a la vida, como faria a Violeta?” se refere a uma letra de
música de Violeta Parra. Essa menção mostra a presença no texto
de um fator denominado:
(A) polissemia;
(B) linguagem figurada;
(C) coerência;
(D) coesão;
(E) intertextualidade.

10
A sala foi pintada, teve o piso coberto com cerâmica e o
marceneiro Jorge foi encarregado de fazer o acabamento
colocando o rodapé em toda a volta da sala. Para isso ele precisa
calcular o perímetro desse polígono, mas as únicas medidas que

CD = 10 m, DE = 6 m e
EF = 5 m. Entretanto, a pessoa que fez o piso lembrava-se que

estão no desenho que ele tem são
2

tinha gasto 78m de cerâmica para cobrir todo o chão; assim,
Jorge pôde calcular o perímetro da sala.
O perímetro do polígono ABCDEF da figura acima é:
(A) 29,4m;
(B) 32,8m;
(C) 32,6m;
(D) 34,2m;
(E) 39,2m.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 21
Um escritor pediu que Ana, Bruno e seus auxiliares, lessem um
roteiro que tinha escrito. Ana leu 16 páginas por dia, levou 15
dias para terminar a leitura, e Bruno leu apenas 10 páginas por
dia.
Para fazer a leitura do roteiro, Bruno gastou a mais do que Ana:
(A) 6 dias;
(B) 8 dias;
(C) 9 dias;
(D) 10 dias;
(E) 12 dias.

QUESTÃO 25
Em certo ano bissexto (com 366 dias), o dia 1º de janeiro caiu em
um domingo. Nesse ano, Antônio, no dia do seu aniversário, disse
para sua família no jantar: “No dia de hoje, completamos a terça
parte deste ano”.
O dia do aniversário de Antônio nesse ano foi:
(A) uma 3ª feira;
(B) uma 4ª feira;
(C) uma 5ª feira;
(D) uma 6ª feira;
(E) um sábado.

QUESTÃO 22
Em um país imaginário, o mandato presidencial dura 7 anos.
Nesse país houve eleições para presidente no ano 2000, no ano
2007, haverá neste ano de 2014, e assim por diante.
Após o ano de 2500, haverá eleições para presidente, pela
primeira vez, no ano:
(A) 2502;
(B) 2503;
(C) 2504;
(D) 2505;
(E) 2506.

QUESTÃO 26
A plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o
retângulo ABCD da figura a seguir, e o palco é adjacente ao lado
BC. As medidas do retângulo são AB  15 m e BC  20 m.

QUESTÃO 23
Carla faz doces caseiros de diversos sabores vendidos em potes
de 1 litro e Dalva faz tortas, também de diversos tipos, mas todas
com o mesmo tamanho. Carla vende cada pote de doce por
R$24,00 e Dalva vende cada torta por R$36,00. Certa semana elas
venderam 108 unidades dos seus produtos (total de potes e
tortas) e Dalva arrecadou R$288,00 a mais que Carla.
O número de potes de doce que Carla vendeu foi:
(A) 36;
(B) 42;
(C) 48;
(D) 50;
(E) 60.

Nível Médio - Assistente Técnico

Um fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o
palco inteiro e, para isso, deve conhecer o ângulo
da figura
para escolher a lente de abertura adequada.
O cosseno do ângulo
da figura acima é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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0,5;
0,6;
0,75;
0,8;
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Certa empresa solicita a cada funcionário uma senha de
segurança formada por uma vogal e duas consoantes diferentes
do nosso alfabeto atual. Exemplos de senhas desse tipo são KPA e
BIG.
O número de senhas diferentes que podem ser formadas é:
(A) 2100;
(B) 2205;
(C) 3250;
(D) 6300;
(E) 6615.

Sete bolas brancas e sete bolas pretas foram distribuídas em
quatro caixas, e a figura abaixo mostra quantas bolas cada caixa
contém.
2 bolas

Literatura (L)
Cinema (C)

15%
22%

Teatro (T)
Artes plásticas (A)

18%
12%

Outras (O)

8%

cada caixa contém, pelo menos uma bola branca;
a terceira caixa contém quantidades iguais de bolas brancas e
pretas;
 a quarta caixa possui mais bolas brancas do que pretas.
Retirando ao acaso uma bola de cada caixa, a probabilidade de
que todas sejam brancas é:
(A) 2,5%;
(B) 5%;
(C) 7,5%;
(D) 10%;
(E) 12,5%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Estes dados podem ser representados em um gráfico de setores
como o abaixo:

QUESTÃO 31
No departamento em que Vitor trabalha, ele exerce o cargo de
auxiliar administrativo. Acima dele há um supervisor de
atividades que se chama Pedro. Pedro segue ordens de Alberto,
gerente do setor. Acima de Alberto está Vinicius, diretor da área.
Pode-se afirmar que essa é a descrição de uma:
(A) divisão de trabalho;
(B) cadeia de comando;
(C) unidade de direção;
(D) ordem;
(E) equipe de alta performance.

O ângulo central do setor que representa os artistas de Teatro
mede, aproximadamente:
o
(A) 62 ;
o
(B) 65 ;
o
(C) 68 ;
o
(D) 72 ;
o
(E) 75 .

QUESTÃO 32
Laura acaba de ser aprovada em um concurso público. Em seu
primeiro dia de trabalho, o gestor de sua unidade lhe forneceu
um manual em que estavam descritos as características e os
aspectos formais das relações entre os diferentes
departamentos, e os deveres relacionados a cada cargo da
organização. Foi fornecido a Laura o manual de:
(A) estrutura;
(B) processo;
(C) formulários;
(D) sequência administrativa;
(E) normas.

QUESTÃO 29
Uma televisão pode ser comprada em certa loja por R$860,00 à
vista ou em duas parcelas de R$460,00, uma no ato da compra e
a outra 30 dias depois.
A taxa de juros ao mês que a loja está cobrando é de:
(A) 8%;
(B) 10%;
(C) 12%;
(D) 15%;
(E) 18%.
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5 bolas




Em um encontro de artistas, o cadastro dos participantes
mostrou a distribuição das pessoas de acordo com sua área de
atuação. Essa distribuição pode ser vista na tabela a seguir:
25%

4 bolas

Sabe-se que:

QUESTÃO 28

Música (M)

3 bolas

QUESTÃO 33
A consultora Giovana fará um estudo dentro de uma organização.
Ela solicitou ao gerente de uma das unidades a divisão de
trabalho, mediante o fracionamento da organização em unidades
de
direção,
conselhos,
gerência,
superintendências,
departamentos, divisões, seções, serviços, setores, etc. Para
atender Giovana, o gerente pode fornecer:
(A) o planejamento estratégico;
(B) os indicadores de desempenho;
(C) o monitoramento;
(D) o organograma;
(E) o balancete.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 38

Roberto foi destacado em seu departamento para trabalhar em
um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma
sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim. Esse
empreendimento visa atingir um objetivo claro e definido, sendo
conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de
tempo, custos, recursos envolvidos e qualidade. Roberto foi
destacado para trabalhar em:
(A) expediente;
(B) controle orçamentário;
(C) protocolo;
(D) processo;
(E) projeto.

Observe o trecho de uma tela do Excel mostrado abaixo.

A fórmula contida na célula B8 é:
(A) =CONT.VALORES(B2:B7)
(B) =CONT.ACIMA
(C) =CONT(B2:B7)
(D) =NUMERO.DE.VALORES(B2:B7)
(E) =SOMA(1 EM B2:B7)

QUESTÃO 35
No cargo que ocupa em seu departamento, Karin exerce diversas
funções. Ela planeja, organiza o trabalho, lidera a equipe e
controla as atividades. Além disso, Karin tem visão empresarial,
ambiental e interativa da organização. Karin exerce a função de:
(A) vendedora;
(B) produtora;
(C) gestora;
(D) controladora;
(E) auditora.

QUESTÃO 39
Maria preparou um documento no Word 2007 denominado
ARQ.docx, contendo dois longos parágrafos, e agora precisa
enviar cada um desses parágrafos, separadamente, em arquivos
diferentes, para dois colegas de escritório, preservando o arquivo
original. Para obter esses dois arquivos, denominados PAR1.docx
e PAR2.docx, contendo o primeiro e o segundo parágrafos,
respectivamente, Maria pode abrir o arquivo ARQ.docx e
executar a sequência de comandos:
(A) salvar como PAR1.docx; selecionar o primeiro parágrafo;
deletar a seleção; salvar como PAR2.docx; abrir ARQ.docx;
selecionar o segundo parágrafo; deletar a seleção; salvar;
(B) deletar o segundo parágrafo; salvar como PAR1.docx; clicar
no ícone de desfazer operação; deletar o primeiro parágrafo;
salvar como PAR2.docx;
(C) selecionar o primeiro parágrafo; salvar como PAR1.docx;
selecionar o segundo parágrafo; salvar como PAR2.docx;
(D) selecionar o primeiro parágrafo; salvar como PAR1.docx;
deletar a seleção; salvar como PAR2.docx;
(E) salvar como PAR1.docx; selecionar o primeiro parágrafo;
deletar a seleção; salvar como PAR2.docx; abrir PAR1.docx;
selecionar o segundo parágrafo; deletar a seleção; salvar.

QUESTÃO 36
Maria trabalha em uma empresa na qual o presidente é
responsável pela tomada de decisões. O gerente delega pouco de
suas ações. Maria é especialista na função que exerce e tem suas
atribuições muito bem definidas. Maria trabalha numa
organização do tipo:
(A) orgânica;
(B) sistêmica;
(C) burocrática;
(D) paralela;
(E) solidária.

QUESTÃO 37
Pedro preparou uma planilha Excel 2007, com fonte Arial 10, que
compara as vendas de vários produtos ao longo dos anos, como
ilustrado abaixo.

QUESTÃO 40
João precisa enviar uma carta circular, impressa em papel, para
um conjunto de duzentos funcionários da empresa. Cada carta,
na parte inicial, deve estar personalizada com nome e endereço
do destinatário, como constam numa lista entregue a João em
uma planilha Excel. Em dúvida sobre o que fazer, João consultou
cinco colegas, e cada um apresentou uma sugestão diferente.
Dessas sugestões, a mais prática e correta foi a de que João
deveria:
(A) criar uma macro no Word e programar os procedimentos
necessários;
(B) copiar e colar o texto original várias vezes, digitando os
nomes, pois não há recurso útil para essa tarefa no Word;
(C) usar os recursos de exportação de dados do Excel
combinados ao recurso Lista de Distribuição do Word;
(D) usar o recurso de Tabela Dinâmica do Excel em conjunto com
o Word;
(E) usar o recurso de Mala Direta, utilizando a planilha como
fonte de dados.

Como há mais de vinte colunas na planilha, pois a análise se
estende até 1995, ao tentar imprimir esses dados, mesmo tendo
usado a orientação de paisagem, Pedro constatou que o Excel
usou duas páginas do papel A4 da sua impressora. Para forçar
todos os dados a ser impressos numa única página, com boa
apresentação, a solução mais rápida e prática é:
(A) reduzir o percentual do zoom de exibição do Excel, localizado
na parte inferior da tela;
(B) mudar o tamanho da página, no controle localizado na guia
de Layout de Página;
(C) selecionar as células que contêm os dados e diminuir o
tamanho da fonte;
(D) usar o recurso de ajuste na Visualização de Impressão, a
partir do menu Imprimir;
(E) reduzir a largura das colunas, pouco a pouco, até que todas
se acomodem numa só página.

Nível Médio - Assistente Técnico

–7–

Tipo 1 - Branca - Página 7

Funarte
- Concurso
Público
Concurso
FUNARTE
2014 2014

FGV-Projetos
FGV-Projetos

QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

Sabendo-se que estadao.com.br é a URL do Jornal “O Estado de
São Paulo”, observe o texto usado numa busca por meio do
Google, mostrado a seguir.
“clube de regatas flamengo” site:estadao.com.br
Uma busca como essa produz:
(A) uma mensagem informando que a busca é inválida;
(B) a lista das páginas que contêm a expressão [clube de regatas
flamengo] em sequência e estão hospedadas no site do
jornal;
(C) a lista das páginas que contêm pelo menos uma das palavras
flamengo, regatas, clube, em sequência ou separadamente, e
estão hospedadas no site do jornal;
(D) a lista das páginas que contêm a expressão [clube de regatas
flamengo] em sequência e não estão hospedadas no site do
jornal;
(E) a lista das páginas que contêm pelo menos uma das palavras
flamengo, regatas, clube, em sequência ou separadamente, e
não estão hospedadas no site do jornal.

Considere um documento Word cujo conteúdo é mostrado
abaixo:
Um elefante incomoda muita gente.
Dois elefantes formam
uma dupla de ELEFANTES.
Considere ainda um trecho da tela de localização e substituição
de texto do Word 2007.

QUESTÃO 42
Observe um trecho da tela que aparece quando João abre uma
de suas pastas de trabalho Excel 2007 e escolhe a opção Visual
Basic na guia “Desenvolvedor” (ou digita Alt + F11).

Nas condições apresentadas, o conteúdo desse documento após
o acionamento do comando “Substituir tudo” é:
(A) Um elefante incomoda muita gente.
Dois elefantes formam
uma dupla de ELEFANTES.
(B) Um jacaré incomoda muita gente.
Dois elefantes formam
uma dupla de ELEFANTES.

Isso significa que a mensagem “Bom dia!” é produzida sempre
que:
(A) a senha da pasta de trabalho é digitada;
(B) uma nova planilha é selecionada;
(C) a pasta de trabalho é aberta;
(D) uma nova fonte de dados é definida;
(E) a pasta de trabalho é gravada.

(C) Um jacaré incomoda muita gente.
Dois jacarés formam
uma dupla de jacaréS.
(D) Um jacaré incomoda muita gente.
Dois jacaré formam
uma dupla de jacaré.

QUESTÃO 43

(E) Um jacaré incomoda muita gente.
Dois elefantes formam
uma dupla de elefantes.

João tem uma coleção de aproximadamente 4.500 fotos, com
tamanho médio de 1.500 KB por foto. Para armazenar seu
acervo, João pretende adquirir um Pen Drive gastando o mínimo
necessário. Nesse caso, a capacidade de armazenagem do Pen
Drive que João deve comprar é de:
(A) 1 GB;
(B) 2 GB;
(C) 4 GB;
(D) 8 GB;
(E) 16 GB.

Página 8 - Tipo 1 - Branca
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 49

Maria está tentando localizar um arquivo no seu computador por
meio do Windows Explorer. Como ela não está bem certa sobre o
nome do arquivo, a busca é feita como mostrado a seguir.
*maria?.doc*
Um nome de arquivo que poderia estar no resultado dessa busca
é:
(A) docmaria23.docx;
(B) docmaria.txt;
(C) docmaria1.docx;
(D) doc3maria.docm;
(E) maria1.xls.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim
Barbosa, enviou, na manhã desta sexta-feira (14), telegrama ao
jogador brasileiro Tinga, meio-campo do Cruzeiro, no qual se
solidarizou pelos "odiosos atos de racismo" contra o atleta.
"Caro Tinga, receba minha total solidariedade pelos odiosos atos
de racismo de que foi vítima em partida disputada no Peru no
último dia 12 de fevereiro. Abraço, ministro Joaquim Barbosa,
presidente do Supremo Tribunal Federal", diz o telegrama de
Barbosa.
Segundo os manuais de redação oficial, a forma e a estrutura do
telegrama devem obedecer a um conjunto de marcas; nesse
caso, a única marca que está presente é:
(A) mensagem redigida de forma sucinta;
(B) parágrafos numerados;
(C) formas de abreviação;
(D) nome e cargo do remetente;
(E) indicação de numeração sequencial.

QUESTÃO 46
João adquiriu um novo computador operando com Windows, no
qual há vários programas instalados pelo fabricante. João quer
sua máquina leve, e resolveu livrar seu computador
definitivamente de alguns desses programas. A forma correta de
fazer isso é:
(A) utilizar as funções oferecidas no Painel de Controle do
Windows;
(B) remover os arquivos do programa na pasta Arquivos de
Programas;
(C) remover o atalho de acionamento na Área de Trabalho do
Windows;
(D) utilizar o recurso de Restauração do Sistema dentre as
Ferramentas do Sistema;
(E) impedir o acionamento do programa por meio do Firewall do
Windows.

QUESTÃO 50
A redação oficial apela seguidamente para expressões latinas, já
que elas fazem parte de um glossário desse tipo de comunicação.
Entre as alternativas abaixo, aquela que traz uma explicação
INADEQUADA da expressão dada é:
(A) AD HOC - Substituto ocasional designado no impedimento do
titular efetivo de um cargo;
(B) AD NUTUM - Indica o ato ou contrato que pode ser anulado
pela vontade de uma das partes;
(C) AD REFERENDUM - Indica ato praticado por alguém e que,
para ser válido, necessita da aprovação da autoridade
superior;
(D) CAPUT - Diz-se do começo ou da primeira parte de um artigo
em texto legal;
(E) EX OFFICIO - Ato em função não oficial, por iniciativa própria.

QUESTÃO 47
Sobre a forma e a estrutura de um requerimento, a única marca
oficialmente reconhecida é:
(A) o começo do documento deve apresentar o vocativo e título
completo da autoridade a quem se destina;
(B) no corpo do texto não deve aparecer o nome do requerente
ou qualquer outro dado de identificação;
(C) a identificação do requerente deve limitar-se à sua inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
(D) o texto do requerimento deve, obrigatoriamente, conter
estratégias de convencimento da autoridade a que se destina,
em linguagem erudita;
(E) o fecho do documento não deve mostrar a assinatura do
requerente, já que o documento não pode ser personalizado.

QUESTÃO 48
Assinale a afirmativa que NÃO é adequada em relação ao
memorando:
(A) uma das marcas do memorando é a objetividade, isto é,
escrito numa linguagem breve, precisa e direta;
(B) o
memorando
é
um
tipo
de
comunicação
predominantemente interna, entre unidades administrativas
de um mesmo órgão;
(C) a comunicação veiculada pelo memorando se limita a
informações entre níveis hierárquicos iguais e não entre
graus hierárquicos diferentes;
(D) o memorando é um documento marcado pela agilidade,
evitando-se burocracia que dificulta a tramitação do
conteúdo veiculado;
(E) os despachos ao memorando podem ser dados no próprio
documento, o que colabora para a diminuição de
documentos.
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