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INSTRUÇÕES 

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

e das normas que regem este Concurso Público. 

 

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua 

substituição. 

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

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 1 hora e 30 minutos 

do início da aplicação. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, 

devendo assinar a ata da prova. 

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

são parte integrante da prova. 

5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 29/06/2010, até as 15 horas, no site 

(www.fundatec.com.br) e nos murais localizados na sede da Fundatec, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 

2.012, Bairro: Partenon – Porto Alegre/RS. 

 



V422/6/201008:28:36 

Execução: Fundatec   
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR 

2 

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

 

O impacto ambiental, econômico e social das hidrelétricas. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

   O Brasil vem construindo grandes empreendimentos hidrelétricos desde o começo dos anos 1960. 
A maior parte deles foi construída durante um período em que havia muito pouca – ou nenhuma – 
preocupação com os impactos ambientais e sociais de grandes obras de engenharia. 

O histórico da implantação de tais empreendimentos registra custos ambientais e de 
reassentamento de populações atingidas, danos que foram muito subestimados e mesmo desconsiderados. 
Na época, não havia discussão prévia sobre as alternativas tecnológicas de geração de energia elétrica ou 
mesmo dos tamanhos e dos formatos dos lagos que seriam criados pelas grandes barragens. 

As populações locais eram simplesmente notificadas de que a barragem seria construída e de que 
teriam que se mudar para outro local. Tais populações eram, muito frequentemente, indenizadas por suas 
perdas de maneira totalmente inadequada, normalmente em processos de negociação bastante assimétricos. 

Assim, com o passar dos anos, depois de várias experiências bastante negativas – entre elas a 
construção das hidrelétricas de Itaparica, Sobradinho, Balbina e Tucuruí (as duas últimas na Amazônia) – e 
de pressões sociais realizadas por movimentos ambientalistas e sociais organizados, o próprio setor elétrico 
passou a tentar incorporar algumas dessas organizações sociais no processo de concepção e construção de 
uma usina hidrelétrica.  

Os principais impactos negativos relacionados ____ construção e ____ operação de usinas 
hidrelétricas são normalmente sofridos por aqueles que viviam na área e que tiveram que se mudar. Na maior 
parte dos casos, as populações rurais reassentadas sofrem perdas consideráveis em seu padrão de vida, 
normalmente sequer se beneficiando da energia elétrica que começa a ser gerada. Além disso, as grandes 
hidrelétricas impactam, de maneira desigual, dependendo da região, nos meios físico, biótico e social de seus 
habitantes. 

 Nesse sentido, é de se esperar que novas hidrelétricas na Amazônia só irão aumentar a oposição 
da sociedade ____ construções desse tipo, previsão que é agravada por duas constatações, entre outras. 
Uma delas diz respeito à ausência de novas pesquisas mais detalhadas sobre as condições e as 
especificidades ambientais e sociais da região. A outra refere-se à falta de flexibilidade da política energética 
brasileira para adaptar seus projetos de engenharia não ao que seria o ideal, mas eventualmente a uma 
solução de compromisso que leve em conta, ao mesmo tempo, as questões energéticas e as condições 
ambientais e sociais locais, haja vista a fragilidade ambiental e social dos ecossistemas amazônicos.  

 
* O autor Roberto Schaeffer é professor do Programa de Planejamento Energético da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ). 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/o-futuro-da-energia-eletrica-no-brasil (Texto adaptado)  
 

 
QUESTÃO 01 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas das linhas 16 e 23, 
respectivamente. 
 

A) à – à – a 
B) à – à – à  
C) a – a – a 
D) à – à – há  
E) a – a – à  

 
 
QUESTÃO 02 – Tanto os vocábulos como as 
expressões a seguir podem substituir assimétricos 
(linha 10) sem causar ambiguidade ao sentido do 
texto, à exceção de 

 
A) diferentes entre si. 
B) discrepantes entre si. 
C) desiguais. 
D) díspares. 
E) irregulares. 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que sintetiza a 
visão do autor, apresentada no texto, acerca da 
construção de usinas hidrelétricas no Brasil. 

 
A) Ele é contrário a esses empreendimentos por 

causa do impacto negativo que eles têm na 
sociedade de modo geral. 

B) Ele exime-se de emitir uma opinião categórica, 
mas descreve como a construção de uma usina 
pode afetar a natureza e as pessoas da região. 

C) Ele tenciona opor-se aos novos empreendimentos 
e espera que a sociedade, de modo geral, o 
acompanhe nessa oposição. 

D) Ele defende a realização de pesquisas mais 
detalhadas sobre o meio ambiente e as 
populações das regiões como condição para que 
se discuta a possibilidade de se construir uma 
hidrelétrica. 

E) Ele defende a construção de usinas desde que, 
caso seja constatada a fragilidade dos 
ecossistemas envolvidos, se dê a devida atenção 
a eles. 
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QUESTÃO 04 – Considere as seguintes afirmações 
sobre o texto. 

 
I. O texto faz a ponderação de que um 

empreendimento hidrelétrico tem custos 
ambientais e de re-assentamento de 
populações atingidas; considerando-os como 
os principais impactos negativos. 

II. O texto afirma que, quando se construíram as 
primeiras usinas hidrelétricas, não se dava 
muita atenção à prevenção e à solução de 
danos sociais; por sinal, a indenização das 
perdas à população atingida nem sempre era 
feita de modo justo. 

III. O texto constata que não têm sido realizados 
estudos mais específicos sobre o ambiente e 
sobre a população dos locais, na Amazônia, 
onde podem ser construídas usinas 
hidrelétricas; com isso, é previsível que a 
população se manifeste contrariamente a 
esses empreendimentos. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II.  
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 

 
 
QUESTÃO 05 – Considere as seguintes 
possibilidades de mudanças de vocábulos do texto. 
 

I. Passar discussão (linha 06) para o plural. 
II. Passar populações (linha 08) para o singular. 

 
Quantos outros vocábulos, nas respectivas frases, 
deveriam sofrer alterações para fins de 
concordância, caso essas mudanças fossem 
realizadas? 
 
A) Em I, dois; em II, cinco. 
B) Em I, três; em II, seis. 
C) Em I, um; em II, oito. 
D) Em I, um; em II, cinco. 
E) Em I, dois; em II, dez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que 
apresenta a correta passagem para a voz passiva 
da primeira frase do texto, transcrita a seguir,   
O Brasil vem construindo grandes empreendimentos 

hidrelétricos desde o começo dos anos 1960. 

 
A) Grandes empreendimentos hidrelétricos o Brasil 

vem construindo desde o começo dos anos 
1960. 

B) Grandes empreendimentos hidrelétricos vem 
sendo construídos no Brasil desde o começo 
dos anos 1960. 

C) Grandes empreendimentos hidrelétricos, desde 
o começo dos anos 1960, o Brasil vem 
construindo. 

D) Grandes empreendimentos hidrelétricos vêm 
sendo construídos pelo Brasil desde o começo 
dos anos 1960. 

E) Grandes empreendimentos hidrelétricos têm sido 
construídos para o Brasil desde o começo dos 
anos 1960. 

 
 
QUESTÃO 07 – O vocábulo Brasil (linha 01) e a 
expressão o próprio setor elétrico (linha 13) estão 
sendo usados em sentido figurado. Qual é a figura de 
linguagem presente nos dois casos? 

 
A) A metonímia, pois emprega uma palavra ou 

expressão no lugar de outra com a qual está 
relacionada. 

B) A metáfora, pois faz um desvio da significação 
exata de uma palavra ou expressão. 

C) A perífrase, pois designa os seres por meio de 
seus atributos ou títulos. 

D) O pleonasmo, pois emprega redundâncias com o 
fim de reforçar um sentido. 

E) O eufemismo, pois substitui vocábulos ou 
expressões por outros de conotação mais branda. 

 
 
 
QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que não pode 
substituir haja vista (linha 28) sob pena de provocar 
dano estrutural ao texto. 

 
A) considerando. 
B) tendo em vista. 
C) visto que. 
D) dada. 
E) sem perder de vista. 
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QUESTÃO 09 – Relacione a coluna 1 à coluna 2, 
associando os sinais de pontuação do texto às 
respectivas explicações ou justificativas. 
 
1 Coluna  
 
1. Travessões (linha 02). 
2. Vírgulas das linhas 09 e 11 (as duas ocorrências 

nos dois casos). 
3. Vírgulas da linhas 12 (as duas ocorrências) e 20 

(quarta ocorrência). 
 
2 Coluna 
 

(  ) Separam elementos coordenados. 
(  ) Separam adjunto adverbial deslocado. 
(  ) Separam expressão que se deseja enfatizar. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

 
A) 1 – 2 – 3 
B) 1 – 3 – 2  
C) 2 – 1 – 3  
D) 3 – 1 – 2 
E) 3 – 2 – 1  

 
 
QUESTÃO 10 – As alternativas a seguir apresentam 
vocábulos (retirados do texto) que contêm, 
respectivamente: um hiato, um encontro consonantal 
e um dígrafo, à exceção de 

 
A) sociedade – impactos – questões 
B) biótico – obras – barragens 
C) construída – tecnológicas – ecossistemas 
D) ideal – constatações – engenharia 
E) prévia – pressões – fragilidade 
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INFORMÁTICA 
 
Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse 
está configurado para uma pessoa que o utiliza 
com a mão direita (destro) e usa, com maior 
frequência, o botão esquerdo, que possui as 
funcionalidades de seleção ou de arrastar 
normal, entre outras. O botão da direita serve 
para ativar o menu de contexto ou de arrastar 
especial; (2) os botões do mouse estão 
devidamente configurados com a velocidade de 
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta 
prova foram instalados com todas as suas 
configurações padrão, entretanto, caso tenham 
sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões existem palavras que foram 
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. 
Neste caso, para resolvê-las, desconsidere as 
aspas e atente somente para o texto 
propriamente dito; e (5) para resolver as 
questões dessa prova considere, apenas, os 
recursos disponibilizados para os candidatos, 
tais como essas orientações, os textos 
introdutórios das questões, os enunciados 
propriamente ditos e os dados e informações 
disponíveis nas figuras das questões, se houver. 
 
A questão 11 baseia-se na Figura 1, que mostra a 
janela principal da Lixeira, do Windows XP. 
Nessa Figura, tracejou-se, intencionalmente, a 
área apontada pela seta nº 3, de modo a facilitar a 
resolução dessa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 - Após observar a Figura 1, considere 
as seguintes alternativas sobre a Lixeira: 
 

I. Pressionando-se uma vez o ícone apontado 
pela seta nº 1, a área tracejada, apontada pela seta 
nº 3, será mostrada da seguinte forma:  

 
 

II. Pressionando-se duas ou mais vezes a 
tecla "ESC" do teclado, e, a seguir, dando-se apenas 
um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o 
ícone apontado pela seta nº 2, pode-se afirmar que 
todos os arquivos que se encontram selecionados 
serão restaurados aos locais onde se encontravam 
quando foram excluídos.  

 
III. Ao ser dado um clique com o botão 

esquerdo do mouse sobre o item de menu apontado 
pela seta nº 4, será restaurado, ao local onde se 
encontrava antes de ser excluído, apenas o arquivo 
"D4.xls". 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Janela principal da Lixeira 

3 

2 1 

4 
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A questão 12 baseia-se na Figura 2, do Word 
2003, onde se pode observar que um documento 
foi elaborado e que se encontram visíveis as 
opções do menu apontado pela seta nº 1. A 
página desse documento está configurada com 
tamanho de papel A4, ou seja, largura de 21 
centímetros e altura de 29,7 centímetros. Nessa 
Figura, tracejou-se, intencionalmente, a área 
apontada pela seta nº 2, de modo a facilitar a 
resolução dessa questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 12 - Após observar a janela principal do 
Word 2003, mostrada na Figura 2, pode-se afirmar 
que, ao ser dado um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o item de menu apontado pela seta nº 
4 ("Largura da página"), a área desse editor de texto, 
tracejada e apontada pela seta nº 2, será mostrada 
da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  

 
 
B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

Figura 2 – Janela principal do Word 2003 

2 

3 

4 

1 



V122/6/201015:14:54 

Execução: Fundatec   
INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR 

7 

A questão 13 baseia-se na Figura 3, que mostra a 
janela principal do Word 2003 e, sobre ela, a 
caixa de diálogo "Personalizar".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 - Na janela principal do Word 2003, 
mostrada na Figura 3, para excluir da barra de 
ferramentas, apontada pela seta nº 2, apenas o 
ícone apontado pela seta nº 1, basta realizar, 
sequencialmente, as seguintes atividades: 
 
A) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 

mouse sobre o local apontado pela seta nº 3, 
ocultando a marcação existente nesse local; e 
(2) pressionar o botão "Fechar" (seta nº 7). 

B) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 4, 
ocultando a marcação existente nesse local; e 
(2) pressionar o botão "Fechar" (seta nº 7). 

C) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, 
selecionando-o; (2) pressionar, uma vez, o 
botão "Excluir" (seta nº 6); e (3) pressionar o 
botão "Fechar" (seta nº 7). 

D) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, 
selecionando-o; (2) dar um clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre a palavra 
"Formatação", apontada pela seta nº 5, 
selecionando-a; (3) pressionar uma vez o botão 
"Excluir" (seta nº 6); e (4) pressionar o botão 
"Fechar" (seta nº 7). 

E) (1) posicionar o cursor do mouse sobre o ícone 
apontado pela seta nº 1; (2) pressionar e 
segurar o botão esquerdo do mouse; (3) 
arrastar o cursor do mouse até o centro da 
caixa de diálogo "Personalizar"; (4) soltar o 
botão esquerdo do mouse; e (5) pressionar o 
botão "Fechar" (seta nº 7). 

 

A questão 14 baseia-se na Figura 4, que mostra a 
janela principal do Word 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 14 - Na Figura 4, do Word 2003, o 
número apontado pela seta nº 1 passou a ser exibido 
após ter sido pressionado o ícone da barra 
ferramentas "Cabeçalho e rodapé" (seta nº 2), 
apontado pela seta nº: 
 
A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 
E) 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Janela principal do Word 2003 

1 

2 

5 
3 

4 

6 

7 

3 

1 

4 5 6 

7 

2 

Figura 4 - Janela principal do Word 2003 
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As questões 15 e 16 baseiam-se na Figura 5, que 
mostra a janela principal do Word 2003, na qual 
se observam os seguintes detalhes: (1) digitou-se 
um texto na área de trabalho do Word 2003; (2) 
após as palavras apontadas pelas setas nº 1 e 3 
terem sido digitadas, o Word 2003 inseriu, 
automaticamente, embaixo delas, uma linha 
ondulada na cor vermelha; (3) a seta nº 2 aponta 
para o ponto de inserção de texto no formato de 
uma barra vertical (" | "); (4) está sendo exibido, 
sobre a área de trabalho, o menu apontado pela 
seta nº 4; e (5) a seta nº 8 aponta para vários 
ícones que foram ampliados e destacados logo 
abaixo da janela principal do editor de texto, para 
facilitar a visualização e a resolução da questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 - Na janela principal do Word 2003 
(Figura 5), ao ser dado um clique com o botão 
esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela 
seta nº 9, pode-se afirmar que a área de trabalho 
desse editor de texto será mostrada da seguinte 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
E)  

 
 

7 5 

6 

3 

1 

2 

8 

Figura 5- Janela principal do Word 2003 

4 

9 
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QUESTÃO 16 - Na Figura 5, do Word 2003, ao ser 
dado um clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre o ícone apontado pela seta nº: 
 

I. 5 ("Ignorar tudo"), pode-se afirmar que a 
área de trabalho desse editor de texto será mostrada 
da seguinte forma:  

 

 
 

II. 6 ("Adicionar ao dicionário"), pode-se 
afirmar que a área de trabalho desse editor de texto 
será mostrada da seguinte forma:  

 

 
 

III. 7 ("dólares"), pode-se afirmar que a área de 
trabalho desse editor de texto será mostrada da 
seguinte forma: 

 

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

As questões 17 e 18 baseiam-se nas Figuras 6(a), 
6(b) e 6(c), do Excel 2003. As Figuras 6(a) e 6(c) 
mostram a mesma planilha e o mesmo conteúdo. 
A Figura 6(a) mostra a janela principal do Excel 
2003 antes de se realizar determinada formatação 
sobre a célula apontada pela seta nº 1. A Figura 
6(b) mostra, intencionalmente, apenas parte da 
caixa de diálogo "Formatar células", ativada a 
partir da Figura 6(a), onde se inseriu, 
intencionalmente, no local apontado pela seta nº 
3, um retângulo, para ocultar qualquer texto ou 
palavra existente neste local. A Figura 6(c) 
apresenta os seguintes aspectos: (1) a seta nº 10 
aponta para o resultado obtido após ter sido 
realizada determinada formatação sobre essa 
mesma célula, na Figura 6(a), apontada pela seta 
nº 1; e (2) sobre essa Figura, está sendo exibido 
o menu apontado pela seta nº 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6(a) – Janela principal do Excel 2003 
(antes) 

1 

Figura 6(b) – Caixa de diálogo "Formatar 
células" 

3 

2 

4 

6 5 

7 
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QUESTÃO 17 - Na Figura 6(a), do Excel 2003, a 
seta nº 1 aponta para uma célula antes de ter sido 
realizada determinada formatação sobre ela. A seta 
nº 10 (Figura 6(c)) aponta para o resultado obtido 
após ter sido realizada determinada formatação, 
sobre a mesma célula da Figura 6(a). Para se obter o 
resultado mostrado na Figura 6(c), bastou, antes, na 
Figura 6(a), ativar a caixa de diálogo "Formatar 
células" (Figura 6(b)) e, a seguir, realizar 
sequencialmente as seguintes atividades nessa 
caixa de diálogo (Figura 6(b)):  
 
A) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 2; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
B) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 4; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
C) (1) selecionar o item apontado pela seta nº 5; e 

(2) pressionar o botão "OK". 
D)  (1) dar um clique com o botão esquerdo do 

mouse sobre o local apontado pela seta nº 6; e 
(2) pressionar o botão "OK". 

E) (1) dar um clique com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 7; e 
(2) pressionar o botão "OK". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 - Na Figura 6(c), do Excel 2003, para 
que seja mostrado, no local apontado pela seta nº 
11, a média dos conteúdos das células apontadas 
pela seta nº 12, basta realizar sequencialmente a(s) 
seguinte(s) atividade(s):  
 

I. (1) Pressionar a tecla "ESC" do teclado duas 
ou mais vezes; (2) digitar a fórmula 
=D7+E7/2; e (3) pressionar a tecla "ENTER" 
do teclado. 

II. (1) Pressionar a tecla "ESC" do teclado duas 
ou mais vezes; (2) digitar a fórmula 
SOMA(D7:E7)/2; e (3) pressionar a tecla 
"ENTER" do teclado.  

III. dar um clique, com o botão esquerdo do 
mouse sobre o local apontado pela seta nº 9.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas III. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
A questão 19 baseia-se na Figura 7, que mostra 
apenas parte da janela principal do Internet 
Explorer 8. Nessa Figura, inseriram-se, 
intencionalmente, duas linhas tracejadas, 
apontadas pela seta nº 2, de modo a facilitar a 
resolução da questão. Observação: incluiu-se, 
em todas as alternativas dessa questão, além da 
área central apontada pela seta nº 2, também, a 
lateral direita dessa janela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Internet Explorer 8 

2 

1 

Figura 6(c) – Janela principal do Excel 2003 (após) 

8 

9 

10 

11 

12 
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QUESTÃO 19 - Na janela principal do Internet 

Explorer 8 (Figura 7), ao ser dado um clique com o 
botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado 
pela seta nº 1, pode-se afirmar que a área central 
desse navegador, situada entre as linhas tracejadas, 
apontadas pela seta nº 2, mais o lado direito dessa 
janela, será mostrada da seguinte forma: 
A)  

 
 
B)  

 
 
C)  

 
 
D)  

 
 
E)  

 
 

A questão 20 baseia-se nas Figuras 8(a) e 8(b), 
que mostram a janela principal do Outlook 2003. 
A Figura 8(a) mostra o Outlook 2003 antes de ser 
ativado determinado ícone nessa Figura. Sobre a 
Figura 8(b), considere os seguintes aspectos: (1) 
essa Figura mostra o resultado obtido após se 
ativar determinado ícone na janela principal do 
Outlook 2003, mostrada na Figura 8(a); e (2) 
inseriu-se, no local apontado pela seta nº 7, um 
retângulo de modo a ocultar, intencionalmente, 
os ícones existentes nesse local. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20 - Para que fosse mostrado, na Figura 
8(b), o painel apontado pela seta nº 6, bastou, na 
janela principal do Outlook 2003, mostrada na Figura 
8(a), dar um clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre o ícone apontado pela seta nº: 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 

Figura 8(a) - Janela principal do Outlook 2003 (antes) 

1 2 3 4 5 

Figura 8(b) - Janela principal do Outlook 2003 (após) 

6 
7 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 - Segundo MAXIMIANO (2004), os 
conhecimentos administrativos são produzidos pela 
observação e pela análise crítica da experiência 
prática das organizações e de seus administradores. 
Para o autor, as principais fontes desses 
conhecimentos são: 
 

I. Premissas. 
II. Experiência prática de administradores e todos 

os tipos de organizações. 
III. Métodos científicos. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 22 - Conforme CHIAVENATO (2006), 
sigma é uma medida de variação estatística, e ela se 
refere à frequência com que cada operação ou 
transação utiliza mais do que os recursos mínimos 
para satisfazer o cliente. Uma organização está no 
nível “6-Sigma” quando registra apenas três defeitos 
em um milhão, traduzindo em uma redução de 
custos significativa. Para o autor, o “6-Sigma” busca 
a eficácia organizacional nas seguintes dimensões 
conjuntas:                  
 
I. Redução do desperdício. 
II. Redução dos defeitos. 
III. Envolvimento das pessoas. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 23 - WRIGHT, KROLL e PARNELL 
(2007) definem a administração estratégica como um 
processo contínuo de determinação da missão e dos 
objetivos da empresa. Conforme os autores, a 
administração estratégica envolve os seguintes 
níveis de análise:    
 

I. O macroambiente da empresa. 
II. O setor em que ela opera. 
III. A própria empresa. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

QUESTÃO 24 - O planejamento é a função 
administrativa que define quais os objetivos devem 
ser atingidos e como se deve fazer para atingi-los. O 
planejamento produz um resultado imediato: o plano. 
Para CHIAVENATO (2006), o plano é o produto do 
planejamento e tem um propósito comum: previsão, 
programação e coordenação lógica de eventos. 
Conforme o autor, os tipos de planos são os 
seguintes: 
 

I. Relacionados a métodos – procedimentos. 
II. Relacionados a dinheiro – orçamentos. 

III. Relacionados a tempo – regras. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 25 - A competição que está ocorrendo 
hoje no mundo empresarial faz com que as 
empresas cada vez mais se preocupem com a 
administração financeira. Um dos aspectos a ser 
considerado são a administração e as principais 
transações que afetam o caixa (disponível). Para 
Marion (2005), as seguintes transações aumentam o 
caixa (disponível), exceto:    
 
A) Integralização do Capital pelos sócios ou 

acionistas. 
B) Empréstimos bancários e financiamentos. 
C) Aquisição de item do ativo permanente. 
D) Venda de itens do ativo permanente. 
E) Vendas à vista e recebimento de duplicatas a 

receber. 
 
 
QUESTÃO 26 - Porter argumenta que o potencial de 
lucro de um setor depende de cinco forças 
competitivas: a ameaça de novos concorrentes, a 
intensidade da rivalidade entre os concorrentes 
existentes, a ameaça de produtos ou serviços 
substitutos, o poder de barganha dos compradores e 
dos fornecedores. Segundo WRIGHT, KROLL e 
PARNELL (2007), a probabilidade de novas 
empresas entrarem em um setor depende de dois 
fatores: barreiras de entrada e retaliação esperada 
por parte dos concorrentes existentes. Para os 
autores, são barreiras de entrada, exceto   
 
A) Crédito abundante. 
B) Economias de escala. 
C) Exigências de capital. 
D) Custos de mudança. 
E) Políticas governamentais. 
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QUESTÃO 27 - De acordo com CHIAVENATO 
(2006), para a Teoria da Contingência não existe 
uma universalidade dos princípios de administração 
nem uma única e melhor maneira de estruturar as 
organizações. Umas das maneiras encontrada pelas 
organizações é a estrutura em rede (network 
organization), em que há transferência de algumas 
de suas funções tradicionais para empresas ou 
unidades separadas, que são interligadas através de 
um órgão coordenador, sendo esse o núcleo central. 
Para o autor, são vantagens da organização em 
rede:     
 
I. Flexibilidade da força de trabalho e habilidade 

em fazer as tarefas onde elas são necessárias. 
II. Enfraquecimento da cultura corporativa. 

III. Custos administrativos reduzidos. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 28 - Analise os conceitos emitidos por 
GITMAN (2004). 
  
I. O retorno é o ganho ou a perda total sofrido por 

um investimento em certo período.   
II. A análise de sensibilidade recorre a diversas 

estimativas de retornos possíveis para oferecer 
uma noção de variabilidade dos resultados. 

III. Risco é a possibilidade de ganho financeiro.   
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 29 - Conforme ROSS, WESTERFIELD e 
JAFFE (2008), fazem parte do balanço patrimonial 
da empresa, exceto:     
 
A) Ativo circulante. 
B) Propriedades particulares dos acionistas. 
C) Dívidas a longo prazo. 
D) Ativos permanentes. 
E) Patrimônio dos acionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 - Para ROSS, WESTERFIELD e 
JAFFE (2008), os índices capazes de demonstrar as 
informações contidas nas demonstrações financeiras 
de uma empresa são, exceto:    
 
A) Equilíbrio de mercado. 
B) Solvência a curto prazo. 
C) Atividade. 
D) Alavancagem financeira. 
E) Rentabilidade. 
 
 
QUESTÃO 31 - O BSC (Balanced Scorecard) é uma 
ferramenta, desenvolvida por Kaplan e Norton, de 
administração estratégica focada no equilíbrio 
organizacional e, para Chiavenato (2006) se baseia 
nas seguintes perspectivas:     
 

I. Financeira. 
II. Processos internos dos negócios. 

III. Aprendizagem e crescimentos. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 32 - Conforme MAXIMIANO (2004), a 
teoria dos dois fatores, de Herzberg, explica como o 
ambiente de trabalho e o próprio trabalho interagem 
para produzir motivação: fatores relacionados ao 
trabalho e fatores relacionados às condições de 
trabalho. Para o autor, os fatores relacionados com 
as condições de trabalho (higiênicos) são os 
seguintes, exceto:  
 
A) Relações pessoais com os colegas. 
B) Possibilidade de crescimento. 
C) Salário. 
D) Políticas de administração de pessoal. 
E) Condições físicas e segurança do trabalho. 
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QUESTÃO 33 - A área de recursos humanos tem 
papel preponderante no sucesso das organizações. 
Nesse contexto, o papel da liderança é fundamental, 
pois, de acordo com VERGARA (2007), as 
empresas, assim como a coletividade, são movidas 
por movimentos contrários de cooperação e de 
conflito. Para o autor, os estilos de liderança são: 
 

I. Autocrático. 
II. Democrático. 

III. Laissez-faire. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 34 - Segundo o artigo 189 da CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, serão 
consideradas atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a 
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. Já o artigo 191, da mesma CLT, 
descreve que a eliminação ou a neutralização da 
insalubridade ocorrerá 
 

I. com a adoção de medidas insalubres. 
II. com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente de trabalho dentro dos limites de 
tolerância. 

III. com a utilização de equipamentos de proteção 
individual ao trabalhador, que diminuam a 
intensidade do agente agressivo a limites de 
tolerância. 

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

QUESTÃO 35 - A CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho - trata do contrato individual de trabalho no 
artigo 443. Segundo o § 1º, considera-se como prazo 
determinado o contrato de trabalho cuja vigência 
dependa de termo prefixado, ou da execução de 
serviços especificados, ou, ainda, da realização de 
certo acontecimento suscetível de previsão 
aproximada. O § 2º relata que o contrato por prazo 
determinado só será válido, tratando-se: 
 
I. De serviço cuja natureza ou transitoriedade 

justifique a predeterminação do prazo. 
II. De atividades empresariais de caráter 

transitório. 
III. De contrato de experiência. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 36 - Um dos principais objetivos dos 
sistemas de informações, segundo TURBAN, 
RAINER e POTTER (2007), é transformar 
economicamente os dados em informações e 
conhecimento. Analise as assertivas descritas 
abaixo, de acordo com as ideias dos autores, e 
assinale a incorreta.            
 
A) Uma rede é um conjunto de arquivos ou tabelas 

relacionadas, contendo dados. 
B) O conhecimento consiste em dados e/ou 

informações que foram organizados e 
processados para transmitir entendimento, 
experiência, aprendizagem acumulada e prática 
aplicados a um problema ou atividade 
empresarial atual. 

C) A arquitetura de tecnologia da informação (TI) é 
um mapa ou plano de alto nível dos recursos de 
informação em uma organização. 

D) Um sistema de informação (SI) coleta, processa, 
armazena, analisa e dissemina informações para 
um fim específico. 

E) A informação se refere a dados que foram 
organizados de modo a terem significado e valor 
para o receptor. 
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QUESTÃO 37 - TURBAN, RAINER e POTTER 
(2007) definem um sistema de apoio à decisão 
(SAD) como um sistema de informação 
computadorizado que combina modelos e dados em 
uma tentativa de resolver os problemas semi-
estruturados e alguns não-estruturados, com intenso 
envolvimento do usuário. Os SAD’s podem manipular 
dados, aprimorar o aprendizado e contribuir para 
todos os níveis de tomada de decisão. Conforme os 
autores, podem-se realizar as seguintes análises:     
 
I. Sensibilidade – estudo do impacto que as 

mudanças em uma ou mais partes de um 
modelo de tomada de decisões acarretam sobre 
as outras partes. 

II. Verificações – estudo das variações de uma 
tomada de decisão. 

III. Busca de metas – representação de um método 
de solução “retroativa”, em que se tenta 
descobrir o valor das entradas necessárias para 
alcançar determinado nível de saída. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 38 - Analise os conceitos emitidos pelos 
autores TURBAN, RAINER e POTTER (2007), 
descritos a seguir.     
 
I. Os sistemas de planejamento de recursos 

empresariais (ERP) integram o planejamento, o 
gerenciamento e o uso de todos os recursos de 
uma organização.    

II. O gerenciamento da cadeia de suprimentos 
(SCM) inclui planejar, organizar e otimizar as 
atividades da cadeia de suprimentos.    

III. A gestão do relacionamento com o cliente 
(CRM) integra todos os departamentos de uma 
organização.    

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

QUESTÃO 39 - Conforme KOTLER e ARMSTRONG 
(2007), diariamente os consumidores tomam 
diversas decisões de compra. De acordo com os 
autores, essas compras são influenciadas pelos 
seguintes fatores, exceto:       
 
A) Culturais. 
B) Vendedor. 
C) Psicológicos. 
D) Sociais. 
E) Pessoais. 
 
 
QUESTÃO 40 - O mix de marketing, segundo 
KOTLER e ARMSTRONG (2007), é o conjunto de 
ferramentas táticas e controláveis que a empresa 
combina para produzir a resposta que deseja no 
mercado-alvo. As diversas possibilidades podem ser 
agrupadas em quatro grupos de variáveis, 
conhecidos como os 4P’s, identificados a seguir, 
exceto: 
 
A) Produto. 
B) Preço. 
C) Promoção. 
D) Posicionamento. 
E) Praça. 
 
 
QUESTÃO 41 - A pesquisa de marketing, para 
KOTLER e ARMSTRONG (2007), é a elaboração, 
coleta, análise e registros sistemáticos de dados 
relevantes sobre uma situação específica de 
marketing com a qual uma organização se depara. 
Uma vez definido cuidadosamente o problema, o 
administrador e o pesquisador devem estabelecer os 
objetivos da pesquisa. Conforme os autores, um 
projeto de pesquisa de marketing pode conter um 
dos seguintes objetivos:    
 
I. O objetivo da pesquisa exploratória é coletar 

informações preliminares que ajudarão a definir 
o problema e a sugerir hipóteses. 

II. O objetivo da pesquisa causal é testar hipóteses 
sobre as relações de causa e efeito. 

III. O objetivo da pesquisa descritiva é descrever 
fatores como o potencial do mercado para 
determinado produto ou os dados demográficos 
e as atitudes dos consumidores que compram o 
produto. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 42 - O programa “5S”, desenvolvido 
pelas organizações nos seus programas de 
qualidade, conforme PALADINI (2004), investe em 
mudanças de hábitos e pensamentos. São eles:     
 
I. Senso de utilização: refere-se à utilização dos 

recursos da organização, evitando excessos, 
desperdícios ou emprego inadequado. 

II. Senso de ordenação: refere-se à conservação 
de ambientes de trabalho. 

III. Senso de autodisciplina: refere-se à definição e 
à manutenção de valores e à atenção 
permanente a eles. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 43 - O círculo da qualidade é um grupo 
de voluntários que se reúnem regularmente para 
estudar e propor a solução de problemas que 
estejam comprometendo a qualidade e a eficiência 
de produtos. Para MAXIMIANO (2004), o 
funcionamento baseia-se na metodologia criada pelo 
Dr. Kaoru Ishikawa, sendo apoiada pelo princípio de 
Pareto e pela espinha de peixe (ou diagrama de 
Ishikawa). Para o autor, a metodologia consiste em:     
 
I. Identificar os problemas na qualidade que 

causam prejuízos. 
II. Identificar os problemas prioritários. 
III. Propor soluções e formas de implementá-las. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 44 - A administração de materiais 
envolve um controle eficaz do estoque. Conforme 
FRANCISCHINI e GURGEL (2004), um dos 
problemas é encontrar um nível de estoque que 
permita atender adequadamente aos seus usuários e 
obedeça às restrições impostas. Para os autores:   
 
I. Tempo de reposição de estoque é definido 

como o período entre a detecção de que o 
estoque de determinado item precisa ser 
reposto até a efetiva disponibilidade do item 
para consumo.   

II. Ponto de pedido é o parâmetro que resume as 
transações de entrada e saída de determinado 
item de estoque.   

III. Giro de estoque é definido como o número de 
vezes em que o estoque é totalmente renovado 
em um período de tempo, geralmente anual.    

Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 45 - Conforme Francischini e Gurgel 
(2004):   
 
I. Logística de abastecimento – atividade que 

administra o transporte de materiais dos 
fornecedores para a empresa, o 
descarregamento no recebimento e o 
armazenamento das matérias-primas e 
componentes. 

II. Logística de manufatura – atividade que 
administra a movimentação para abastecer os 
postos de conformação e montagem, segundo 
ordens e cronogramas estabelecidos pela 
programação de produção. 

III. Logística de distribuição – administração do 
centro de distribuição. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 46 - Segundo o artigo 4 da Lei 
Complementar 101/2000, a lei de diretrizes 
orçamentárias atenderá o disposto no § 2° do art. 
165 da Constituição e disporá também sobre: 
 

I. Desequilíbrio entre receitas e despesas. 
II. Normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos. 

III. Demais condições e exigências para 
transferências de recursos a entidades públicas 
e privadas. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 47 - De acordo com a Lei Federal 
4.320/64, a Lei do Orçamento não admite, conforme 
seu artigo 33, emendas que visem: 
 
I. Alterar a dotação solicitada para despesa de 

custeio, salvo quando provada, nesse ponto a 
inexatidão da proposta. 

II. Conceder dotação para contratação de 
servidores. 

III. Conceder dotação para finalizar obra. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 48 - O artigo 59, da Lei Complementar 
101/2000, relata que o Poder Legislativo, 
diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas, e o sistema de controle interno de cada 
Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, 
com ênfase no que se refere: 
 
I. Ao atingimento das metas estabelecidas na lei 

de diretrizes orçamentárias. 
II. Aos limites e condições para realização de 

operações de crédito e inscrição em Restos a 
Pagar. 

III. À despesa e à assunção de compromisso, que 
serão registradas segundo o regime de 
previsão. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 49 - Segundo a Lei Federal nº 4320/64 
em seu artigo 2º, a Lei do Orçamento conterá a 
discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
Serão consideradas receitas, de acordo com o artigo 
11º, à exceção de: 
 
A) Impostos. 
B) Taxas. 
C) Inversões de capital. 
D) Operações de crédito. 
E) Alienação de bens. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 - A Lei 8.429/92 relata, em seu artigo 
11, que constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições e à exceção de: 
 
I. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício. 
II. Dar publicidade aos atos oficiais. 
III. Frustrar a licitude de concurso público. 
 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 


