
  Prezado(a) candidato(a): 

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, 
com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 

Nº de Inscrição Nome 

QUESTÃO 1:

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa 
CORRETA encontrada:

(    ) formulação do plano de ação 

(    ) definição dos termos e conceitos, decom-
pondo-os em seus indicadores empíricos, 
isto é, fatos diretamente observáveis. 

(    ) formulação dos objetivos 

(    ) seleção de técnicas e construção dos ins-
trumentos de observação. 

(    ) coleta e tratamento de dados. 

(1)

(2)

(3)

planejamento

execução 

aplicação 

(    ) síntese dos fatos. 

a) 1, 1, 2, 3, 2, 2 
b) 3, 1, 1, 1, 2, 2 
c) 2, 1, 1, 2, 2, 3 
d) 3, 1, 1, 2, 3, 3 
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Analista de Relações Comunitárias



QUESTÃO 2:

Coloque F para falso e V para verdadeiro e marque a alternativa CORRETA
encontrada:

(    ) A formulação do problema de pesquisa é a escolha dos aspectos bási-
cos contidos no tema da pesquisa. 

(    ) A formulação do problema de pesquisa se concretiza através da formu-
lação de uma boa resposta. 

(    ) O primeiro passo para concretizar a formulação do problema de pesqui-
sa é criar condições para formular uma boa pergunta. 

(    ) A formulação da hipótese é a explicação prévia e antecipada da respos-
ta mais provável à pergunta da pesquisa. 

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

QUESTÃO 3:

Sobre o significado do termo “comunidade”, expresso por R. A Nisbet, é 
CORRETO afirmar que: 

I. Ele se refere às formas de relacionamento fundadas, principalmente, na 
convivência profissional, religiosa ou outras, isto é, na convivência produ-
zida pela especificidade dos papéis ocupados pelos indivíduos nos grupos 
de que fazem parte. 

II. Ele se refere às formas de relacionamento que se caracterizam pelo ele-
vado grau de intimidade, afetividade, durabilidade e coercitividade. 

III. Em um ambiente social há relações comunitárias e não comunitárias. O 
elemento principal do elo comunitário é pessoal. 

IV. A força psicológica da comunidade deriva, sobretudo, da fusão da 
conveniência com os elementos coercitivos. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I e II 
b) I e IV 
c) II e III 
d) III e IV 



QUESTÃO 4:

É possível afirmar que, para Vera da Silva Teles, a persistência da pobreza no 
Brasil moderno, se deve primordialmente: 

a) à tradição conservadora e autoritária da sociedade brasileira, onde vigo-
ram regras culturais de uma tradição hierárquica que repõe velhos privilé-
gios num jogo político excludente. 

b) à lógica cega da economia. 
c) à ausência de uma base econômica e institucional para melhorar as con-

dições de vida da população, reduzir as desigualdades sociais e viabilizar 
programas de erradicação da pobreza. 

d) ao atraso, ao pesado tributo que o passado legou ao presente como resí-
duos de um Brasil arcaico. 

QUESTÃO 5:

Vera Silva Teles aponta a existência de um paradoxo na sociedade brasileira: 
ao mesmo tempo em que desencadeia um vigoroso processo de moderniza-
ção econômica social e institucional, repõe a incivilidade nas relações sociais. 
Sobre como esse paradoxo se estruturou, é INCORRETO afirmar que: 

a) A legislação social e o decreto do salário mínimo não foram suficientes 
para impedir a deterioração das condições de vida da população traba-
lhadora nem a formulação legal significou a vigência prática dos direitos, o 
que reforçou ainda mais o mando privado patronal. 

b) Quando a sociedade se torna pública pela regulamentação estatal, a vida 
social será privatizada e será retirada dela a possibilidade de ação, repre-
sentação e negociação de interesses, repondo a violência nas relações 
civis.

c) A justiça social, como dever administrado pelo Estado,  acaba por deso-
brigar a sociedade do destino de seus cidadãos. 

d) A história aberta em 1930 significou o desenvolvimento do capitalismo e, 
portanto, de contradições, desigualdades e explorações que, ao não po-
derem ser enfrentadas pela via da cidadania, repõe a incivilidade no âmbi-
to das relações sociais. 



QUESTÃO 6:

Para Ruth C. L. Cardoso, em seu texto A trajetória dos movimentos sociais,
é possível identificar a existência de duas fases na história dos movimentos 
sociais. Nesse sentido, é correto afirmar que, para a autora: 

I. O espontaneísmo e a autonomia são considerados pela literatura das ci-
ências sociais como a principal característica da 1ª. Fase. 

II. O espontaneísmo da 1ª. Fase deve ser relativo, porque não se via, naque-
le momento, a presença de agentes políticos dentro dos movimentos. 

III. A institucionalização, considerada como típica da 2ª. Fase, fazia parte de 
uma política estabelecida pelo Estado com os movimentos sociais, explí-
cita, por exemplo, na criação dos conselhos. 

IV. É difícil dizer que foi uma nova relação entre os movimentos sociais e o 
Estado, já que não fazia parte de uma política estabelecida. 

São itens CORRETOS:

a) I, III, IV 
b) II, III, IV 
c) I, II, III 
d) I, II, IV 

QUESTÃO 7:

Marque F para falso ou V para verdadeiro e marque a alternativa CORRETA encontrada. 

(    ) Na opinião de Ruth C. L. Cardoso, as duas fases dos movimentos sociais não 
são tão claramente separadas, porque eles sempre tiveram duas formas de 
ação: de um lado, uma ação participativa, de interferência na esfera pública; de 
outro lado, uma ação pragmática, de conquistar vitórias, conseguir resultados. 

(    ) Para Ruth C. L. Cardoso, no inicio da década de 80, houve a instituciona-
lização da relação dos movimentos sociais com o Estado dando início ao 
fenômeno da cooptação. 

(    ) Para Ruth C. L. Cardoso, no começo da década de 80 houve uma rela-
ção entre as agências públicas e os movimentos sociais que significou 
uma nova maneira de abrir espaços, de gerenciar as políticas públicas, o 
que nos autoriza falar do caráter revolucionário desses movimentos. 

(    ) Para Ruth C. L. Cardoso, a participação institucional que resultou da nova 
relação entre as agências públicas e os movimentos sociais, colocou em 
questão tanto os discursos que estes faziam sobre si mesmos quanto as 
interpretações que os cientistas sociais faziam sobre tais movimentos. 

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



QUESTÃO 8:

Para Ruth C. L. Cardoso, os movimentos sociais foram os mediadores da re-
definição do espaço público e do espaço privado; politizaram a esfera privada 
e provocaram o alargamento da esfera pública. A partir dessa afirmativa, é 
possível concluir que: 

a) O alargamento da esfera pública significou a ampliação do poder do voto. 
b) A politização da esfera privada significou a ampliação do poder repressivo 

e do controle do Estado sobre a vida das pessoas. 
c) O alargamento da esfera pública significou a inclusão nela de questões 

antes restritas ao âmbito privado. 
d) A redefinição do espaço público resultou, de um lado, do caráter espontâ-

neo e autônomo dos movimentos sociais e, de outro lado, da quebra com 
as condições clientelísticas do sistema político tradicional. 

QUESTÃO 9:

Para Evelina Dagnino, é CORRETO afirmar que a nova cidadania supõe pri-
mordialmente:

a) uma nova relação entre o indivíduo e o Estado. 
b) ter acesso a conquistas, como os direitos de propriedade, de voto, à esco-

la, aposentaria, etc. 
c) participar da criação e definição do sistema político mais do que apenas 

de sua inclusão nele. 
d) uma nova sociabilidade, isto é, relações sociais politicamente orientadas 

como um fim em si mesmo. 



QUESTÃO 10:

“A questão da diferença, a obsessão e a celebração da diferença têm sido 
historicamente – e certamente, hoje, o neo-racismo europeu é uma evidência 
disso – um elemento fundamental do pensamento e da prática do conservado-
rismo, da direita”. 

Marque com V as alternativas que evidenciem a posição de Evelina Dagnino 
face ao pensamento acima e com F as afirmativas que não retratam a posição 
dessa autora. Em face desse pensamento, trata-se de: 

(    ) lutar pela igualdade e recusar a diferença, porque esta supõe desigual-
dade e privilégio. 

(    ) entender o que a diferença designa e defendê-la para que ela possa exis-
tir enquanto tal. 

(    ) aceitar a disjuntiva entre igualdade e diferença, porque os riscos políticos 
de exclusão são menores. 

(    ) aceitar a existência de um vínculo entre igualdade e diferença, incorpo-
rando-a na noção de cidadania. 

Assinale a opção CORRETA encontrada: 

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

QUESTÃO 11:

Sobre o texto de Wanderley Guilherme dos Santos, Primeiro, terceiro e outros 

mundos possíveis... é CORRETO afirmar que:

I. Discute sobre a predação do planeta, as iniciativas de combate à pobreza 
e a impossibilidade de um país subdesenvolvido se modernizar. 

II. Modernidade e modernização se equivalem e, sendo ambas subproduto do 
primeiro mundo, com esforço, os países subdesenvolvidos poderão não só 
sair dessa condição como acessar as condições do Primeiro Mundo. 

III. Discute como um país pobre pode se tornar mais pobre devido a políticas equi-
vocadasquenãoalteramo que propõem, ou a incompetência em sua execução. 

IV. Modernidade é criada pelas condições do Primeiro Mundo e, por essa 
razão, não o cria. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) III e IV 
b) II e III 
c) I e III 
d) I e IV 



QUESTÃO 12:

Marque, nos parênteses, F para falso e V para verdadeiro. 

Com base no texto de Norbert Elias, podemos afirmar que: 

(    ) a pessoa que cresce fora do convívio humano não atinge individualidade 
e, por essa razão, é possível afirmar que a sociedade produz ao mesmo 
tempo o semelhante e o individual. 

(    ) os seres humanos são parte de uma ordem natural e de uma ordem social 
e esta deve sua própria existência à peculiaridade da natureza humana. 

(    ) as sociedades são formações socio-históricas que, embora sejam 
compostas de indivíduos naturalmente singulares e autônomos, possuem 
uma substância externa aos indivíduos. 

(    ) as sociedades são aglomerados de seres humanos cujas inter-relações 
possuem estrutura e regularidade de tipo especial que não podem ser 
compreendidas em termos do indivíduo isolado. 

Assinale a opção CORRETA encontrada: 

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



QUESTÃO 13:

Marque, nos parênteses, F para falso e V para verdadeiro. 

Norbert Elias considera que toda sociedade é uma sociedade de indivíduos, 
mas, para compreendermos a complexidade da relação entre indivíduos e so-
ciedade, faz-se necessário: 

(    ) pensar em termos de relações e funções e não em termos de indivíduos 
concebidos como substâncias isoladas únicas. 

(    ) perceber que o abismo e o intenso conflito que as pessoas altamente in-
dividualizadas de nosso estágio de civilização sentem dentro de si são 
projetados no mundo por suas próprias consciências. Teoricamente eles 
aparecem como um abismo existencial e um eterno conflito entre indiví-
duos e sociedade. 

(    ) considerar que “alma”, “razão” e “sentimento”, “consciência” e “instinto” 
ou “ego” e “id” são compartimentos psíquicos dados por natureza e em 
decorrência de um mecanismo natural herdado. 

(    ) perceber que somente uma pessoa de poderosa vontade e penetrante 
inteligência consegue transgredir as leis  autônomas da rede humana da 
qual provêm seus atos e para a qual eles são dirigidos. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

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

QUESTÃO 14:

Sobre o conceito de poder e sua relação com a violência em Hannah Arendt, 
é possível afirmar que: 

a) Por ser a violência o último recurso para conservar a estrutura de poder 
contra os contestadores individuais, ela é o pré-requisito do poder e este, 
uma luva de veludo que encobre uma mão de ferro. 

b) O poder só se origina na ação em concerto e deixa de existir quando os 
homens se dispersam e, diferentemente da violência, não possui caráter 
instrumental, é um fim em si mesmo. 

c) Mandar e ser obedecido – sem isso não há poder – e com isso não é ne-
cessário qualquer outro atributo para que haja poder. 

d) Poder e violência quase sempre aparecem juntos. Onde quer que estejam 
associados o poder não é o fator principal nem predominante. 

QUESTÃO 15:

De acordo com o artigo 22º, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), são modalidades de licitação, EXCETO:

a) Convite 
b) Alienação 
c) Concurso 
d) Leilão 



As questões de números 16 e 17 são relacionadas com o Regulamento 
Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros 
por Ônibus do Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 16: 

No que se refere à operação do serviço, é INCORRETO afirmar que: 

a) na emissão das Determinações de Operação de Serviço – DOS, as linhas 
não serão consideradas como de operação exclusiva de uma única 
subconcessionária. 

b) a BHTRANS poderá criar, alterar e suprimir linha ou serviço, para atender 
ao planejamento do serviço, considerando aspectos sociais e econômi-
cos. 

c) a BHTRANS poderá determinar todo ajuste para a melhoria da prestação 
do serviço, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato de Subconcessão. 

d) a interrupção de viagem, em situação de emergência, motivada por im-
possibilidade insuperável de sua realização, será caracterizada como 
descontinuidade do serviço. 

QUESTÃO 17: 

Quanto às obrigações da subconcessionária, é correto afirmar, EXCETO: 

a) É obrigação da subconcessionária manter seguro contra riscos de respon-
sabilidade civil. 

b) A subconcessionária poderá, sem prejuízo de suas responsabilidades, 
contratar terceiros apenas para a execução de atividades acessórias ou 
complementares ao serviço. 

c) Os ajustes celebrados com terceiros estabelecerão vínculo entre aqueles 
e a BHTRANS. 

d) A subconcessionária responderá por todas as ações trabalhistas, cíveis e 
criminais, pelos danos a terceiros a que der causa. 
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As questões de números 18 e 19 são relacionadas com o Regulamento 
do Serviço de Transporte Fretado de Passageiros no Município de Belo 
Horizonte. 

QUESTÃO 18: 

Incluem-se entre os serviços de Transporte Fretado de Passageiros, EXCETO: 

a) qualquer serviço que cobre tarifa individual por viagem ou deslocamento. 
b) transporte custeado por órgãos ou entidades públicas ou privadas para 

servidores, empregados, clientes e seus dependentes, sem objetivo co-
mercial. 

c) viagens eventuais, como, por exemplo, turismo intramunicipal, excursões, 
transporte de executivos, equipes de eventos artísticos, educacionais, reli-
giosos. 

d) transporte porta a porta de universitários, alunos de cursos livres e pesso-
as portadoras de necessidades especiais. 

QUESTÃO 19: 

No caso de veículos próprios e/ou locados de empresas e/ou entidades assis-
tenciais ou religiosas que transportam seus próprios funcionários, exige-se que 
as pessoas jurídicas portem os seguintes documentos, EXCETO: 

a) Licença da BHTRANS para esse tipo de transporte. 
b) Relação Nominal, com o número da carteira de identidade e a CTPS dos 

funcionários que porventura possam ser transportados ou estando todos 
eles identificados com crachá ou uniforme da própria empresa. 

c) Cópia do Contrato Social, inclusive das alterações contratuais, se for o 
caso, devidamente registrado, ou declaração de firma individual expedida 
pela junta comercial, ou contrato de locação do veículo. 

d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do(s) veícu-
lo(s) em nome da própria empresa ou de seus sócios conforme contrato 
social, ou da locadora. 



As questões de números 20 e 21 são relacionadas com o Regulamento 
do Serviço Público de Transporte por Táxi do Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 20: 

Para a interpretação do citado Regulamento, são adotadas as seguintes defi-
nições, EXCETO: 

a) Empresa permissionária – pessoa jurídica detentora da permissão. 
b) Permitente – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – 

BHTRANS. 
c) Condutor – motorista permissionário de atividade profissional, inscrito no 

cadastro de Condutores de Veículos/Táxi da BHTRANS. 
d) Autorização de Tráfego – documento emitido pela BHTRANS, que auto-

riza o condutor a dirigir o veículo. 

QUESTÃO 21: 

Os pontos de táxi serão regulamentados pela BHTRANS em função dos se-
guintes fatores, EXCETO: 

a) interesse público. 
b) número total de táxis existentes no Município. 
c) conveniência técnico-operacional das categorias. 
d) eventuais condições especiais de operação. 

As questões de números 22 e 23 são relacionadas com o Regulamento 
do Serviço Público de Transporte Escolar do Município de Belo Horizon-
te. 

QUESTÃO 22: 

Para a interpretação do citado Regulamento, entende-se como Contratado: 

a) Pessoa física detentora da permissão. 
b) Motorista de atividade profissional inscrito no cadastro de Condutores de 

Veículos Escolares da BHTRANS. 
c) Profissional com treinamento específico para assistência e acompanha-

mento de escolares durante o trajeto, o embarque e o desembarque. 
d) Pessoa física ou jurídica contratada pelo órgão público através de proces-

so licitatório para operar o serviço de transporte de escolares da rede de 
ensino público. 



QUESTÃO 23: 

No que se refere ao serviço de transporte escolar, é correto afirmar, EXCETO: 

a) O permissionário, a empresa permissionária ou a escola permissionária 
poderão requerer a suspensão da permissão, no caso de furto ou roubo 
do veículo, até cento e oitenta dias. 

b) Os escolares deverão ser transportados exclusivamente assentados em 
banco de passageiros, sendo vedado o seu transporte no banco dianteiro. 

c) Os permissionários, as empresas permissionárias e as escolas permissio-
nárias deverão informar a BHTRANS os horários de embarque e desem-
barque dos escolares nos estabelecimentos de ensino. 

d) Em função da segurança dos escolares e da conveniência técnico-
operacional, a BHTRANS poderá regulamentar pontos de transporte escolar. 

As questões de números 24 a 30 são relacionadas com o Código de Trânsi-
to Brasileiro (Lei n.º 9.503, de 23-9-97, com as alterações posteriores). 

QUESTÃO 24: 

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, incluem-se entre as vias terres-
tres, EXCETO: 

a) ruas, avenidas. 
b) rodovias. 
c) logradouros, caminhos. 
d) praias não abertas à circulação pública. 

QUESTÃO 25: 

No que se refere à circulação de pedestres na pista de rolamento, serão ob-
servadas as seguintes disposições, EXCETO: 

a) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de tra-
vessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. 

b) Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito 
em sentido perpendicular ao de seu eixo. 

c) Os pedestres terão prioridade de passagem mesmo que não tenham iniciado a 
travessia e haja mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.  

d) Os pedestres deverão utilizar as faixas ou passagens a eles destinadas, 
sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros deles. 



QUESTÃO 26: 

No que se refere à sinalização de trânsito, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais, horizontais, dispositivos 
de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito 
e do condutor. 

b) É facultativa a identificação das entradas e saídas dos locais destinados a 
postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo. 

c) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente 
de trânsito, sobre as normas de circulação e outros sinais; as indicações 
do semáforo, sobre os demais sinais; as indicações dos sinais, sobre as 
demais normas de trânsito. 

d) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou 
junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbo-
los que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 

QUESTÃO 27: 

Constitui infração gravíssima, punível com multa (cinco vezes) e apreensão do 
veículo: 

a) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 
Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir. 

b) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. 
c) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 
d) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. 

QUESTÃO 28: 

É INCORRETO afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 
e da Permissão para Dirigir: 

a) é uma das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 
b) ocorre mediante recibo. 
c) é aplicável se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no 

prazo de trinta dias. 
d) ocorre quando há suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. 



QUESTÃO 29: 

O Código de Trânsito Brasileiro determina o depósito mensal, na conta de fun-
do de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, do se-
guinte percentual do valor das multas de trânsito arrecadadas: 

a) cinco por cento. 
b) dez por cento. 
c) quinze por cento. 
d) vinte por cento. 

QUESTÃO 30: 

Considerados os conceitos e definições constantes do Anexo I do Código de 
Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva 
de ciclos, delimitada por sinalização específica. 

b) conversão – movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança 
da direção original do veículo. 

c) passagem de nível – todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha 
férrea ou trilho de bonde com pista própria. 

d) via arterial – aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito 
livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindei-
ros e sem travessia de pedestres em nível. 



QUESTÃO 31:

Suponha que uma pasta esteja sendo exibida pelo Windows Explorer e os 
seguintes arquivos são exibidos: 

Aqui existem um arquivo do tipo RTF e outro do tipo DOC. Você precisa im-
primir o arquivo de nome “projeto bh911.doc”. Uma opção para descobrir qual 
é o tipo (extensão) desses arquivos é a configuração do modo de exibir a pas-
ta. Tal opção está disponível via o menu “Ferramentas”  “Opções de Pasta” 

 Aba “Modo de Exibição”  limpando o checkbox da opção “Ocultar exten-
sões de tipos de arquivo conhecidos”. Existem outras formas de visualizar o 
tipo de um arquivo. Apenas uma das opções abaixo não permite a exibição do 
tipo de arquivo. Marque a alternativa que não permite ao usuário visualizar o 
tipo de um arquivo exibido na figura: 

a) Posicionar o cursor do mouse sobre o arquivo. 
b) Clicar com o botão da direita sobre o arquivo. 
c) Clicar no menu Exibir Detalhes.
d) Clicar no menu Exibir Lista.
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QUESTÃO 32:

Suponha que exista um arquivo de nome “teste.txt”, na pasta C:\temp. Esse 
arquivo está sendo editado pelo Microsoft Word, e o usuário está efetuando 
modificações ainda não salvas no disco. Deseja-se fazer uma cópia desse 
arquivo na pasta C:\temp utilizando para isso o Windows Explorer, menu Edi-
tar, opções Copiar e Colar. Marque a alternativa CORRETA:

a) Uma cópia será feita com sucesso, e as modificações feitas no arquivo 
em edição farão parte do arquivo resultante da cópia. 

b) Uma cópia não será permitida, pois não pode haver duas cópias de um 
mesmo arquivo em um mesmo diretório. 

c) Uma cópia será feita com sucesso, mas as modificações feitas no arquivo 
em edição não farão parte do arquivo resultante da cópia. 

d) Uma cópia não será permitida, pois o arquivo está sendo editado. 

QUESTÃO 33:

Suponha que um usuário do Microsoft Word deseja imprimir parte de um do-
cumento. Para isso ele configurou a caixa de impressão da seguinte maneira: 

Marque a alternativa CORRETA.

a) Todas as páginas do documento serão impressas. 
b) A página 8 será impressa. 
c) Um total de cinco páginas será impresso. 
d) Um total de quinze páginas será impresso. 



QUESTÃO 34:

Veja o texto extraído da ajuda on-line do Microsoft Word: 

“Caso um documento deva ser revisado por seu grupo de trabalho, e você 
deseje ter o controle final sobre as alterações que devem ser aceitas ou rejei-
tadas, será possível preparar cópias do documento e distribuí-las para o grupo 
de trabalho para revisão e marcação eletrônicas. Quando o controle de altera-
ções está ativado, o Microsoft Word usa marcas de revisão para indicar alte-
rações controladas. Após o documento ser revisado, será possível ver as alte-
rações feitas pelos diferentes revisores — as alterações de cada revisor são 
marcadas com uma cor diferente. Após exibir as alterações controladas, você 
poderá aceitar ou rejeitar cada alteração.

Esse recurso do Microsoft Word pode ser ativado a partir do menu “Ferramen-
tas”  “Controlar Alterações”.  Marque a alternativa INCORRETA sobre mar-
cas de revisão do Word: 

a) A comparação de uma cópia editada de um documento com sua versão 
original mostra o conteúdo editado sob a forma de marcas de revisão, 
mesmo que não existam alterações controladas em ambos. 

b) As revisões de um usuário são inseridas apenas quando as revisões de 
outro usuário forem aceitas ou rejeitadas. 

c) Um usuário consegue aceitar todas as alterações criadas sem revisar 
uma a uma separadamente.

d) As revisões de um usuário podem ser realçadas em documento impresso. 



QUESTÃO 35:

Suponha que um site de notícias contenha três páginas: principal, notícias nacionais 
e notícias internacionais. Esse site possui três níveis de profundidade, sendo que o 
primeiro nível possui a página principal. O segundo nível tem as manchetes de notí-
cias, e o terceiro nível possui as páginas com as notícias completas das manchetes. 
Uma página de manchetes possui, além dos links para as suas notícias completas, 
um link para a outra, ou seja, estando em notícias nacionais é possível clicar e aces-
sar a página de manchetes de notícias internacionais e vice-versa. No momento em 
que um usuário está navegando pela página de manchetes de notícias nacionais, 
com o Internet Explorer, ele resolve guardar essa página em seu computador de 
modo a poder acessá-la sem estar conectado à internet (modo off-line). É possível 
fazer isso via o menu “Favoritos”  “Adicionar a Favoritos”  opção “Tornar dispo-
nível off-line”  botão “Personalizar”. Seguida essa trilha de menus, e talvez uma 
tela de aviso, a seguinte tela é apresentada ao usuário: 

Marque a alternativa CORRETA sobre quais páginas serão guardadas em off-
line após uma sincronização, caso essa configuração seja aceita. 

a) Somente páginas de manchetes de notícias nacionais e internacionais. 
b) Somente página de manchetes de notícias nacionais e as páginas com os 

detalhes dessas manchetes. 
c) Somente página de manchetes de notícias nacionais, páginas com deta-

lhes dessas manchetes e página com manchetes internacionais. 
d) Somente páginas de detalhes de manchetes das notícias nacionais e 

internacionais. 



QUESTÃO 36:

Considere as afirmações sobre o catálogo de endereços do Microsoft OutLook 1:

I. Grupos devem ser criados a partir da seleção de contatos previamente 
cadastrados no catálogo de endereços. 

II. Um contato é automaticamente apagado da lista de contatos do outlook 
caso ele seja removido de um grupo de contatos específico. 

III. É possível atualizar os dados de um contato do catálogo de endereços e 
fazer valer essa atualização para um grupo que possua tal contato cadas-
trado.

IV. Uma mensagem de correio pode ser enviada a um grupo de contatos, 
evitando o trabalho de selecionar distintamente cada um dos destinatá-
rios.

São afirmações CORRETAS:

a) I, III e IV 
b) II e III apenas 
c) I, II, III 
d) III e IV apenas 

                                           
1 Lembrar que o Microsoft Outlook é um produto diferente do Microsoft Outlook Express. 



QUESTÃO 37:

Leia o texto tirado da Ajuda on-line do Microsoft OutLook2:

“Da mesma maneira que empresas comerciais usam listas de endereçamentos 
postais para enviar catálogos e outras informações a clientes potenciais, está 
em expansão de uso de mensagens de correio eletrônico como ferramenta de 
marketing direto. Se você não deseja receber esse tipo de mensagens, o Ou-
tlook poderá pesquisar por expressões comumente usadas nessas mensagens 
e automaticamente movê-las de sua Caixa de entrada para uma pasta de 
mensagem não desejada, para a pasta de Itens excluídos ou para qualquer 
outra pasta especificada. A lista de termos que o Outlook utiliza para filtrar 
mensagens de correio eletrônico suspeitas de serem não desejadas pode ser 
encontrada em um arquivo chamado Filters.txt.” 

Uma opção para mover mensagens para pastas específicas é a criação de 
regras que verificam condições especificadas pelo usuário do Microsoft Outlo-
ok (menu “Ferramentas”  “Assistente de Regras”).

As alternativas abaixo representam exemplos de regras que podem ser cons-
truídas, passo a passo, pelo Microsoft Outlook. Apenas uma das regras NÃO
permite que uma mensagem seja movida para uma pasta. Marque essa alter-
nativa.

a) Aplicar esta regra depois que a mensagem chegar com ‘Reais’ ou ‘R$’ ou 
‘dinheiro’ no corpo excluir definitivamente. 

b) Aplicar esta regra depois que a mensagem chegar com ‘Reais’ ou ‘R$’ ou 
‘dinheiro’ no corpo mover para a pasta Rascunhos. 

c) Aplicar esta regra depois que a mensagem chegar com ‘Reais’ ou ‘R$’ ou 
‘dinheiro’ no corpo excluir. 

d) Aplicar esta regra depois que a mensagem chegar com ‘Reais’ ou ‘R$’ ou 
‘dinheiro’ no corpo mover para a pasta Itens excluídos. 

                                           
2 Lembrar que o Microsoft Outlook é um produto diferente do Microsoft Outlook Express. 



As questões de 38 a 40 vão utilizar esta planilha em Microsoft Excel: 

A coluna A possui as placa de três veículos. Na coluna B, está o imposto de-
vido de cada um dos veículos. Na coluna C, está um indicativo da existência 
(valor “S”) ou não (valor “N”) de multas. A coluna D representa o nível de a-
tenção a ser dado a cada veículo no tocante ao envio de uma correspondên-
cia de alerta. A linha seis possui o total de impostos dos três veículos e, ao 
lado desse total, está o gráfico desses impostos. 



QUESTÃO 38:

Deseja-se fazer uma cópia das células pontilhadas A6 e B6, respectivamente, 
para as células E14 e F14. Marque a alternativa que define uma fórmula de 
soma que, ao ser copiada da célula B6, continua a manter CORRETA a soma 
dos valores de impostos dos três veículos. 

a) =SOMA(B2:B4) 
b) =SOMA($B2:$B4) 
c) =SOMA($B$2:$B$4) 
d) =SOMA(B$2:B$4) 

QUESTÃO 39:

Seja dado que uma carta será enviada a cada um dos motoristas que possu-
em multas e tem imposto com valor a partir de R$ 400,00. Esses motoristas 
encaixam-se em um nível prioritário. Dessa forma existem duas condições a 
serem obedecidas e que podem ser escritas sob a fórmula (considerando a 
linha dois da planilha): E(C2="S"; B2>=400). Essa fórmula pode resultar no 
valor VERDADEIRO ou FALSO e deve ser a condição de uma fórmula cuja 
finalidade é exibir o valor “prioritário” ou “normal” quando colocada na linha 
correspondente de cada veículo. Considerando a linha dois da planilha, sele-
cione a alternativa que possui uma fórmula CORRETA para esse fim. 

a) =E(C2="S"; B2>=400; "prioritário"; "normal") 
b) =SE(E(C2="S"; B2>=400); "prioritário"; "normal") 
c) =E(C2="S"; B2>=400) 
d) =SE(E(C2="S"; B2>=400); "normal"; "prioritário") 

QUESTÃO 40:

Descobriu-se que o total de impostos do veículo GMI3389 estava incompleto. 
Então o valor de R$ 135,00, na célula B3, foi atualizado para o valor de R$ 
600,00. Considere que a coluna D possui as fórmulas corretas para a defini-
ção do nível “prioritário” ou “normal”, assim como explica o enunciado da 
questão anterior. Marque a alternativa correta sobre o que acontecerá, auto-
maticamente, à planilha após a atualização da célula B3. 

a) O Nível do veículo passa para “prioritário”, e o gráfico continuará com o 
valor R$ 135,00, na barra do GMI3389, até que o usuário o refaça. 

b) O Nível do veículo continua em “normal” até que o usuário refaça a fórmu-
la. O gráfico será alterado para o valor R$ 600,00 na barra do GMI3389. 

c) O Nível do veículo continuará em “normal”, e o gráfico continuará com o 
valor R$ 135,00, na barra do GMI3389, até que o usuário refaça ambos. 

d) O Nível do veículo passa para “prioritário”, e o gráfico será alterado para o 
valor R$ 600,00 na barra do GMI3389. 



ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ES-
PAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RES-
POSTA, A SEGUINTE FRASE:

Todos os profissionais da educação desejam buscar subsídios que 
lhes permitam tratar os conflitos e as dificuldades de relacionamento. 


