INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO
Processo Seletivo 01/2015

NOVA RAZÃO SOCIAL:

CADERNO DE PROVAS
Preencha com seu nome completo

Cargo Pretendido
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL 3
Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Confira se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido;
2. Preencha o quadro acima com seu nome completo à caneta;
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente
assinada, na presença do fiscal;
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações;
5. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de
calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéus ou óculos escuro;
6. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e
borracha; demais pertences deverão ser depositados na mesa do aplicador;
7. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à
caneta;
8. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via;
9. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;
10. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma
resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
11. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno.
12. Caso queira entrar com recurso haverá cópias das provas de todos os cargos disponíveis no site
www.maximaauditores.com.br juntamente com os gabaritos durante o período de recursos sobre as questões
de provas.
13. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
14. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
15. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
16. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova;
17. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Nos termos da Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 13.199/99, é correto
afirmar, EXCETO:
A) A Política Estadual de Recursos Hídricos visa a assegurar o controle, pelos usuários
atuais e futuros, do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e
regime satisfatórios.
B) As Agências de Bacias Hidrográficas, ou as entidades a elas equiparadas, por ato do
CERH-MG, atuarão como unidades executivas centralizadas de apoio aos respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica e responderão pelo seu suporte administrativo, técnico
e financeiro, e pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos, na sua área de atuação.
C) As organizações técnicas de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos
hídricos poderão prestar apoio e cooperação ao SEGRH-MG, mediante convênio,
contrato, acordo, parceria ou consórcio, observada a legislação aplicável e
regulamento próprio.
D) A cobrança pelo uso de recursos hídricos é instrumento da Política Estadual de
Recursos Hídricos.
2. São sujeitos a outorga pelo poder público, independentemente da natureza
pública ou privada dos usuários, os seguintes direitos de uso de recursos hídricos,
conforme o disposto na Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 13.199/99,
EXCETO:

A) O uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos
populacionais distribuídos no meio rural.
B) O lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
C) O aproveitamento de potenciais hidrelétricos.
D) As acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água existente em um
corpo de água para consumo final, até para abastecimento público, ou insumo de
processo produtivo.
3. Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, EXCETO:
A) a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com
os planejamentos regional, estadual e nacional.
B) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
C) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo.
D) a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e
zonas costeiras.
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4. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, nos termos da Lei 9.433/97,
EXCETO:
A) Incentivar a racionalização do uso da água.
B) Auferir verba para investimentos públicos em esfera ambiental, devido à alienação
parcial das águas ao particular.
C) Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções
contemplados nos planos de recursos hídricos.
D) Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real
valor.
5. No tocante aos usos preponderantes das águas, nos termos do Plano Integrado
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce, prevalece na
parte baixa da Bacia do Rio Doce:
A)
B)
C)
D)

Mineração;
Abastecimento Humano;
Abastecimento Industrial;
Irrigação.

6. São Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH envolvidos na elaboração do PIRH
Doce, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

CBH do Rio Caratinga;
CBH do Rio Suaçuí;
CBH do Rio Mucuri;
CBH do Rio Piranga.

7. Analise as assertivas abaixo, nos termos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, Lei 9.433/97:
I. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou
totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, em caso de ausência de uso por
dois anos consecutivos.
II. Compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas manter balanço atualizado da
disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação.
III. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos elaborar
seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
IV. A criação de uma Agência de Água é condicionada à prévia existência do respectivo
ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e III;
II e IV;
III e IV;
I e II.
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8. Todas as alternativas abaixo constituem características da Bacia do Rio Doce,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

População estimada de 1,5 milhão de pessoas;
73% da população concentra-se na área urbana;
202 municípios somente no estado de Minas Gerais;
Relevo ondulado, montanhoso e acidentado.

9. Nos termos da Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei 13.199/99, constitui
infração às normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos,
EXCETO:
A) Realizar captação de águas subterrâneas através de dois ou mais poços artesianos,
por um mesmo empreendimento.
B) Perfurar poços para a extração de águas subterrâneas ou operá-los sem a devida
autorização, ressalvados os casos de vazão insignificante, assim definidos em
regulamento.
C) Utilizar recursos hídricos ou executar obra ou serviço relacionado com eles, em
desacordo com as condições estabelecidas na outorga.
D) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de
suas funções.
10. É correto afirmar, nos termos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei
9.433/97, EXCETO:
A) Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de
gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do
Ministério de Meio Ambiente.
B) Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras
indígenas devem ser incluídos representantes da Fundação Nacional do Índio FUNAI, como parte da representação da União.
C) O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por um Presidente, que será o
Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal.
D) Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos prestar
apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
11. No que tange a Resolução da ANA Nº 552, de 8 de agosto de 2011, é CORRETO
afirmar:
A) Entende-se por PROJETO SELECIONADO o projeto selecionado na Seleção de
Propostas por meio da modalidade Concurso de Projetos.
B) Entende-se por PREÇO INEXEQUÍVEL o valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do
preço máximo, salvo se apresentada demonstração de exequibilidade pelo fornecedor
e esta seja aceita pela entidade delegatária;
C) Entende-se por SELEÇÃO DE PROPOSTA o procedimento licitatório para compra de
bens e para a contratação de obras e serviços, a ser realizado por parte da entidade
delegatária, apenas na modalidade Coleta de Preços, quando sujeito a aprovação do
Comitê da Bacia Hidrográfica.
D) Entende-se por PROJETO EXECUTIVO o conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços, que possibilite a estimativa de seu custo final e prazo
de execução.
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12. No que tange a Resolução da ANA Nº 552, de 8 de agosto de 2011, está
INCORRETO o que se afirma em:
A) Se todos os interessados forem inabilitados, a entidade delegatária poderá fixar o
prazo de três dias úteis para apresentação de nova documentação de habilitação,
escoimada das causas da inabilitação, permanecendo em seu poder os demais
envelopes, devidamente fechados e rubricados por todos os representantes presentes
das proponentes.
B) A dispensa de coleta de preços poderá ocorrer no caso de compras, execução de
obras ou serviços que envolvam valores inferiores à R$16.000,00 (dezesseis mil
reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
C) O Concurso de projetos reger-se-á por lei específica editada pela Agência Nacional de
Águas – ANA.
D) Considera-se inexigível a Coleta de Preços quando houver inviabilidade de
competição, em especial para a aquisição de serviços, materiais, equipamentos ou
gêneros, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca; devendo a comprovação de
exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria o objeto do certame, pelo Sindicato, Federação,
Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes.
13. A respeito da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044, de 30 de outubro de
2009, marque a alternativa CORRETA:
A) Não poderá participar, direta ou indiretamente, do Processo Seletivo na modalidade
Coleta de Preços ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 10% (dez por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado.
B) É vedado o fracionamento de obras e serviços de mesma natureza e local de
execução sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "coleta de
preços", exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas
por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou
serviço.
C) Coleta de Preços é a modalidade de Processo Seletivo em que poderão participar
quaisquer interessados que atendam às exigências do Ato Convocatório, inclusive
quanto à apresentação dos documentos exigidos na Resolução, sendo obrigatória
para todas as compras e serviços/obras com valores acima de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
D) O ato de dispensa/inexigibilidade deverá ser devidamente justificado apenas em
relação ao preço, que deverá ser compatível ao praticado no mercado, e autorizado
pelo responsável legal da entidade.
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14. Nos termos da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044, de 30 de outubro de
2009, marque a alternativa CORRETA:
A) À Entidade Equiparada é facultado exigir prestação de garantia nas contratações,
desde que estabelecida no Ato Convocatório. A garantia não excederá a 10% (dez por
cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele.
B) No julgamento das propostas serão considerados como critérios a qualidade,
conforme especificações estabelecidas no Ato Convocatório, o preço, e outros critérios
previstos no Ato Convocatório.
C) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Ato
Convocatório, porém poderá a Entidade Equiparada estabelecer prazo de 5 dias para
que às exigências sejam atendidas.
D) Das decisões cabe recurso no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da divulgação das
etapas previstas no Ato Convocatório quanto à habilitação ou inabilitação do
interessado ou ao julgamento das propostas.
15. Acerca da Deliberação Normativa CERH Nº 46, de 30 de dezembro de 2014,
analise as assertivas:
I. Todo aquele que se deslocar de seu domicílio para o exercício de funções inerentes
às atividades dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com intuito de participar de
reuniões, eventos, cursos e outras atividades vinculadas às competências legais do
colegiado, fará jus ao pagamento das despesas de alimentação e de pousada pelo
período de afastamento do domicílio.
II. Poderão ser pagas antecipadamente até 15 (quinze) diárias de viagem em razão de
deslocamento contínuo.
III. Fica limitado o pagamento de até 40 (quarenta) diárias ao ano.
IV. A diária ou o custeio de viagem não serão devidos no caso de deslocamento com
duração inferior a 04 (quatro) horas.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II, III e IV;
I e IV;
I, II e III;
I e III.

16. Acerca dos princípios fundamentais marque a assertiva INCORRETA:
A) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.
B) o repúdio ao terrorismo e ao racismo são princípios que regem a República Federativa
do Brasil nas suas relações internacionais.
C) a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, dentre outros, a soberania, a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
D) Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão reduzir a
pobreza e a marginalização.
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17. Acerca das licitações, assinale a alternativa CORRETA:
A) A licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos que
tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para ambas as partes do
contrato, promover o desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os
licitantes.
B) A seleção de licitantes, no sistema de registro de preços, deve ser feita por meio da
modalidade tomada de preços.
C) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para
aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação,
ou a obra, ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.
D) O prazo mínimo, até o recebimento das propostas, é de quinze dias úteis para a
modalidade convite, contados a partir da expedição do convite.
18. Considere as seguintes assertivas sobre o procedimento licitatório:
I. Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.
II. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior
e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido.
III. Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
IV. Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas
subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou
obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado
no mercado.
Nos termos da Lei no 8.666/93, são hipóteses de dispensa de licitação:
A)
B)
C)
D)

I, II e IV;
I e III;
I, II e III;
I e IV.

19. São bens da União, EXCETO:
A) Os potenciais de energia hidráulica.
B) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
C) As terras devolutas em geral, exceto as indispensáveis à preservação ambiental, que
serão de titularidade do Estado-membro respectivo.
D) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
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20. A respeito da disciplina constitucional do meio ambiente, é CORRETO afirmar
que:
A) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
B) Incumbe ao Poder Público exigir, na forma de lei complementar, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
C) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em
decreto do presidente da República.
D) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, apenas pessoas físicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
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PROVA DE PORTUGUÊS
Texto I
Famigerado
(...) — "Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que
é: fasmigerado... faz-me-gerado... falmisgeraldo... familhas-gerado...?
Disse, de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. Mas, o
gesto, que se seguiu, imperava-se de toda a rudez primitiva, de sua presença dilatada.
Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de imediato. E já aí outro susto
vertiginoso suspendia-me: alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a
palavra de ofensa àquele homem; que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para
exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a vexatória satisfação?
— "Saiba vosmecê que saí ind'hoje da Serra, que vim, sem parar, essas seis léguas,
expresso direto pra mor de lhe preguntar a pregunta, pelo claro..."
[...]
— Famigerado?
— "Sim senhor..." — e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua
voz fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo — apertava-me. Tinha eu que
descobrir a cara. — Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro
ínterim, em indúcias. Como por socorro, espiei os três outros, em seus cavalos, intugidos
até então, mumumudos. Mas, Damázio:
— "Vosmecê declare. Estes aí são de nada não. São da Serra. Só vieram comigo, pra
testemunho..."
Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio.
— Famigerado é inóxio, é "célebre", "notório", "notável"...
— "Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é
desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?"
— Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos...
— "Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?"
— Famigerado? Bem. É: "importante", que merece louvor, respeito...
— "Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?"
Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse:
— Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora destas era
ser famigerado — bem famigerado, o mais que pudesse!...
— "Ah, bem!..." — soltou, exultante.
Saltando na sela, ele se levantou de molas. Subiu em si, desagravava-se, num
desafogaréu. Sorriu-se, outro. Satisfez aqueles três: — "Vocês podem ir, compadres.
Vocês escutaram bem a boa descrição..." — e eles prestes se partiram. Só aí se chegou,
beirando-me a janela, aceitava um copo d'água. Disse: — "Não há como que as
grandezas machas duma pessoa instruída!" Seja que de novo, por um mero, se torvava?
Disse: — "Sei lá, às vezes o melhor mesmo, pra esse moço do Governo, era ir-se
embora, sei não..." Mas mais sorriu, apagara-se-lhe a inquietação. Disse: — "A gente tem
cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças... Só pra azedar a mandioca..."
Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez, aceitaria de entrar em minha casa. Oh,
pois. Esporou, foi-se, o alazão, não pensava no que o trouxera, tese para alto rir, e mais,
o famoso assunto.
ROSA, Guimaraes. Primeiras estórias
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21. Com base na variedade linguística utilizada por Damázio, pode-se AFIRMAR que
seu perfil:
A) Um sujeito simples de pouca escolaridade, com distanciamento da norma padrão em
discurso.
B) Um sujeito de grande teor intelectual, apresentando um vocabulário rebuscado, com
laços firmes com a norma padrão.
C) Um sujeito sem escolaridade, porém com um valor intelectual grandioso devido o seu
vocabulário bastante rebuscado.
D) Não há nenhuma possibilidade de definir o perfil social de Damázio, uma vez que a
linguagem utilizada é bastante sucinta e objetiva.
22. ―___ Pois é... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?‖
A expressão destacada, significa de acordo com o contexto:
A)
B)
C)
D)

Linguagem própria do mercado de trabalho, destinada a um segmento específico.
Linguagem de pessoas simples de fácil entendimento.
Linguagem rebuscada, carecendo de maior interação com a língua.
Linguagem obscena, de baixo calão e ofensiva.

23. Ainda em relação ao trecho da questão anterior, a pergunta revela quanto à
imagem que se tem do interlocutor e de quem a faz:
A) Damázio se iguala ao saber do narrador, não se mostrando nada inferior nem incapaz
de fazer uso da linguagem.
B) Damázio se demonstra bastante acima do conhecimento do narrador/interlocutor,
enfatizando seu grau superior e sua intimidade com o idioma.
C) Damázio se condena como autoritário, devido sua alta complexidade linguística e sua
capacidade de utilizar verbetes conflituosos e rebuscados.
D) Damázio tem em alta conta o saber do narrador/interlocutor, perante o qual ele se
coloca em posição de inferioridade.
24. Levando em consideração o significado que a palavra famigerado pode
apresentar, o sentido utilizado pelo homem do governo e o sentido utilizado pelo
narrador-personagem a Damázio, são respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Mal-afamado e alguém que tem muita fama;
Alguém que tem muita fama e mal-afamado;
Mal-afamado nas duas situações;
Muita fama nas duas situações.

25. ―Não há como que as grandezas machas duma pessoa instruída! Seja que de novo,
por um mero, se torvava?‖ Em relação à expressão destacada:
A) Que o narrador-personagem supôs que Damázio poderia ter voltado a se irritar.
B) Que Damázio deixou bem claro sua compreensão a respeito do emprego da palavra
utilizada pelo narrador-personagem.
C) Que o narrador-personagem reconheceu a riqueza intelectual de Damázio e o
entendimento deste relacionado à situação.
D) Que Damázio não se mostrou insatisfatório com a situação e ratificou sua
compreensão e aceitabilidade com a situação.
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26. Levando em consideração os papeis sociais ocupados pelas personagens, as
“armas” utilizadas por Damázio e as do Narrador-personagem são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)

a força física e a força espiritual;
a facilidade de comunicação e o conhecimento prévio;
a má fama e o conhecimento linguístico;
a capacidade intelectual e popularidade.

27. ―Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes‖
Analisando morfologicamente, é CORRETO afirmar que as palavras destacadas
são:
A) As duas primeiras, pronomes relativos e as duas últimas conjunções subordinativas;
B) A primeira, pronome relativo, a segunda conjunção integrante e as duas últimas
conjunções subordinativas;
C) Todas são pronomes relativos;
D) Todas são conjunções subordinativas.
28. ―De um que apanhe esse grito.‖ Esse trecho:
A)
B)
C)
D)

Tem a função de objeto direto da oração do verso anterior.
Tem a função de objeto indireto da oração do verso anterior.
Tem a função de complemento nominal da palavra galo.
Tem a função de predicativo da oração do verso anterior.

29. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase:
―_________ anos que o ser carrega uma dúvida: se não _________ obstáculos, como
_________ desafios?‖
A)
B)
C)
D)

Faz – houvesse – existia;
Fazem – houvessem – existiam;
Faz – houvesse – existiriam;
Fazem – houvesse – existiriam.

30. A frase que EXIGE acento indicador de crase é:
A) Os jovens têm-se dedicado a outras atividades, além das escolares.
B) A adesão a uma atividade alternativa durante as férias é privilégio de poucos.
C) Muitos compreendem melhor o mundo em que vivem a medida que conhecem outras
realidades.
D) A experiência anterior levou a jovem a voltar ao projeto como monitora.
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PROVA DE NIOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. São programas que podem ser executados no MS-Windows 7, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Bloco de notas;
FaceTime;
Google Chrome;
Paint.

32. Abaixo temos um poema de Fernando Pessoa. Sabendo que o texto possui o
mesmo tipo e tamanho de fonte, assinale a alternativa INCORRETA:

A)
B)
C)
D)

A segunda estrofe está Alinhada a Direita;
A quinta estrofe está Centralizada e em Itálico;
A terceira estrofe está Alinhada a Direita e em Negrito;
A primeira estrofe está Alinhada a Esquerda.
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33. Utilizando o MS-Word 2007, qual ícone abaixo é correspondente à função
Numeração:

A)

B)

C)

D)
34. Relacione os ícones encontrados na aba Fórmulas do MS-Excel 2010 com suas
devidas definições e marque a alternativa CORRETA:

I.
II.
III.
IV.
(
(
(
(

) Janela de Inspeção
) Gerenciador de Nomes
) Opções de Cálculo
) Inserir Função

A)
B)
C)
D)

I, III, IV, II;
I, III, II, IV;
III, II, IV, I;
IV, I, III, II.
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35. Utilizando o MS-Word 2010, na aba Inserir, podemos encontrar a função Formas.
Marque o ícone correspondente:

A)
B)
C)
D)
36. A imagem abaixo representa o Painel de Controle do MS-Windows 07. Em qual
das categorias podemos acessar a opção Reconhecimento de Fala?

A)
B)
C)
D)

Sistema e Segurança;
Aparência;
Facilidade de Acesso;
Rede e Internet.

37. Relacione a primeira coluna com a segunda:
I. Hardware;
II. Software;
III. Peopleware.
(
(
(

) são os usuários, ou seja, é a parte humana que se utiliza das diversas
funcionalidades dos sistemas computacionais.
) são as partes físicas do computador, o que podemos tocar.
) são as partes lógicas do computador, os programas por exemplo.
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Assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

III, II, I;
II, III, I;
I, III, II;
III, I, II.

38. Quatro células de uma planilha Microsoft Office Excel possuem os seguintes
valores: A1=23; A2=55; A3=30; A4=15. Os resultados das fórmulas =MEDIA(A1:A3) e
=SOMA(A1:A4), são respectivamente:
A)
B)
C)
D)

30,75 e 123;
36 e 108;
36 e 123;
30,75 e 108.

39. Enumere de acordo com a ordem lógica do processo de criação de uma Mala
Direta:
(
(
(
(

(

A)
B)
C)
D)

) Conectar o documento a uma fonte de dados. Uma fonte de dados é um arquivo que
contém as informações a serem mescladas em um documento.
) Visualizar e completar a mesclagem. É possível visualizar cada cópia do documento
antes de imprimir todo o conjunto.
) Definir o documento principal. O documento principal contém o texto e os gráficos
que são os mesmos para cada versão do documento mesclado.
) Adicionar espaços reservados, chamados campos de mala direta, ao documento. Ao
realizar a mala direta, os campos da mala direta são preenchidos com informações
de seu arquivo de dados.
) Refinar a lista de destinatários ou os itens. Se o seu arquivo de dados for uma lista
de correspondência, esses itens serão provavelmente destinatários da sua
correspondência. Se você quiser gerar cópias apenas para determinados itens no
seu arquivo de dados, poderá escolher quais itens (registros) incluir.
2, 1, 5, 3 e 4;
2, 5, 1, 4 e 3;
5, 1, 2, 3 e 4;
4, 1, 3, 2 e 5.

40. “É uma ferramenta de sistema do Microsoft Windows, na qual consiste em
personalizar as configurações do computador.” Assinale a alternativa que
corresponde a definição feita no enunciado.
A)
B)
C)
D)

Biblioteca;
Painel de Controle;
Menu Iniciar;
Computador.
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