Seleção Pública

001. Prova Objetiva
Auxiliar Administrativo

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

Prédio

Sala

Carteira

Inscrição

13.09.2015

Conhecimentos gerais

04. O celular é um caso
parte. Em qualquer lugar,
qual
quer hora, o mundo está
disposição do mundo. Mas
não é só um prêmio – invadir o outro é tão fácil quanto
premiar o outro. Todos estamos permanentemente sob
ameaça de sermos interrompidos por um “trim”, neces
sário ou banal.

Língua Portuguesa
Leia a tira para responder às questões de números 01 a 03.

(Anna Verônica Mautner, Outros jeitos de se comunicar.
Folha de S.Paulo, 28.06.2015. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão da língua protuguesa, as
lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, com:
(A) à ... à ... a
(B) a ... à ... a
(C) à ... à ... à
(D) a ... à ... à
(E) à ... a ... à
Leia o texto para responder às questões de números 05 a 10.
Enfim o escândalo chegou ao topo, e novos capítulos
ainda serão escritos. Na terça-feira 2 de junho, quatro dias
depois de ser reeleito para seu quinto mandato na presidên
cia da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o suíço
Joseph Blatter convocou a imprensa e renunciou. Sentia,
disse, não ter “apoio no mundo futebolístico”. O que ele não
tem, na verdade, é a distância requerida a alguém na sua
posição do lamaçal de corrupção, falcatruas e desvios de
dinheiro que engolfou a Fifa nas últimas semanas e já
levou sete dirigentes à prisão. A investigação, conduzida pela
polícia americana, bateu nos últimos dias em Jérôme
Valcke, braço-direito de Blatter, e foi aí que o chefe capitulou.
O celebrado padrão Fifa, sabemos agora, esteve ancorado
em estruturas corruptas que deixaram um legado nefasto
para o Brasil. Um ano depois da Copa, o país do futebol tem
estádios vazios, todos construídos a valores inexplicáveis e
amargando prejuízos – ao contrário da Fifa, aliás, que amea
lhou lucro de 16 bilhões de reais com a megafesta de 2014.

(Folha de S.Paulo, 27.06.2015)

01. No diálogo entre as personagens, fica evidente que
(A) se creditou a Eddie a habilidade mais importante do
grupo.
(B) houve críticas a todas as habilidades físicas dos
rapazes.
(C) coube a Eric o manejo do machado melhor do que
um campeão.
(D) cada uma se destacou, conforme suas próprias habi
lidades.
(E) o desempenho do grupo de rapazes foi desprezível.

(Veja, 10.06.2015. Adaptado)

02. Na oração – Hoje o Lars mostrou habilidades superiores
de arqueiro...–, o adjetivo em destaque significa

05. De acordo com o texto, com a frase – Enfim o escândalo
chegou ao topo...–, entende-se que

(A) corriqueiras.
(B) exímias.

(A) a renúncia de Joseph Blatter e sua posterior prisão
abalaram o futebol mundial.

(C) excêntricas.
(D) elementares.

(B) a especulação sobre corrupção, falcatruas e desvios
de dinheiro poderá atingir a Fifa.

(E) consensuais.

(C) a investigação conduzida pela polícia americana
atingiu a maior autoridade do futebol.

03. No primeiro quadrinho, as expressões – com extrema pre
cisão – e – feito um campeão – denotam, respectivamente,
sentido de

(D) a Fifa está envolvida com desvios de dinheiro, mas
sofre com a escassez de recursos.

(A) modo e comparação.
(B) causa e condição.

(E) a situação de Jérôme Valcke não implica prejuízos à
imagem de Blatter.

(C) meio e comparação.
(D) modo e causa.
(E) causa e conformidade.
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06. De acordo com o texto, Blatter renunciou porque

10. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
a frase – Um ano depois da Copa, o país do futebol tem
estádios vazios.– admite a seguinte redação:

(A) se sentiu acuado com as denúncias de corrupção.

(A) Um ano depois da Copa, existe estádios vazios no
país do futebol.

(B) discordou das investigações contra a Fifa.
(C) pensou não poder ajudar o mundo futebolístico.

(B) Um ano depois da Copa, vê-se estádios vazios no
país do futebol.

(D) pretendeu preservar a imagem de Jérôme Valcke.

(C) Um ano depois da Copa, é comum estádios vazios
no país do futebol.

(E) achou melhor não prejudicar o trabalho da polícia.

(D) Um ano depois da Copa, convive-se com estádios
vazios no país do futebol.

07. De acordo com o texto, espera-se que uma pessoa na
posição de Blatter

(E) Um ano depois da Copa, tem estádios vazios no país
do futebol.

(A) delibere conforme seus desejos pessoais.
(B) esteja próximo aos casos de corrupção.

Leia a tira para responder às questões de números 11 e 12.

(C) possa agir com improbidade.
(D) tenha garantia de não ser preso.
(E) seja ético na condução de seu trabalho.

08. As expressões – lamaçal de corrupção – e – engolfou a
Fifa – contêm termos em sentido
(A) próprio, indicando que a corrupção na Fifa deve ser
condenada.
(B) figurado, indicando que a estrutura da Fifa está con
taminada pela corrupção.
(C) próprio, indicando que o escândalo da Fifa é bas
tante questionável.
(D) figurado, indicando que o Brasil ficou livre do escân
dalo da Fifa.

(Folha de S.Paulo, 11.06.2015. Adaptado)

(E) próprio, indicando que há quem subestime as denún
cias de corrupção da Fifa.

11. Na fala do rapaz, deve-se empregar uma vírgula obriga
toriamente depois de
(A) Garfield
(B) alarme

09. No texto, afirma-se que o padrão Fifa deixou “um legado
nefasto para o Brasil.” Se o legado estivesse em um
cenário positivo, o adjetivo “nefasto” seria substituído por

(C) para
(D) avisar

(A) inverossímil.

(E) que

(B) contundente.
(C) auspicioso.

12. No contexto em que está empregada, a expressão “é
para” assume sentido de

(D) instigante.

(A) comparação.

(E) confuso.

(B) consequência.
(C) finalidade.
(D) conclusão.
(E) hipótese.
3
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Leia o texto para responder às questões de números 13 a 15.

Matemática

Chegou o amigo estrangeiro, andou pela cidade, tomou
bondes, lotações, fez compras, visitou repartições públicas,
ouviu dizer por toda parte: “Vamos ao teatro? Vamos ao
teatro?” – e foi também ao teatro. Enfim, portou-se mais do
que como bom turista: como bom amigo desta cidade que ele
admira e ama. Depois, perguntou-me, com extrema delica
deza: “Que é do sorriso que vocês tinham antigamente? Que
é do sorriso que eu sempre encontrava no Rio?”

16. Trabalhando um determinado número de horas por dia,
16 máquinas iguais produzem 600 unidades de um
mesmo produto, em 5 dias. Com o mesmo número de
horas diárias de trabalho, 4 das mesmas máquinas irão
produzir, em 8 dias, um número de unidades desse pro
duto igual a
(A) 180.

(Cecília Meireles, Escolha o seu sonho)

(B) 240.
(C) 300.

13. De volta ao Rio de Janeiro, o estrangeiro questionou

(D) 420.

(A) a dificuldade de encontrar amigos na cidade.

(E) 560.

(B) a renovação cultural da cidade.
(C) a transformação econômica e social do lugar.

17. Dividindo-se um determinado número por 18, obtém-se
quociente n e resto 15. Dividindo-se o mesmo número
por 17, obtém-se quociente (n + 2) e resto 1. Desse
modo, é correto afirmar que n(n + 2) é igual a

(D) a mudança no comportamento das pessoas.
(E) a insistência dos amigos para que fosse ao teatro.

(A) 440.
(B) 420.
14. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
uma frase adequada para concluir as perguntas do amigo
estrangeiro, ao final do texto, é:

(C) 400.
(D) 380.
(E) 340.

(A) Procuro ele por aqui e ali – e não vejo-o mais!
(B) Procuro-o por aqui e ali – e não o vejo mais!

18. Um terreno comprado no ano passado foi vendido este
ano por R$ 140.000,00. Sabe-se que a diferença entre o
preço de venda e o preço de compra desse terreno foi

(C) O procuro por aqui e ali – e não lhe vejo mais!
(D) Procuro-lhe por aqui e ali – e não vejo mais ele!

igual a

(E) Lhe procuro por aqui e ali – e não o vejo mais!

do preço de compra. Nessas condições, é cor

reto afirmar que esse terreno foi comprado por
(A) R$ 78.000,00.

15. Assinale a alternativa que completa corretamente, quanto
à regência, segundo a norma-padrão da língua portuguesa,
a frase: O amigo estrangeiro portou-se mais do que como
um bom turista,

(B) R$ 80.000,00

(A) devido a admiração e o amor que tem com o Rio de
Janeiro.

(E) R$ 92.000,00.

(C) R$ 82.000,00.
(D) R$ 84.000,00.

19. Em um Centro de Saúde, dois enfermeiros estão vaci
nando adultos que aguardavam posicionados em filas. O
primeiro aplica a vacina em quatro pessoas a cada três
minutos, enquanto o segundo aplica a vacina em seis
pessoas a cada cinco minutos. Se ambos mantiverem
os respectivos ritmos, quando o primeiro tiver vacinado
x pessoas, o segundo terá vacinado um número de
pessoas igual a

(B) devido a admiração e o amor que tem no Rio de
Janeiro.
(C) devido admiração e amor que tem do Rio de Janeiro.
(D) devido à admiração e ao amor que tem para o Rio
de Janeiro.
(E) devido à admiração e ao amor que tem pelo Rio de
Janeiro.

(A) 0,66 x
(B) 0,75 x
(C) 0,90 x
(D) 1,11 x
(E) 1,20 x
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RAS

20. Uma marcenaria comprou caixas do parafuso A, com 50
unidades cada, e caixas do parafuso B, com 80 unidades
cada, em um total de 1 240 parafusos. Sabendo-se que
o número de caixas compradas de A e de B foram direta
mente proporcionais a 3 e 2, respectivamente, é correto
afirmar que o número de parafusos do tipo A comprados
foi igual a

C

U

NHO

(A) 744.
(B) 640.
(C) 600.
(D) 540.
(E) 496.
21. Uma folha quadrada (figura 1) e outra de formato retan
gular (figura 2) têm perímetros iguais de 160 cm, cada
uma.

Desse modo, é correto afirmar que a razão entre a área
da folha quadrada e a área da folha retangular, nessa
ordem, é de
(A) 3:2
(B) 4:3
(C) 5:4
(D) 3:5
(E) 4:5
22. Em uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diver
sões, cada atirador deve dar 15 tiros, e a sua pontuação
final é obtida somando-se 2 pontos positivos para cada
tiro certo e 0,5 ponto negativo para cada tiro errado.
Heraldo deu os 15 tiros, e a sua pontuação final foi zero.
Nessas condições, é correto afirmar que, dos 15 tiros
dados por Heraldo, ele acertou
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
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23. Considere um bloco com formato de paralelepípedo reto
retângulo, cuja face superior, que aparece sombreada na
figura, foi totalmente revestida com papel.

Se o volume desse bloco é 750 cm3, então a área, em
cm2, da região revestida é igual a
(A) 75.
(B) 100.
(C) 125.
(D) 150.
(E) 175.

24. Em uma loja, certo produto era vendido por um preço P,
dividido em 5 parcelas iguais de n reais cada uma, ou por
um preço igual a (P + 120), dividido em 8 parcelas iguais
de (n – 210) reais cada uma. Desse modo, é correto afir
mar que P é igual a
(A) R$ 1.900,00.
(B) R$ 2.000,00.
(C) R$ 2.500,00.
(D) R$ 2.800,00.
(E) R$ 3.000,00.

25. Um elevador de cargas de um edifício em construção
partiu do térreo com 6 caixas de materiais diversos, sendo
a média aritmética das massas das caixas igual a 70 kg.
Na primeira parada, duas caixas foram descarregadas,
sendo a massa de uma delas igual a 80% da massa da
outra, e a média aritmética das massas das caixas res
tantes no elevador passou a ser igual a 69 kg. Das caixas
descarregadas na primeira parada, a de menor massa
tinha
(A) 80 kg.
(B) 78 kg.
(C) 71 kg.
(D) 64 kg.
(E) 55 kg.

CROD1401/001-AuxAdministrativo
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26. As duas vendedoras de uma loja recebem uma comissão
de 5% sobre o valor total das vendas que efetuarem no
mês. Sabe-se que a soma dos valores das comissões que
ambas receberam em certo mês foi igual a R$ 6.200,00, e
que, nesse mesmo mês, uma delas vendeu R$ 16.000,00
a menos que a outra. Desse modo, é correto afirmar que a
vendedora que teve o maior volume de vendas nesse mês
vendeu, no total,

C

U

NHO

(A) R$ 54.000,00.
(B) R$ 60.000,00.
(C) R$ 62.000,00.
(D) R$ 68.000,00.
(E) R$ 70.000,00.
27. Em uma corrida com barreiras, um atleta ultrapassa 11
barreiras, distantes 20 m uma da outra. Sabe-se que a
primeira barreira está colocada a 25 m da linha de partida
e que a última barreira está colocada a 25 m da linha de
chegada. Desprezando-se as dimensões das barreiras,
é correto afirmar que a distância, em metros, percorrida
pelo atleta nessa prova é igual a
(A) 240.
(B) 250.
(C) 260.
(D) 270.
(E) 280.
28. Uma grande empresa tem atuação em cinco áreas: side
rurgia, mineração, logística, cimento e energia. O gráfico
mostra a participação percentual de cada área, em 2014,
na receita líquida da empresa.

Sabendo-se que a receita líquida da divisão de cimentos
foi igual a 0,4 bilhão de reais, é correto afirmar que a
receita líquida da área siderúrgica, que é a principal área
de atuação da empresa, foi igual, em bilhões de reais, a
(A) 10,4.
(B) 10,8.
(C) 11,2.
(D) 11,6.
(E) 12,1.
7

CROD1401/001-AuxAdministrativo

29. Em uma praça retangular ABCD, com área de 4 800 m2,
foram instalados dois novos pontos de iluminação, identi
ficados por P e Q na figura.

Atualidades

31. Entraram em vigor, no primeiro semestre de 2015,
mudan
ças na concessão de benefícios trabalhistas e
previden
ciários, que fazem parte do ajuste fiscal do
governo brasileiro. Constitui um exemplo:
(A) a revogação do FGTS para os empregados domés
ticos.
(B) o fim do abono salarial escalonado para o setor pri
vado.
Se P e Q são pontos médios dos lados, então a distância

(C) a proibição da terceirização de mão de obra nas
atividades-fim.

entre esses dois pontos, representada pelo segmento
na figura, é igual, em metros, a

(D) o aumento no período trabalhado para ter direito ao
seguro-desemprego.

(A) 25.

(E) a extensão do fator previdenciário para a aposen
tadoria no setor público.

(B) 30.
(C) 40.
(D) 45.

32. Os líderes europeus anunciaram nesta segunda-feira
(20) um pacote de medidas emergenciais para conter
o fluxo de imigrantes clandestinos após o naufrágio de
um barco com 700 pessoas no Mediterrâneo, no fim de
semana. (…)

(E) 50.

30. Os capitais x e y foram aplicados à taxas iguais de juros
simples, por períodos idênticos, e os valores recebidos
de juros foram iguais a R$ 625,00 e R$ 1.000,00, respec
tivamente. Nessas condições, é correto afirmar que

Neste ano, 31,5 mil já tentaram a travessia. Em 2014,
foram 218 mil, mais de quatro vezes o total de 2013.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que
essa rota hoje é a “mais mortal do mundo” usada por imi
grantes.

(A) y = 1,6x

(http://goo.gl/q1vfQ4, 20.04.2015)

(B) y = 1,5x

A principal medida emergencial adotada pelos países
europeus é

(C) y = 1,3x

(A) o fechamento das fronteiras da União Europeia à
entrada dos imigrantes africanos.

(D) x = 0,9y
(E) x = 0,7y

(B) uma intervenção armada nos países africanos de
onde vem a maioria dos clandestinos.

RAS C U NHO

(C) a apreensão e eventual destruição dos barcos utili
zados na travessia do Mediterrâneo.
(D) uma operação militar liderada pela ONU para pren
der os líderes do tráfico de pessoas.
(E) o bloqueio naval e a consequente devolução dos
imigrantes a seus países de origem.
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36. Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de
Genebra US$ 40 milhões para encerrar uma investiga
ção. Pelo acordo, nenhum processo criminal será aberto
e ninguém será preso.

33. A Petrobras divulgou na noite desta quinta-feira (22) o
balanço financeiro de 2014, agora auditado por uma
empresa independente, a PwC. Os números mostram
que a companhia petroleira, presidida por Aldemir Ben
dine, teve um prejuízo líquido de R$ 21,6 bilhões (…).

Em fevereiro, a Justiça suíça abriu uma investigação con
tra o banco HSBC, e policiais fizeram uma operação de
busca e apreensão na sede e em diversos escritórios da
instituição.

(http://goo.gl/LpTJjy, 22.04.2015)

Esse prejuízo resultou, entre outros fatores,
(A) de erros de planejamento e de desvios de recursos
investigados na Operação Lava Jato.

O escândalo, que ficou conhecido como SwissLeaks,
expôs não apenas o HSBC, mas todo o sistema finan
ceiro suíço.

(B) do afastamento de diretores estratégicos e da vitória
de acionistas em ações judiciais.

(http://goo.gl/X4JVVI, 04.06.2015. Adaptado)

O caso mencionado resultou

(C) da incapacidade de modernizar a tecnologia e da
desoneração da folha de pagamentos.

(A) da revelação de que o banco teria facilitado a milha
res de clientes a prática de sonegação fiscal e lava
gem de dinheiro na filial suíça.

(D) do elevado investimento e da falta de rentabilidade
do pré-sal na bacia do Nordeste.
(E) de decisões reprovadas pelo Congresso e da con
corrência de empresas estrangeiras.

(B) da denúncia de que auditores do banco teriam des
respeitado princípios éticos por meio da manipula
ção de dados nos balanços fiscais.

34. (…) aprovou, na tarde deste sábado, a legalização do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com o resul
tado confirmado, o país, que tem forte tradição católica,
se tornou o primeiro a legalizar a união por voto popular.
Uma multidão se reuniu no centro da capital para acom
panhar a contagem dos votos – e casais começaram a
celebrar e a se beijar à medida que os resultados mostra
vam a vitória do “sim”.

(C) da divulgação de que o banco ocultou, durante
décadas, fortunas em obras de arte, joias e diaman
tes roubados por oficiais nazistas.
(D) da descoberta de que o banco seria o responsável
pela corrupção na Fifa, ao transferir a propina dos
dirigentes para paraísos fiscais.
(E) da comprovação de que o alto escalão do banco
liderava redes de tráfico de drogas e de contrabando
e sonegava impostos na Suíça.

(http://goo.gl/ZgDicz, 23.05.2015)

A notícia refere-se
(A) à Argentina.
(B) à Espanha.

37. Em junho de 2015, por unanimidade, o Supremo Tribunal
Federal decidiu uma questão que foi alvo de uma das
maiores polêmicas da área cultural na história recente do
país. O STF

(C) à Irlanda.
(D) ao México.
(E) a Portugal.

(A) proibiu a censura a vídeos postados no YouTube.
(B) liberou a publicação de biografias não autorizadas.

35. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco
Central, subiu a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 pon
to percentual, de 13,75% para 14,25% ao ano. São os
maiores juros em nove anos, desde agosto de 2006,
quando a taxa também estava em 14,25%. A decisão
foi unânime entre os integrantes do comitê, mas houve
uma abstenção.

(C) estabeleceu a licença prévia para publicar obras
póstumas.
(D) restringiu os direitos autorais de músicas baixadas
da internet.

É o sétimo aumento seguido da Selic: houve altas tam
bém nas seis reuniões anteriores do BC.

(E) regulamentou o leilão de obras de arte de autoria
desconhecida.

(http://goo.gl/FZ67XE, 29.07.2015)

Essa medida visa a
(A) facilitar o crédito, para estimular a exportação.
(B) ampliar o investimento, para zerar o déficit público.
(C) acelerar a produção industrial, para elevar os lucros.
(D) diminuir o consumo, para tentar conter a inflação.
(E) gerar mais empregos, para dinamizar a economia.
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Noções de Informática

38. Em nota divulgada nessa quinta-feira (18) à noite, o
governo brasileiro lamentou os incidentes que afetaram a
visita da Comissão Externa do Senado e prejudicaram o
cumprimento da programação prevista no país. “São ina
ceitáveis atos hostis de manifestantes contra parlamen
tares brasileiros”, diz a nota divulgada pelo Ministério das
Relações Exteriores.

41. O ícone de atalho do aplicativo acessório do MS-Windows 7,
em sua configuração padrão, cuja funcionalidade principal é
manipular arquivos e pastas é:
(A)

Segundo o texto, o governo brasileiro cedeu aeronave da
Força Aérea Brasileira para o transporte dos senadores
e prestou apoio à missão precursora enviada na véspera
à capital do país.

(B)

(http://goo.gl/aGJZa0, 19.06.2015. Adaptado)

Os incidentes envolveram parlamentares brasileiros em
visita
(A) ao Chile.

(C)

(B) à Guiana.
(C) ao Equador.
(D) ao Panamá.

(D)

(E) à Venezuela.
39. O chefe de Estado, Beji Caid Essebsi, declarou estado
de emergência neste sábado (4), oito dias após o ataque
sangrento que matou 39 turistas em um hotel à beira-mar.

(E)

O país, que tem enfrentado desde a sua revolução um
crescimento dos movimentos jihadistas, responsáveis
pela morte de dezenas de policiais e soldados, foi atin
gido por dois ataques reivindicados pelo grupo Estado
Islâmico (EI) no espaço de três meses.

42. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7,
em sua configuração padrão.

Cinquenta e nove turistas estrangeiros foram mortos:
21 no Museu do Bardo, na capital, em março, e 38 em um
hotel à beira-mar, em 26 de junho.
(http://goo.gl/IQAiwA, 04.07.2015. Adaptado)

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse (configurado
para destros) no retângulo localizado no canto direito da
imagem exibida,

Esses atentados ocorreram
(A) na Argélia.
(B) no Egito.

(A) o botão iniciar será ativado.

(C) no Iraque.
(D) na Líbia.

(B) a área de trabalho será exibida.

(E) na Tunísia.

(C) todas as janelas serão maximizadas.
(D) nada ocorre, pois o retângulo não tem função alguma.

40. Na decisão entre o “sim” e o “não”, em um resultado sur
preendente, o voto pelo (…) venceu o plebiscito na Gré
cia neste domingo (5). O placar amplo contrariou todas
as pesquisas, inclusive as realizadas neste domingo e
divulgadas após o fechamento das urnas que previam
uma vitória apertada.

(E) serão exibidas opções de temas para a área de
trabalho.
43. Um recurso muito utilizado para preparação de documen
tos diz respeito à formatação de margens do documento.

(http://goo.gl/wtF0HN, 05.07.2015. Adaptado)

Os gregos decidiram, nesse plebiscito,
(A) autorizar o reajuste das tarifas públicas discutido no
Parlamento.

O nome da guia do MS-Word 2010, em sua configuração
padrão, que contém o ícone Margens, que permite mani
pular as margens de um documento é

(B) rejeitar a proposta de acordo feita pelos credores
internacionais.

(A) Página inicial.

(C) aprovar as normas de ajuda econômica do Banco
Mundial e do FMI.

(B) Revisão.
(C) Layout da Página.

(D) abandonar imediatamente o bloco da União Euro
peia e o euro como moeda.

(D) Formatação.

(E) reformar o sistema fiscal e previdenciário após a
renúncia do primeiro-ministro.
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(E) Exibição.
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44. Os ícones exibidos a seguir foram retirados do MS-Word
2010, em sua configuração padrão, e são usados para
formatação de parágrafos.

48. O ícone a seguir foi retirado do MS-PowerPoint 2010, em
sua configuração padrão.

(A) Recuo.

Assinale a alternativa que contém a função do ícone exi
bido, usado após selecionar um objeto de um slide.

(B) Espaçamento.

(A) Enviar para trás.

(C) Centralizar.

(B) Trazer para a Frente.

(D) Justificar.

(C) Avançar.

A formatação relacionada a esses ícones é:

(E) Bordas.

(D) Recuar.
(E) Alinhar.

45. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

49. No Internet Explorer 11, em sua configuração padrão, o
atalho via teclado utilizado para imprimir uma página que
se encontra aberta é:
(A) CTRL + N
(B) CTRL + M
Assinale a alternativa que indica o valor obtido na célula
A3, após ser preenchida com a fórmula a seguir.

(C) CTRL + A
(D) CTRL + P

=MÉDIA(A1:C2;D1;D2)

(E) CTRL + T

(A) 1
(B) 2

50. Um exemplo de aplicativo específico de correio eletrô
nico é o MS-Outlook 2010. Quando um usuário acessa
e-mails diretamente de uma página na web, é correto
afirmar que ele está usando um aplicativo da categoria
.

(C) 3
(D) 4
(E) 5

Assinale a alternativa que preenche adequadamente a
lacuna do texto.

46. Assinale a alternativa que contém o número de células
(células repetidas devem ser consideradas apenas uma
vez) que serão somadas pelo MS-Excel 2010, em sua con
figuração padrão, caso seja utilizada a fórmula a seguir.

(A) google
(B) mini aplicativo

=SOMA(A1:B2;B1:C2)

(C) gmail

(A) 2
(B) 4

(D) firefox

(C) 6

(E) webmail

(D) 8
(E) 10
47. No MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão,
é possível adicionar comentários aos slides, para facilitar
a revisão.
Durante uma apresentação de slides que contém comen
tários para revisão, os comentários
(A) são abertos automaticamente.
(B) não são exibidos.
(C) podem ser abertos ao clicar sobre uma marcação de
comentários exibida.
(D) ficam indicados no canto inferior direito da tela.
(E) ficam indicados no canto superior direito da tela.
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