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INSTRUÇÕES
-

-

Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
- contém a proposta e o espaço para rascunho da redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão objetiva existe apenas UMAresposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
C D E
- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
- ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
-

Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
Responda a todas as questões.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
Você terá o total de 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a
Prova de Redação (rascunho e transcrição).
Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a
folha de transcrição da Prova de Redação.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Agosto/2006
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2.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
PORTUGUÊS
Instruções:

As questões de números 1 a 12 referem-se ao
texto seguinte.

07/08/06 - 14:29

O texto sugere que, durante uma Copa do Mundo, a
cadeia de alterações no comportamento de uma família
costuma
(A)

atingir simultaneamente a todos os membros da
casa, do mesmo modo.

A família na Copa do Mundo
A rotina de uma família costuma ser duramente atingida
numa Copa do Mundo de futebol. O homem da casa passa a ter
novos hábitos, prolonga seu tempo diante da televisão, disputaa com as crianças; a mulher passa a olhar melancolicamente
para o vazio de uma janela ou de um espelho. E se, coisa rara,
nem o homem nem a mulher se deixam tocar pela sucessão
interminável de jogos, as bandeiras, os rojões e os alaridos da
vizinhança não os deixarão esquecer de que a honra da pátria
está em jogo nos gramados estrangeiros.
É preciso também reconhecer que são muito distintas as
atuações dos membros da família, nessa época de gols. Cabe
aos homens personificar em grau máximo as paixões
envolvidas: comemorar o alto prazer de uma vitória, recolher o
drama de uma derrota, exaltar a glória máxima da conquista da
Copa, amargar em luto a tragédia de perdê-la. Quando
solidárias, as mulheres resignam-se a espelhar, com
intensidade muito menor, essas alegrias ou dores dos homens.
Entre as crianças menores, a modificação de comportamento é
mínima, ou nenhuma: continuam a se interessar por seus
próprios jogos e brinquedos. Já os meninos e as meninas
maiores tendem a reproduzir, respectivamente, algo da atuação
do pai ou da mãe.
Claro, está-se falando aqui de uma “família brasileira
padrão”, seja lá o que isso signifique. O que indiscutivelmente
ocorre é que, sobretudo nos centros urbanos, uma Copa do
Mundo põe à prova a solidez dos laços familiares. Algumas
pessoas não resistem à alteração dos horários de refeição, à
alternância entre ruas congestionadas e ruas desertas, às
tensas expectativas, às súbitas mudanças de humor coletivo − e
disseminam pela casa uma insatisfação, um rancor, uma
vingança que afetam o companheiro, a companheira ou os
filhos. Como toda exaltação de paixões, uma Copa do Mundo
pode abrir feridas que demoram a fechar. Sim, costumam
cicatrizar esses ressentimentos que por vezes se abrem, por
força dos diferentes papéis que os familiares desempenham
durante os jogos. Cicatrizam, volta a rotina, retornam os papéis
tradicionais − até que chegue uma outra Copa.

(B)) começar pelo homem da casa e propagar-se pelos
outros membros da família.
começar por influência dos alardes da vizinhança.

(D)

atingir tão-somente a rotina de grupos familiares mal
constituídos.

(E)

atingir tão-somente as pessoas da casa que se
interessam por futebol.

_________________________________________________________

3.

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido da frase Cabe aos homens personificar em grau
máximo as paixões envolvidas nesta outra redação:
(A)

É intenção dos homens envolver outras pessoas nas
intensas paixões que ele vive.

(B)

É um direito masculino fazer de outras pessoas o
centro de suas paixões.

(C)) É nos homens que as mais intensas paixões despertadas costumam corporificar-se.
(D)

Atribui-se aos homens o dever de partilhar com os
outros as mais violentas emoções.

(E)

Atribui-se à personalidade masculina a obrigação de
conter ao máximo suas emoções.

_________________________________________________________

4.

(Itamar Rodrigo de Valença)

1.

(C)

Há uma relação de causa (I) e efeito (II) entre os
segmentos da seguinte formulação:
(A)

A rotina de uma família (I) / costuma ser duramente
atingida numa Copa do Mundo (II).

(B)

(...) retornam os papéis tradicionais (I) até que
chegue uma outra Copa (II).

(C)

É preciso também reconhecer (I) que são muito
distintas as atuações dos membros da família (II).

(D)

(...) são muito distintas as atuações dos membros da
família (I) nessa época de gols (II).

Atente para as seguintes afirmações:

I. No primeiro parágrafo do texto, mostra-se como a
vida rotineira dos homens, ao contrário do que
ocorre com a das mulheres, sofre alterações
durante uma Copa do Mundo.

II. No segundo parágrafo do texto, mencionam-se as
diferentes alterações que a Copa do Mundo provoca nas atitudes de alguns membros da família.

III. No terceiro parágrafo do texto, desenvolve-se a
idéia de que o equilíbrio da vida familiar fica ameaçado pelas mudanças de hábito e pelas paixões
provocadas por uma Copa do Mundo.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D))
(E)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.

(E)) Como toda exaltação de paixões (I), uma Copa
pode abrir feridas que demoram a fechar (II).
_________________________________________________________

5.

Transpondo-se para a voz passiva a frase uma Copa do
Mundo põe à prova a solidez dos laços familiares, a forma
verbal sublinhada deverá ser substituída por
(A)) é posta.
(B)

são postos.

(C)

era posta.

(D)

tem posto.

(E)

tem sido posto.
TRT4R-Conhecimentos Básicos3
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6.

O verbo indicado entre parênteses deverá ser obrigatoriamente flexionado numa forma do plural para preencher
de modo correto a lacuna da frase:

10.

(A)

Qualquer súbita alteração nos hábitos familiares
...... (poder) afrouxar os vínculos entre as pessoas
de uma casa.
(B)) Não ...... (costumar) afetar a quem não gosta de
futebol as vibrações dos torcedores durante uma
Copa do Mundo.
(C) As emoções que ...... (demonstrar) a mulher da
casa costumam ser menos intensas que as do
homem.
(D) Diante das televisões, em todas as casas, ......-se
(aglomerar) uma imensa torcida nacional.
(E)

Sempre ...... (faltar), aos torcedores mais fanáticos, a
convicção de que os jogadores deram o melhor de si.

_________________________________________________________

7.

As normas de pontuação estão plenamente atendidas na
frase:
(A)

Os jogos de uma Copa do Mundo, quase sempre
costumam provocar altas emoções não apenas, nos
fãs do futebol, mas também nos que não costumam
se animar com esse esporte.

(B)

Ainda que com menor ânimo, do que seus maridos,
as mulheres também costumam torcer pela seleção
no caso de esta revelar alguma qualidade de jogo.

(C)

Não há dúvida, de que a mídia tornou-se responsável, por um crescente interesse internacional no
acompanhamento dos jogos da Copa do Mundo.

(D)

Nos grandes centros urbanos, o trânsito em dias de
jogos do Brasil, costuma sofrer nervosas oscilações,
entre o máximo de movimento, e o total esvaziamento das ruas.

A expressão de que preenche corretamente a lacuna da
seguinte frase:
Nenhuma paixão ...... se pode imaginar é, para ele,
comparável à que lhe desperta uma Copa do Mundo.
(B) A expectativa ...... nós alimentávamos em relação a
esta Copa resultou em franca decepção.
(C)) As paixões ...... trata o texto talvez pareçam incompreensíveis para outros povos.
(D) A expressão “família brasileira padrão”, ...... se
refere o autor, nem mesmo para ele parece fazer
muito sentido.
(E) As emoções ...... os torcedores se deixam arrastar,
numa Copa do Mundo, são exacerbadas e
incontroláveis.

, 07/08/06
Tipo - 001
14:29

(A)

(E)) O autor do texto nota, com razão, as variações do
humor público que, durante a Copa, traduzem as
distintas emoções que os jogos nos despertam.

_________________________________________________________

11.

(A)

(B)) A despeito de serem os torcedores mais inflamados,
os homens costumam deixar-se arrebatar pelo
entusiasmo numa Copa do Mundo.

(A)

(C)

Muito embora as mulheres não sejam, via de regra,
torcedoras fanáticas, há sempre aquelas que sofrem
com os maus resultados da nossa seleção.

(D)

À medida que transcorrem os jogos, vai subindo o
grau de emoção e de nervosismo dos torcedores
mais preocupados.

(E)

É comum ocorrerem desavenças familiares durante
uma Copa, visto que muito poucas pessoas mantêm
o espírito sereno durante os jogos.

Se nós revêssemos nosso comportamento durante
uma Copa, pode ser que fôssemos corrigir alguns
excessos deles.
(B) Não é muito fácil encontrar alguma família em cuja
não exista algum torcedor mais fanático, no qual se
deixe levar a quase histeria.
(C) É incrível como as crianças muito pequenas não se
incomodam, ao passo que uma Copa seja assistida
pelos adultos com mais emoção.
(D)) É apenas por solidariedade a seus maridos que
muitas mulheres buscam se abrir às emoções de
uma Copa do Mundo.
(E) Talvez seja um exagero do autor do texto achar que
os próprios laços familiares se ameacem devido as
frustações do futebol.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9.

A rotina familiar é alterada durante a Copa, tanto
assim que há casos de ressentimentos gerados pelo
excesso das paixões.

Está clara e correta a redação do seguinte comentário
sobre o texto:

_________________________________________________________

8.

A coerência da frase está prejudicada pelo emprego da
expressão sublinhada em:

Estão corretamente flexionadas as formas verbais da
frase:
(A)) Mesmo quem não tenha querido ou podido acompanhar a última Copa do Mundo certamente não ficou
indiferente às irritações que ela suscitou entre nós.
(B) Quem não se dispor a torcer numa Copa terá dificuldade em se isolar num canto aonde não cheguem as
ressonâncias da competição.
(C) Se os policiais não detessem os torcedores mais
exagerados, certamente não se veriam tantas famílias nos estádios alemães.
(D) Os torcedores brasileiros ainda retêem, como glória
máxima, a imagem do nosso capitão erguendo a
taça da penúltima Copa.
(E) É comum que os meninos menores não se detenhem diante da televisão, quando se trata de um
jogo da Copa da Mundo.

12.

Está correto o emprego de ambas as formas sublinhadas
na frase:
(A)

Assisti ao jogo, mas não o dei toda a atenção que
queria, pois a correria das crianças não me permitiu
concentrar-lhe.

(B)

Queria saber porque algumas pessoas torcem contra seu país, contra a seleção que, afinal de contas,
lhes representa numa Copa do Mundo.

(C)) Sem explicar o porquê de tanta indiferença, muita
gente, enquanto transcorrem os jogos da Copa do
Mundo, ignora-os por completo.
(D)

Os laços familiares são importantes, não há porque
relegar-lhes a um segundo plano, por mais intensas
que sejam as emoções de uma Copa.

(E)

Os homens ligam a televisão, mantêm-lhe o olhar
nela sem piscar, nada lhes afasta de seu posto,
durante uma Copa.
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17.

MATEMÁTICA
13.

Astolfo pretendia telefonar para um amigo, mas não
conseguia se lembrar por inteiro do número de seu
telefone; lembrava-se apenas do prefixo (constituído pelos
quatro algarismos da esquerda) e de que os outros quatro
algarismos formavam um número divisível por 15. Ligou
para sua namorada que lhe deu a seguinte informação:
“lembro-me apenas de dois dos algarismos do número
que você quer: o das dezenas, que é 3, e o das centenas,
que é 4”. Com base no que ele já sabia e na informação
dada pela namorada, o total de possibilidades para
descobrir o número do telefone de seu amigo é
(A)
(B)

5

(A)

R$ 254,00

(B)

R$ 242,00

(C)

R$ 237,00

(D)

R$ 220,00

(E)) R$ 210,00

6

(D)

8

3
4
dessa quantia a juro simples, à taxa mensal de 5%, então,

(E)

9

para obter um rendimento mensal de R$ 90,00, deverá

18.

_________________________________________________________

R$

729,99

(B)

R$

882,00

R$

1%

(B)

2%

(D)

4%

(E)

5%

_________________________________________________________

918,00

19.

(D)) R$ 1 089,00
(E)

(A)

(C)) 3%

(A)

(C)

Uma pessoa tem R$ 2 000,00 para investir. Se aplicar

investir o restante à taxa mensal de

Um certo prêmio foi repartido entre 5 pessoas de modo
1
que cada uma recebesse
da quantia recebida pela
3
anterior. Se a terceira pessoa recebeu R$ 81,00, o total distribuído foi

R$ 1 260,00

_________________________________________________________

15.

O preço de um aparelho eletrodoméstico é P reais. Como
eu só possuo X reais, que correspondem a 70% de P,
mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12%
no preço, ainda faltariam R$ 54,00 para que eu pudesse
comprar esse aparelho. Nessas condições, a quantia que
possuo é

_________________________________________________________

(C)) 7

14.

07/08/06 - 14:29

Uma certa mistura contém álcool e gasolina na razão de
1 para 5, respectivamente. Quantos centímetros cúbicos
de gasolina há em 162 litros dessa mistura?

Num mesmo instante, dois automóveis começam a rodar
em uma estrada, um em direção ao outro, quando a distância entre eles é de 480 km. Se a velocidade média de
um deles é de 105 km/h e a do outro é de 95 km/h, após
quanto tempo da partida eles se cruzarão nessa estrada?
(A)

1 hora e 40 minutos.

(B)

1 hora e 55 minutos.

(C)

2 horas.

(D)

2 horas e 20 minutos.

(A)) 135 000
(B)

32 400

(C)

1 350

(D)

324

(E)

135

(E)) 2 horas e 24 minutos.
_________________________________________________________

20.

_________________________________________________________

16.

Considere que uma máquina específica seja capaz de
montar um livro de 400 páginas em 5 minutos de funcionamento ininterrupto. Assim sendo, outra máquina, com
50% da capacidade operacional da primeira, montaria um
livro de 200 páginas após funcionar ininterruptamente por
um período de
(A)

2 minutos e 30 segundos.

Dois técnicos judiciários receberam, cada um, uma mesma quantidade de processos para arquivar e, ao final do
trabalho, anotaram os respectivos tempos, em horas, que
gastaram na execução da tarefa. Se a soma e o produto
dos dois tempos anotados eram numericamente iguais a
15 e 54, respectivamente, então quantas horas um deles
gastou a mais que o outro para arquivar o seu total de
processos?
(A)) 3

(B)) 5 minutos.

(B)

4

(C)

6 minutos e 15 segundos.

(C)

5

(D)

7 minutos.

(D)

6

(E)

7 minutos e 30 segundos.

(E)

7
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25.

LEGISLAÇÃO
21.

É certo que o provimento dos cargos públicos far-se-á
mediante
(A)

designação de qualquer autoridade superior.

(B)

habilitação em concurso e por resolução da autoridade pública federal.

(C)

ato de investidura decorrente do critério das autoridades.

Hélio Fonseca, técnico judiciário, recebeu R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em razão de uma decisão liminar
proferida em mandado de segurança. Porém, a referida
decisão foi posteriormente cassada. Nesse caso, o valor
percebido por Hélio deverá ser restituído no prazo de
(A)

30 (trinta) dias contados da notificação para repor.

(B)

15 (quinze) dias da inscrição da dívida.

(C)

60 (sessenta) dias da data do fato.

(D)) 20 (vinte) dias da ciência em que a decisão foi
cassada.

(D)) ato da autoridade competente de cada Poder.

(E)
(E)

sempre por nomeação dos chefes do Poder Executivo por serem responsáveis pelo orçamento.

10 (dez) dias do encerramento
mandado de segurança.

Para duas unidades C e D de discos rígidos (HD),
instaladas num mesmo computador,
(A)
(B)
(C)
(D))

a obrigação de reparar o dano não se estende aos
sucessores, pela inexistência do nexo da causalidade.

(B)) se tratando de dano causado a terceiros, responderá
o servidor perante a Fazenda, em ação regressiva.

(E)
(C)

a responsabilidade civil estará presente desde que
resulte prejuízo ao erário, não abrangendo o de
terceiros.

(D)

não se pode cumular sanções penais, civis e
administrativas, visto que as primeiras absorvem as
demais.

(E)

a absolvição criminal, sob qualquer fundamento ou
modalidade, não afasta a responsabilidade administrativa.

do

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26.

Em relação à responsabilidade do servidor público federal,
observa-se que
(A)

definitivo

_________________________________________________________

_________________________________________________________

22.

, 07/08/06
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14:29

não são designados diretórios-raiz
é designado um único diretório-raiz C:
é designado um único diretório-raiz A:
são designados, respectivamente, dois diretóriosraiz C: e D:
são designados, respectivamente, dois diretóriosraiz A: e B:

_________________________________________________________

27.

Os cookies enviados pelos servidores da Web e captados
pelos navegadores da Internet nos computadores são,
geralmente, armazenados no disco rígido, pelo Internet
Explorer, em uma pasta denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

Desktop.
Favoritos.
Temporary.
Meus documentos.
Temporary Internet Files.

__________________________________________________________________________________________________________________

23.

28.

NÃO é considerado um dos preceitos para a redistribuição
de cargos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

o mesmo nível, dentre outros, de escolaridade.
o interesse da administração pública.
o equilíbrio de vencimentos.
a manutenção da essência das atribuições do cargo.
o pedido por servidor de cargo em comissão.

(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

29.

O afastamento de um servidor público do Tribunal
Regional do Trabalho, para fins de estudo no Exterior,
está sujeito a certas condições e, dentre elas,
(A)) a ausência do servidor não poderá exceder a 4
(quatro) anos e, findo o estudo, somente decorrido
igual período, será permitida nova ausência.
(B)

(C)

(D)

(E)

ao servidor beneficiado poderá ser concedida exoneração a qualquer tempo, ficando desobrigado do ressarcimento das despesas havidas com o afastamento.
esse afastamento deverá ser autorizado pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mas sua
concessão é prerrogativa do Ministério da Educação.

Num documento Word, estando o cursor posicionado na
célula de uma tabela e clicando-se com o mouse em
Inserir Tabela, será
(A)

dividida a célula em que estiver o cursor, na
quantidade de linhas e colunas especificadas.

(B)

dividida a tabela existente na posição imediatamente
acima da célula em que estiver o cursor.

(C)) criada uma nova tabela, na quantidade de linhas e
colunas especificadas, dentro da célula em que
estiver o cursor.

as exigências, formas e hipóteses para a autorização desse afastamento ficarão sempre a critério
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
o período máximo de afastamento será de 5 (cinco)
anos, sendo vedada nova ausência do servidor para
essa finalidade.

Rascunhos.
Encaminhar.
Caixa de saída.
Responder a todos.
Cco – Destinatários ocultos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

24.

Após redigir uma resposta para um e-mail recebido e
desejar não enviá-la imediatamente, deve-se salvar o
texto redigido para ser enviado mais tarde na pasta

(D)

criada uma nova tabela, na quantidade de linhas e
colunas especificadas, abaixo da tabela existente.

(E)

emitida uma mensagem de operação inválida.

_________________________________________________________

30.

As opções de alinhamento de texto num documento Word
comuns tanto para alinhamento horizontal quanto para
alinhamento vertical são
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

esquerdos e direitos.
centralizados e justificados.
superiores e inferiores.
centralizados, apenas.
justificados, apenas.
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35.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Ao copiar uma imagem com traços finos em uma chapa
offset, a posição do fotolito sobre a matriz deve manter o
lado da camada do fotolito

08/08/06 - 15:39

O peagômetro (conhecido por peagâmetro) é uma escala
de controle usada para medir o pH de produtos químicos.
O pH ideal da solução umectante para a impressão de um
trabalho em papel couchê é
(A)

3

(A)) legível encostada na chapa.
(B)

inversa positiva encostada na chapa.

(C)

inversa negativa encostada na chapa.

(D)

legível desencostada da chapa.

(E)

inversa positiva desencostada da chapa.

(B)) 4

_________________________________________________________

32.

Para imprimir determinado tipo de serviço com encaixe de
cores, o auxiliar gráfico utiliza uma técnica na qual se imprime o suporte primeiramente de um lado e após, do outro. Sem trocar de chapa, mantém-se o mesmo lado da
pinça de entrada e inverte-se o esquadro lateral. Essa técnica de impressão é conhecida como trabalho
(A)

traço e retícula.

(B)

frente e verso tombado.

tira retira, mantendo-se o mesmo esquadro lateral a
direita da impressora.

(E)

frente e verso tombado, mantendo-se o mesmo
esquadro lateral a esquerda.

5

(D)

6

(E)

7

_________________________________________________________

36.

(C)) tira-retira.
(D)

(C)

O fluxo operacional para obtenção de uma chapa présensibilizada difere totalmente de uma chapa convencional. A seqüência operacional correta na obtenção de
uma chapa pré-sensibilizada é:
(A)

exposição; preparação; revelação; retoque; gomagem; entintagem.

(B)

revelação; exposição; retoque; entintagem; preparação; gomagem.

(C)

exposição; retoque; revelação; preparação; entintagem; gomagem.

(D)

preparação; revelação; exposição; entintagem; gomagem; retoque.

_________________________________________________________

33.

O fluxo operacional para obtenção de um impresso no sistema convencional é, respectivamente:
(A)

fotolito positivo; retoque positivo; fotolito negativo;
retoque do negativo; cópia de chapa; impressão;
acabamento.

(B)

fotolito negativo; fotolito positivo; cópia da chapa;
retoque do fotolito; impressão; acabamento.

(C)

fotolito negativo; cópia de chapa; retoque na chapa;
fotolito positivo; impressão; acabamento.

(E)) exposição; revelação; retoque; entintagem; preparação; gomagem.
_________________________________________________________

37.

Analise o esquema abaixo e determine o número de cortes aproveitando-se o mesmo esquadro.

E

(D)) fotolito negativo; retoque do negativo; fotolito positivo; retoque do positivo; cópia da chapa, impressão;
acabamento.
(E)

B
A

fotolito positivo; retoque do positivo; fotolito negativo;
cópia de chapa; retoque do negativo; impressão;
acabamento.

A

D

B
B

C

C

C

B

_________________________________________________________

34.

O auxiliar gráfico de um tribunal precisa cortar papéis para
imprimir três trabalhos nos seguintes formatos: A3, A4 e
A5, cujas tiragens são de 2.700 folhas cada. O número de
folhas inteiras 66 x 96 cm, necessárias para cada formato,
serão, respectivamente:
(A)) 675 fls.; 300 fls. e 150 fls.
(B)

600 fls.; 300 fls. e 150 fls.

(C)

575 fls.; 275 fls. e 175 fls.

(D)

575 fls.; 275 fls. e 150 fls.

(E)

500 fls.; 250 fls. e 125 fls.

O número máximo de cortes a ser programado será:
(A)) 4
(B)

5

(C)

6

(D)

7

(E)

8
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38.

41.

A cópia de controle para revisão da montagem de um
trabalho, na qual é possível verificar com exatidão a posição do texto e da imagem, e que pode ser dobrada, cortada e montada, permitindo-se ter uma idéia exata do produto final antes da preparação da forma, denomina-se:

, 08/08/06
Tipo - 001
15:39

Existem diversas causas que podem provocar velatura em
um impresso, porém, quando está relacionada à blanqueta, tem como causa direta:
(A)

excesso de calço entre a fôrma e a blanqueta.

(B)

falta de pressão entre a fôrma e a blanqueta.

(B)) prova heliográfica.

(C)

blanqueta muito frouxa, devido ao acúmulo de goma.

(C)

prova de prelo.

(D)

blanqueta muito esticada e tinta com baixo tack.

(D)

matchprint.

(E)) blanqueta vidrada, devido ao acúmulo de goma, papel, tinta ou verniz.

(E)

escala progressiva de cores.

(A)

cromalin.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

39.

42.

O Planejamento Gráfico do TRT, atendendo à Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, elaborou o projeto de
um livreto de Primeiros Socorros, com as seguintes especificações técnicas:

(A)

tinta com tack baixo.

440 livretos de 16 páginas.

(B)

pH ácido da água da solução de molhagem.

Miolo: 1 x 2 cores, em papel offset 75 g/m².

(C)) tinta com tack alto.

Capa: 4 x 2 cores, em papel couchê mate 120 g/m².

(D)

pH básico da água da solução de molhagem.

Formato final internacional A-5.

(E)

rolos de tinta com excesso de pressão em relação
ao rolos distribuidores.

A impressora utilizada para esse trabalho tem o formato
de 480 x 660 mm. Como a gráfica tem em estoque folhas
de papel no formato 660 x 960 mm e considerando-se o
acréscimo de 20% para as perdas normais que acontecem
no fluxo operacional gráfico, a quantidade de folhas
necessárias para imprimir os livretos será de:

_________________________________________________________

43.

O Técnico Gráfico do Tribunal, ao imprimir um trabalho a
quatro cores, percebeu que as folhas chegavam atrasadas
aos aparadores frontais, provocando interrupção constante na impressora offset. A causa provável para esse
problema foi

(A)

190 folhas de papel offset 75 g/m² e 27 folhas de
papel couchê mate 120 g/m².

(A)

ajuste do espessímetro para a passagem de 6
folhas.

(B)

220 folhas de papel offset 75 g/m² e 30 folhas de
papel couchê mate 120 g/m².

(B)

esquadro lateral com a mola do puxador de folha
quebrado.

(C)

264 folhas de papel offset 75 g/m² e 33 folhas de
papel couchê mate 120 g/m².

(C)) correias transportadoras velhas e com pressão de
estiramento desigual.

(D)) 528 folhas de papel offset 75 g/m² e 66 folhas de
papel couchê mate 120 g/m².
(E)

538 folhas de papel offset 75 g/m² e 69 folhas de
papel couchê mate 120 g/m².

Para imprimir uma quadricromia, é necessário utilizar chapas com as inclinações de retícula corretas para evitar o
efeito “moiré”. Assim, após a seleção de cores, a
reticulagem de trabalhos em tom contínuo deve ser realizada com os seguintes ângulos de inclinação para as cores preto, magenta, ciano e amarelo, respectivamente:
(A)

(D)

regulagem do registro circunferencial.

(E)

condições ambientais desfavoráveis.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

Por razões técnicas, as impressoras são impossibilitadas
de atingir o rendimento especificado pelo fabricante. O aspecto técnico, que impossibilita o rendimento pleno da impressora, é:

44.

A produtividade de uma dobradeira pode ser reduzida por
corte irregular e variação na gramatura do papel. O operador atento deve observar também se
(A)

há excesso de lubrificação nos cilindros e se há
excesso de pó no papel.

(B)

o espessímetro está desajustado e se o papel está
com pouca resistência ao atrito.

(C)

o papel está com pouca resistência ao atrito e se há
excesso de lubrificação nos mancais.

(D)

há excesso de pó no papel e se o espessímetro está
muito alto.

15°, 45°, 75° e 90°

(B)) 45°, 75°, 105° e 90°
(C)

75°, 90°, 105° e 180°

(D)

90°, 105°, 75° e 45°

(E)

105°, 90°, 75° e 45°

(E)) os cadarços condutores estão frouxos e as roldanas
de transporte da folha estão com excesso de
pressão.

TRT4R-T.Jud-Artes Gráficas-TG01

7

www.pciconcursos.com.br

MODELO − Caderno de Prova, Cargo TG
45.

, Tipo 001

Durante um trabalho de impressão, foi constatado que
estava havendo arrancamento das fibras do papel,
duplagem e imagem fora de registro, ocasionado pelo
aumento dos pontos de retícula. A causa provável destes
problemas é:
(A)

48.

regulagem irregular nos rolos entintadores.

(B)) ajuste irregular entre os cilindros de impressão e de
blanqueta (cauchu).
(C)

ajuste irregular entre os cilindros de chapa e de
blanqueta (cauchu).

(D)

pH alcalino da solução umectante.

(E)

condição ambiental insatisfatória.

08/08/06 - 15:39

Ao imprimir uma quadricromia com uma grande área de
chapado, o auxiliar gráfico do TRT percebeu que as folhas
estavam saindo decalcadas na mesa de recepção. Após
controlar algumas variáveis como umidade do ambiente e
o papel, as condições que podem causar esse problema
são:
(A)

excesso de tinta, rigidez da tinta e excesso de
pigmentos na tinta.

(B)

rigidez da tinta, secagem muito lenta e excesso de
secante na tinta.

(C)

excesso de pigmentos e de secante na tinta.

(D)) excesso de tinta, secagem muito lenta e excesso de
secante na tinta.

_________________________________________________________

46.

Para trabalhos reticulados, a lineatura da retícula a ser
usada na impressão destes suportes está apresentada por
tipos de papel e lineatura, em:
Papel
jornal
(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

Papel
acetinado

Papel
revestido

Papel
couchê

20 a 30

34 a 40

40 a 54

54 a 70

linhas

linhas

linhas

linhas

20 a 30

40 a 54

34 a 40

54 a 70

linhas

linhas

linhas

linhas

34 a 40

40 a 54

20 a 30

54 a 70

linhas

linhas

linhas

linhas

40 a 54

54 a 70

20 a 30

34 a 40

linhas

linhas

linhas

linhas

54 a 70

20 a 30

34 a 40

40 a 54

linhas

linhas

linhas

linhas

(E)
49.

No decorrer de uma impressão, o Técnico Gráfico do
Tribunal percebeu que as folhas impressas apresentavam
falha-de-registro quando recebiam a segunda cor. Analisando a superfície das folhas constatou a perda de
planicidade, pois apresentavam ondulações em sua extensão. Como, no momento da impressão, a temperatura
ambiente estava em torno de 31°C, houve uma diferença
entre as condições do ambiente e as do papel. Para evitar
o problema de registro entre as cores, o impressor deve
(A)

colocar o papel na sala de impressão uma hora
antes de entrar na máquina, para condicioná-lo.

(B)

usar vaporizador de água para umedecer as bordas
secas do papel e aumentar a alimentação da solução de molhagem.

(C)) embalar o papel com material impermeável, mantendo-o assim até o momento de entrar na máquina
para impressão.

_________________________________________________________

47.

excesso de pasta anti-tack na tinta e rigidez da tinta.

_________________________________________________________

Analise a impressora monocolor abaixo.

(D)

condicionar a sala de impressão para que a sua temperatura e a umidade relativa do ar sejam, ambas,
acima de 50%.

(E)

substituir o papel por outro com maior resistência à
umidade.

_________________________________________________________

50.

Este esquema trata-se, respectivamente, de mesa alimentadora,

Ao imprimir uma quadricromia em papel couchê, o Técnico
Gráfico do Tribunal utilizou um papel que estava protegido
por embalagem especial para garantir sua umidade. No
entanto, constatou problemas de arrancamento em algumas áreas da superfície do papel. Analisando a tinta, o
técnico percebeu que apresentava uma viscosidade alta,
mantendo um tack elevado. Para resolver esse problema,
será necessário

(A)

grupo impressor, mesa de margeação e mesa de
recepção.

(A)

agitar a tinta para que recupere sua viscosidade
normal e diminuir a sua alimentação.

(B)

mesa de recepção, grupo impressor e mesa de
margeação.

(B)

reduzir a força da tinta com aditivo e diminuir a
alimentação da solução de molhagem.

(C)

grupo impressor, mesa de recepção e mesa de
margeação.

(C)

aumentar a alimentação da tinta e da solução de
molhagem.

(D)

mesa de margeação, mesa de recepção e grupo
impressor.

(D)) adicionar pasta anti-tack e reduzir a velocidade de
impressão.

(E)) mesa de margeação, grupo impressor e mesa de
recepção.

(E)

aumentar a velocidade de impressão, agitando a
tinta.

8
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REDAÇÃO
Atenção: A redação sobre a proposta apresentada abaixo deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas.
Diante das ondas de violência que assolam, principalmente, nossas grandes cidades, as avaliações são as mais diversas.
Nos extremos, há duas: a) a dos que acreditam que tais manifestações violentas só serão controladas por força de implacáveis
medidas policiais, de caráter repressivo e punitivo; b) a dos que crêem que esse controle depende da redução das desigualdades
econômicas e sociais, que constituiriam a causa maior dessa violência generalizada. É evidente que, entre esses dois extremos, há
muitas linhas de argumentação.
Escreva uma dissertação, na qual você argumentará, de modo claro e objetivo, em defesa de sua posição pessoal a
respeito do problema acima enunciado.
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