
GasBrasiliano - Processo Seletivo Público – Edital 001/GASBRASILIANO/PSP-RH-1/2013 
Cargo: 2018 - Técnico(a) de Administração e Controle Júnior 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 1 de 6 

TIPO 1

Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 6. 
 

A PRECISÃO DOS CLICHÊS 
 

Por: Chico Viana. Disponível em: 
http://hom.gerenciadordeconteudo.com.br/produtos/ESLP/textos/blog-ponta/a-precisao-dos-

cliches-301498-1.asp Acesso em 17 de dezembro de 2013 

 
Os manuais de redação dizem que escrever bem é 

evitar lugares comuns. Nada compromete mais o estilo do 
que o uso de expressões batidas, do feijão com arroz 
linguístico, que nada acrescenta à expressão. Mas não é 
fácil fugir ao clichê (acabei de usar um no período anterior: 
"feijão com arroz"). 
          Por que é tão difícil escapar dessas fórmulas? Em parte, 
porque a língua tem um estoque limitado de imagens; não 
se pode a todo momento criar uma metáfora e, menos 
ainda, fazê-la atraente ao leitor. O público às vezes leva 
tempo para se afeiçoar tanto à semântica quanto à 
sonoridade de uma imagem nova. 

Nelson Rodrigues dizia que seu maior achado era a 
repetição. Fiel a isso, recheava seus textos com expressões 
que os leitores já sabiam de cor. Tanto nas crônicas quanto 
nos romances, deparamo-nos a todo momento com 
referências à "ricaça das narinas de cadáver", ao Narciso às 
avessas, que cospe na própria imagem", ao sol de rachar 
catedrais". São imagens criadas pelo próprio Nelson, é 
certo, mas que perderam a novidade de tanto ser repetidas. 

Nem por isto a sua prosa é menos sedutora. Pelo 
contrário, lemos o autor de "Vestido de noiva" com um 
prazer oposto ao que nos propicia, por exemplo, um 
Guimarães Rosa. Lemos para nos deparar com o mesmo, o 
conhecido, o quase-igual. Para gozar daquele "prazer de 
reencontro", de que nos fala Freud. 

Uma boa explicação para o sucesso dos clichês 
encontro na página 199 de "O caçador de pipas", de Khaled 
Hosseini. Vale a pena transcrever a passagem: 

"Um professor de redação que tive na San Jose 
State sempre dizia, referindo-se aos clichês: 'Tratem de 
evitá-lo como se evita uma praga.' E ria da própria piada. A 
turma toda ria junto com ele, mas sempre achei que aquilo 
era uma tremenda injustiça. Porque, muitas vezes, eles são 
de uma precisão impressionante. O problema é que a 
adequação das expressões-clichês é ofuscada pela 
natureza da expressão enquanto clichê." 

Não deixa de ser irônico: ao orientar os alunos a 
rejeitar os clichês, o professor não escapa de produzir um 
deles ("como se evita uma praga"). Isso mostra que o clichê 
parece mesmo inevitável; funciona porque é preciso, exato. 
A precisão faz com que muitas vezes o escolhamos a 
despeito da sua natureza de lugar-comum. Servimo-nos 
dele não por preguiça mental, ou carência vocabular, mas 
por em dado momento não nos ocorrer nada mais 
expressivo. 

Chico Viana é professor de português e redação. 
www.chicoviana.com 

 
 
1. Assinale a alternativa correta. Na primeira frase do texto: 

“Os manuais de redação dizem que escrever bem é 
evitar lugares comuns”, o autor emprega um recurso 
estilístico denominado: 

a) Personificação. 
b) Metáfora. 
c) Comparação. 
d) Catacrese. 

 
 

2. São ideias presentes no texto, EXCETO: 

a) Os clichês, mesmo considerados defeitos, são 
precisos em termos de expressividade. 

b) O uso de clichês nem sempre é consciente. 
c) Criar novas expressões não é uma tarefa simples. 
d) Um bom texto é escrito com o emprego de expressões 

tidas como lugar-comum. 
 

3. Releia este trecho extraído do 1º parágrafo:  

“Nada compromete mais o estilo do que o uso de 
expressões batidas”.   
 
Assinale a alternativa que completa corretamente os 
espaços no período a seguir: 
A palavra “nada”, destacada no trecho, pertence à classe 
gramatical dos ______________ e, na oração citada, 
exerce a função sintática de _______________. 

 
a) Pronomes demonstrativos – sujeito determinado 

simples. 
b) Pronomes indefinidos – sujeito indeterminado. 
c) Pronomes indefinidos – sujeito determinado simples. 
d) Pronomes demonstrativos – sujeito indeterminado. 

 
4. Assinale o que for INCORRETO quanto aos recursos 

utilizados pelo autor para defender sua tese. 

a) Esclarece que o texto deve, sim, utilizar expressões 
de lugar-comum. 

b) Exemplifica o emprego de clichês em situações de 
uso. 

c) Provoca reflexão sobre a dificuldade para expressar-
se sem utilizar clichês. 

d) Utiliza exemplos do uso de clichês extraídos da 
literatura. 

 
5. Assinale a alternativa correta. No segundo parágrafo, o 

autor menciona a criação de metáfora como recurso de 
expressão. Ele refere-se: 

a) À apresentação de um termo em sentido oposto.  
b) Ao emprego de palavra que serve para suprir a 

inexistência de um nome específico para 
determinada coisa.  

c) À retirada de uma palavra de seu contexto denotativo 
e transporte dela para uma significação conotativa, 
por meio de comparação implícita. 

d) À repetição desnecessária de algum termo ou ideia na 
frase.  

 
6. O autor emprega o hífen em palavras como: quase-igual; 

expressões-clichês; e lugar-comum. 

O emprego do hífen nestas construções está justificado 
corretamente em qual das alternativas a seguir? 

 
a) O hífen entre os elementos forma não uma palavra, 

mas um encadeamento vocabular. 
b) O hífen une duas palavras de mesma classe 

gramatical. 
c) As palavras são locuções já consagradas pelo uso, 

por isso o emprego do hífen. 
d) Os termos que o hífen une formam topônimos, por 

isso seu emprego. 
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7. Assinale a oração em que NÃO são respeitadas as 
regras de regência verbal: 

a) A secretária tinha a obrigação de lembrar o diretor de 
seus compromissos. 

b) As informações vêm de encontro aos nossos 
princípios. Não podemos aceitá-las. 

c) A representante do Estado assistiu ao menino que 
acabara de ser adotado. 

d) Cheguei no metrô das 11h30, mesmo assim não 
consegui ir ao encontro dela. 

 
8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 

escritas corretamente, de acordo com as regras 
vigentes, incluindo as novas regras do último acordo 
ortográfico: 

a) Interrelação; supra-renal; subreitor; anti-ácido. 
b) Interrelação; suprarrenal; sub-reitor; antiácido. 
c) Inter-relação; supra-renal; sub-reitor; anti-ácido. 
d) Inter-relação; suprarrenal; sub-reitor; antiácido. 

 
9. Assinale a alternativa em que deveria haver, 

obrigatoriamente, o emprego da crase: 

a) A noite já começava a cair quando a vi a distância. 
b) “Quem não separar o lixo estará sujeito a multa”, 

informou a síndica a toda a comunidade. 
c) Referia-se aquilo que a pessoa insinuou a seu 

respeito. 
d) A partir daí, um dos fatores comuns a todas as 

pessoas era a disposição para mudar. 
 
10. Analise as proposições a seguir, quanto à acentuação 

gráfica, levando em consideração as regras vigentes, 
incluindo as novas regras estabelecidas pelo último 
acordo ortográfico. Depois assinale a alternativa que 
contenha a análise correta delas: 

I. O ato heróico não foi reconhecido pela assembleia. 
II. Os anéis e joias diminuíam a feiura de suas mãos e 

corpo.   
III. Os corticoides usados pela paciente não vem 

trazendo os efeitos esperados. 
IV. O pôr do sol parecia um fogaréu naquele céu de 

dezembro. 
 

a) Há erro em duas proposições apenas. 
b) Há erro em três proposições apenas. 
c) Há erro em uma proposição apenas. 
d) Não há erro em proposição alguma. 

 
11. Com relação as medidas de tendência central assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) A moda não é influenciada por valores extremos 
(outliers). 

b) A média pode apresentar um valor maior que a moda. 
c) A média é influenciada por valores extremos 

(outliers). 
d) A mediana é influenciada pelos valores extremos 

(outliers). 
 
 
 
 
 
 

12. Cinco rapazes e cinco garotas desejam posar para uma 
fotografia, de modo que na escadaria em que eles estão 
fique um rapaz e uma garota em cada degrau. Determine 
a quantidade de maneiras possíveis deste grupo ser 
arrumado: 

a) 12.000 
b) 120 
c) 14.400 
d) 240 

 

13. O valor de 72 	2. √9 	3é igual a: 

a) 5 
b) 4 
c) 18 
d) 9 

 
14. Ao se converter 0,32 km2 em metros quadrados teremos: 

a) 32.000 m2 
b) 3.200.000 m2 
c) 320.000 m2 
d) 320 m2 

 
15. 5. Joana fez uma prova com 50 questões, ela acertou 35, 

deixou 5 em branco e não acertou as demais. Qual é a 
razão do número de questões certas para o número de 
questões consideradas erradas? 

a) 7 para 2 
b) 6 para 1 
c) 8 para 3 
d) 9 para 4 

 
16. Após saldar 4/5 de uma dívida Marcelo ainda ficou 

devendo R$ 600,00. Qual era o valor originalmente 
devido por Marcelo? 

a) R$ 3.250,00 
b) R$ 3.150,00 
c) R$ 3.000,00 
d) R$ 3.300,00 
 

17. Em uma pesquisa 43% das pessoas relataram que 
gostariam de assinar a revista VISÃO, 38% gostariam de 
assinar a revista MOTOR e 15% gostariam de assinar as 
duas revistas simultaneamente. Assim, é correto afirmar 
que: 

a) Mais de 68% desejam assinar somente uma das duas 
revistas. 

b) Menos de 55% das pessoas desejam assinar alguma 
revista. 

c) 30% gostariam de assinar a revista Visão, mas não 
assinariam a revista MOTOR. 

d) Mais de 30% das pessoas não desejam assinar 
nenhuma das duas revistas. 
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18. Leia as frases abaixo sobre sistemas numéricos: 

I. Os números negativos não pertencem ao conjunto 
dos números naturais. 

II. Os números racionais são um subconjunto dos 
números naturais. 

III. Os números inteiros pertencem ao conjunto dos 
números racionais. 

IV. Os números reais pertencem ao conjunto dos 
números complexos. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
19. Um produto tem preço de venda à vista de R$ 3.000,00 

acima do seu preço de custo. Adota-se a margem de 
lucro de 20% na negociação. Qual é o preço de custo do 
produto a ser vendido? 

a) R$ 14.400,00 
b) R$ 15.000,00 
c) R$ 15.600,00 
d) R$ 16.000,00 

 
20. Com base na seguinte sequência de números {3, 9, 27, 

81, 243, 729, ...} é correto afirmar que: 

a) O próximo valor será 3153 
b) O próximo valor será 2187 
c) O próximo valor será 1458 
d) O próximo valor será 1225 

 
BLOCO 1 

21. Referente às modalidades de licitação dispostas no 
Decreto nº 2.745/1998, assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

(  ) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados, para a alienação de bens do 
ativo permanente da Petrobrás, a quem oferecer 
maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

(  ) Convite é a modalidade de licitação em que será 
admitida a participação de qualquer interessado que 
reúna as condições exigidas no edital.  

(  ) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados, para escolha de trabalho técnico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios aos 
vencedores. 

(  ) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados, para a alienação de bens do ativo 
permanente da Petrobrás, a quem oferecer maior 
lance, igual ou superior ao da avaliação. 

(  ) Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre 
pessoas, físicas ou jurídicas previamente 
cadastradas e classificadas na Petrobrás, no ramo 
pertinente ao objeto. 

A sequência correta é: 

a) V. V, F, F, V. 
b) V, V, F, V, V. 
c) F, V, F, F, F. 
d) F, F, V, V, V.  

 

22. Conforme a Lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985 que 
institui o Vale Transporte, assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

(  ) O Vale Transporte tem natureza salarial 
incorporando-se a remuneração para quaisquer 
efeitos. 

(  ) O Vale Transporte constitui base de incidência de 
contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. 

(  ) O Vale Transporte se configura como rendimento 
tributável do trabalhador. 

(  ) O empregador participará dos gastos de 
deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo 
equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por 
cento) de seu salário básico.  

A sequência correta é: 

a) V, V, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, F, V. 
d) F, F, V, V. 

 
 

23. É característica da manutenção preditiva: 

a) Necessita de uma equipe de manutenção 
superdimensionada e não tem controle sobre a 
disponibilidade dos equipamentos de produção.  

b) Trabalha de acordo com uma programação pré-
estabelecida, normalmente em função da estatística 
da vida útil média dos componentes dos 
equipamentos. 

c) Ocorre sempre de forma não prevista ou planejada, 
gerando grandes perdas de produção e esforços da 
equipe de manutenção. 

d) É composta por diagnósticos executados nos 
equipamentos, sem a necessidade de desmontagem 
e/ou parada dos mesmos. 

 
 
24. Consiste no conjunto de procedimentos e ações que 

visam manter a máquina em funcionamento. Ela 
obedece a um padrão previamente esquematizado, que 
estabelece paradas periódicas com a finalidade de 
permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando 
assim o funcionamento perfeito da máquina por um 
período predeterminado. Este conceito refere-se à 
manutenção: 

a) Corretiva. 
b) Preventiva. 
c) Ocasional. 
d) Preditiva. 
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25. Sobre armazenamento, considere as afirmativas a 
seguir: 

I. O armazenamento centralizado facilita o 
planejamento da produção, o inventário e o controle. 

II. O armazenamento descentralizado caracteriza-se 
pela estocagem em um único local. 

III. Definição de uma política de preservação, com 
embalagens convenientes aos materiais, é um 
cuidado essencial para o armazenamento. 

IV. O armazenamento por frequência implica em 
armazenar tão próximo quanto possível da saída, os 
materiais que tenham maior frequência de 
movimentos. 

V. O ambiente climatizado é destinado a produtos 
inflamáveis, por obedecerem rígidas normas de 
segurança. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa V é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  

 
 

26. O sistema de classificação é primordial para qualquer 
Departamento de Materiais, pois sem ele não poderia 
existir um controle eficiente dos estoques, armazenagem 
adequada e funcionamento correto do almoxarifado. 
Quanto ao critério de estocagem e aplicação, é correto 
afirmar: 

a) Materiais de estocagem temporária são materiais que 
possuem data de validade curta. 

b) Materiais não estocáveis são materiais não 
destinados à estocagem e que não são críticos para 
a operação da organização. 

c) Materiais de manutenção são materiais que a 
empresa utiliza em seus diversos setores, para fins 
diretos e indiretos de produção. 

d) Materiais estocáveis são materiais guardados apenas 
durante determinado tempo, até sua utilização. 

 
 
27. O planejamento pode ser do tipo Estratégico, Tático ou 

Operacional. Referente ao Planejamento Tático, é 
correto afirmar: 

a) É utilizado para traduzir os objetivos gerais e as 
estratégias da alta diretoria em objetivos e atividades 
mais específicas (BATEMAN, 1998). 

b) É o planejamento que possui a menor amplitude, 
onde o foco é trabalhar junto aos funcionários não 
administrativos (BATEMAN, 1998).  

c) Compreende os altos executivos da organização, 
responsáveis pela definição dos objetivos e planos da 
empresa, e tomada de decisões quanto às questões 
de longo prazo da empresa (BATEMAN, 1998). 

d) São os objetivos específicos e de curto prazo voltados 
para a execução das operações cotidianas da 
organização. Referem-se geralmente a cada tarefa ou 
operação especificamente. 

 
 
 
 
 

28. No que se refere às modalidades de transporte, 
relacione a primeira coluna com a segunda: 

1- Transporte marítimo. 
2- Transporte rodoviário. 
3- Transporte ferroviário. 
4- Transporte aéreo. 
 

(  ) Possui grande flexibilidade operacional, permitindo 
acesso a pontos isolados. Apresenta grande 
competitividade para o transporte de cargas 
dispersas, isto é, não concentradas na origem ou no 
destino e o de curtas distâncias, onde seu maior custo 
operacional é compensado pela eliminação de 
transbordos. 

(  ) Possui um custo de implantação elevado, não apenas 
pela exigência de leitos mais elaborados, como 
também pela aquisição simultânea do material 
rodante. 

(  ) É o modal mais utilizado no comércio internacional. 
(  ) É o transporte adequado para mercadorias de alto 

valor agregado, pequenos volumes ou com urgência 
de entrega. 

A sequência correta é: 

a) 2, 3, 1, 4. 
b) 3, 1, 2, 4. 
c) 4, 3, 1, 2. 
d) 1, 2, 4, 3. 

 
29. Competências é o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que possibilitam desempenhar 
determinada função na busca de resultados concretos. 
Sobre Habilidades, é correto afirmar: 

a) Comportamento manifesto que envolve habilidade e 
traços de personalidade, diretamente relacionado 
com o querer e a ação. 

b) É toda informação adquirida através de estudos ou 
pela experiência que uma pessoa utiliza. 

c) É a capacidade de realizar uma tarefa ou um conjunto 
de tarefas em conformidade com determinados 
padrões exigidos pela organização. 

d) Querer fazer / Como fazer. 
 

30. Sobre o recrutamento, assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

(  ) O recrutamento pode ser do tipo Interno, Externo ou 
Misto. 

(  ) Motivação da equipe é vantagem do recrutamento 
externo. 

(  ) O recrutamento externo é mais demorado e menos 
econômico. 

(  ) O recrutamento interno não oxigena a empresa, não 
trazendo novas ideias. 

Assinale a alternativa correta: 

a) F, V, F, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, F, F. 
d) F, V, F, F. 
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BLOCO 2 

31. São incluídos nesse grupo todos os bens de 
permanência duradoura, destinados ao funcionamento 
normal da sociedade e do seu empreendimento, assim 
como os direitos exercidos com essa finalidade. 

a) Passivo não Circulante. 
b) Patrimônio Líquido. 
c) Ativo não Circulante. 
d) Ativo Permanente. 

 
32. A principal característica que diferencia o Juros 

Compostos do Juros Simples é: 

a) Nos Juros Compostos, o rendimento se dá a cada 02 
meses apenas e com rendimento de 01 mês, 
enquanto no Juros Simples o rendimento é mensal. 

b) Nos Juros Compostos após cada período, o juros é 
incorporado ao principal passando também a render 
juros, enquanto no Juros Simples, somente o 
principal rende juros. 

c) Nos Juros Simples após cada período, o juros é 
incorporado ao principal passando também a render 
juros, enquanto no Juros Composto, somente o 
principal rende juros. 

d) No Juros Composto, o rendimento é somado à taxa 
de juros do Banco Central, por isso a denominação 
composto; no Juros Simples é só o juros. 

 
33. Em uma empresa com 40 funcionários, todos 

responderam uma pesquisa de satisfação quanto aos 
salários e política de benefícios realizada pela 
organização. Obteve-se o seguinte resultado: 20% dos 
funcionários alegaram estarem satisfeitos com os 
salários e benefícios praticados, 30% dos funcionários 
alegaram estarem satisfeitos com os salários e 
insatisfeito com os benefícios, 15% dos funcionários 
alegaram estarem insatisfeitos com os salários e 
satisfeitos com os benefícios e 04 funcionários não 
opinaram. Então, o número de funcionários que 
alegaram estarem insatisfeitos com os salários e com os 
benefícios é igual a: 

a) 10 
b) 8 
c) 18 
d) 20 

 
34. A empresa deve manter escrituração contábil com base 

na legislação comercial e com observância das Normas 
Brasileiras de Contabilidade. O balanço patrimonial é 
uma das demonstrações contábeis que visa a 
evidenciar, de forma sintética, a situação patrimonial da 
empresa e dos atos e fatos consignados na escrituração 
contábil e é formado por contas do ATIVO, do PASSIVO 
e do PATRIMÔNIO LÍQUIDO. É conta do PASSIVO: 

a) Estoque. 
b) Impostos e Contribuições a Recolher. 
c) Contas a Receber. 
d) Veículos. 

 
 
 
 
 

35. Fluxo de caixa é um controle adotado pelo administrador 
financeiro que tem como objetivo básico, a projeção das 
entradas e saídas de recursos financeiros para 
determinado período, visando prognosticar a 
necessidade de captar empréstimos ou aplicar 
excedentes de caixa nas operações mais rentáveis para 
a empresa. Sobre o fluxo de caixa, é correto afirmar: 

a) O Fluxo de Caixa não permite que o administrador 
financeiro tenha um cenário de recursos a curto prazo 
para honrar os compromissos com terceiros. 

b) Tem como objetivo também de buscar o perfeito 
equilíbrio entre Liquidez vs. Rentabilidade. 

c) Quanto mais frouxo a política de crédito da empresa, 
menos problema terá o administrador financeiro para 
administrar o fluxo de caixa da organização. 

d) Ele é de terceiros quando sua origem é estranha à 
empresa e neste caso pode ser por empréstimo, 
financiamentos, fornecedores, etc. 

 
BLOCO 3 

36. Complete a frase: 

O que caracteriza a ________________ é o uso das 
tecnologias da _____________________ no ambiente 
__________________ da empresa. Em vez de circular 
____________________ pelo mundo, como na 
_____________________. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Internet – Microsoft – público – privativamente – 
intranet. 

b) Intranet – Internet – ADSL – publicamente – extranet. 
c) Intranet – World Wide Web – privativo – publicamente 

– internet. 
d) Internet – World Wide Web – privativo – publicamente 

– intranet. 
 

37. Complete a frase: 

Um ____________________ é um 
___________________ que habilita seus 
________________ a interagirem com documentos 
_______________ hospedados em um servidor 
___________. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Notebook – eletrônico – usuários – Word – intranet. 
b) Servidor – computador – públicos – HTML – nas 

nuvens. 
c) Navegador – programa – usuários – HTML – Web. 
d) Programa – sistema – navegadores – intranet – 

browser. 
 

38. Referente ao Excel, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) As fórmulas sempre começam com um sinal de igual 
(=).  

b) A célula B35 é a célula formada pelo encontro da 
linha B com a coluna 35. 

c) Célula ativa é a célula exibida com uma borda em 
negrito, que indica que a célula está selecionada. 

d) Célula é a unidade de uma planilha na qual podemos 
inserir e armazenar dados. 
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39. Referente à Internet, sites e links de internet, assinale V 
para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas 
falsas: 

(  ) Links são ligações que nos levam da página que 
estamos até a outras informações ou a outros 
recursos. 

(  ) No endereço eletrônico www.saocarlos.ind.br, a parte 
.ind do endereço indica que a organização detentora 
do site é do tipo industrial. 

(  ) A Internet 3G é uma tecnologia que permite uma 
pessoa acessar a internet apenas através da conexão 
de rede de telefonia fixa de usuário. 

(  ) Para que se possa explorar e principalmente 
visualizar as informações disponíveis na WEB, não é 
necessário a utilização do programa browser. 

 

a) V, F, F, V. 
b) F, F, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) V, V, F, F. 

 
40. No que se refere à organização da informação, Chave 

Primária é: 

a) A chave que identifica um conjunto de registros. 
b) O campo que abriga valores que individualizam cada 

registro. 
c) É uma coleção lógica e coerente de dados com algum 

significado inerente. 
d) É a chave que reorganiza os arquivos do banco de 

dados em uma nova forma buscando melhorar seu 
desempenho. 

 


