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INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO 

Processo Seletivo 01/2015 

 
 

 
NOVA RAZÃO SOCIAL: 

 

 
CADERNO DE PROVAS 

 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL 2 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 

1. Confira se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido; 
2. Preencha o quadro acima com seu nome completo à caneta; 
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal; 
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações; 
5. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéus ou óculos escuro; 
6. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha; demais pertences deverão ser depositados na mesa do aplicador; 
7. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à 

caneta; 
8. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via; 
9. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
10. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
11. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno. 
12. Caso queira entrar com recurso haverá cópias das provas de todos os cargos disponíveis no site 

www.maximaauditores.com.br juntamente com os gabaritos durante o período de recursos sobre as questões 
de provas.  

13. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
14. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
15. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
16. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
17. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 

 
 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
 
 

http://www.maximaauditores.com.br/
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

RESPONDA AS QUESTÕES DE 1 A 9 COM BASE NA LEI 9.433/97, QUE INSTITUIU A 
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E CRIOU O SISTEMA NACIONAL 
DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.  
 
1. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, 
EXCETO: 
 
A)  A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 
B) A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades; 
C) A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
D) Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é a geração de 

energia elétrica, indispensável ao consumo das famílias e da indústria. 
 

2. Leia as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
 
A) É objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos, entre outros, a utilização racional 

e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável; 

B) A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo é uma das 
diretrizes de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

C) Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por município; 
D) O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 
dos direitos de acesso à água. 

 
3. Analise as assertivas abaixo, nos termos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: 
 
I. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 
que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante 
ações preventivas permanentes. 

II. Propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento 
dos corpos de água nas classes de uso para encaminhamento ao respectivo Conselho 
Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio 
destes é competência da Agência de Águas. 

III. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal 
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da 
União. 

IV. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente 
a vinte e cinco anos, renovável. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) II, III e IV; 
B) I, II e IV; 
C) I, II e III; 
D) I e III. 
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4. Estão corretas as alternativas, EXCETO: 
 
A) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos poderão ser 

aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado 
benéfico à coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo 
de água. 

B) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados no 
financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de 
Recursos Hídricos e no pagamento de despesas de implantação e custeio 
administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

C) A aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos no 
pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é 
limitada a oito e meio por cento do total arrecadado. 

D) A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, dentre outros, reconhecer a água 
como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. 

 
5. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, 
EXCETO: 
 
A) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia. 
B) acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação. 
C) acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 
D) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados. 
 
6. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder 
Executivo Federal: 
 
A) outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os usos, na 

sua esfera de competência. 
B) outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus 

usos. 
C) realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. 
D) implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em âmbito 

estadual e do Distrito Federal. 
 

7. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, elencados no art. 5°, 
EXCETO: 
 
A) Fiscalização dos Governos Federal, Estadual e Municipal;  
B) A compensação a municípios; 
C) O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água; 
D) A cobrança pelo uso de recursos hídricos.  
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8. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva incentivar a racionalização do uso 

da água. 
II. Entre outros, também é objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.  
III. Compõe o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, entre outros, os representes dos 

usuários dos recursos hídricos. 
IV. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, arbitrar, em última instância 

administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos.  

 
Assinale a alternativa que responde a questão: 
 
A) Somente I  e IV são corretas; 
B) Somente II e IV estão corretas; 
C) I, II e III  estão corretas; 
D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
9. Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
 
A) Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação o grupo de bacias ou 

sub-bacias hidrográficas contíguas; 
B) Entre os representantes que compõem os Comitês de Bacia Hidrográfica está o 

CORPO DE BOMBEIROS dos respectivos Estados;  
C) Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, manter o cadastro 

de usuários de recursos hídricos; 
D) De acordo com o art. 50 as multas infracionais poderão ser simples ou diária, 

proporcional à gravidade da infração, variando de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 
10.000,00 (dez mil reais).   

 
AS QUESTÕES DE 10 A 15 DEVERÃO SER RESPONDIDAS COM BASE NA LEI 
ESTADUAL 13.199/99: 
 

10. O Plano Estadual de Recursos Hídricos conterá, EXCETO: 
 

A) a divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia hidrográfica 
utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhado dos recursos hídricos. 

B) os objetivos a serem alcançados. 
C) as diretrizes e os critérios para o gerenciamento de recursos hídricos. 
D) análise de opções de crescimento demográfica, de evolução de atividades produtivas 

e de modificação dos padrões de ocupação do solo. 
 

11. A participação de organizações não governamentais com objetivo de defender 
interesses difusos e coletivos da sociedade: 
 

A) não será permitida. 
B) será permitida mediante credenciamento pelo SEGRH-MG, na forma de regulamento 

próprio aprovado por meio de decreto do Poder Executivo. 
C) será permitida mediante credenciamento pelo SEGRH-MG, na forma de regulamento 

próprio aprovado por meio de lei complementar. 
D) não será permitida, salvo em caso de disposição em lei ordinária específica. 
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12. Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG, na condição 
de órgão deliberativo e normativo central do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – SEGRH-MG, EXCETO: 
 
A) fomentar a captação de recursos para financiar as ações e atividades do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, supervisionar e coordenar a sua aplicação. 
B) decidir os conflitos entre comitês de bacia hidrográfica. 
C) estabelecer os critérios e as normas gerais para a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos. 
D) reconhecer os consórcios ou as associações intermunicipais de bacia hidrográfica ou 

as associações regionais, locais ou multissetoriais de usuários de recursos hídricos. 
 

13. Leia as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA:  
 
A) A Política Estadual de Recursos Hídricos visa assegurar o controle, pelos usuários 

atuais e futuros, do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e 
regime satisfatórios; 

B) O Plano Estadual de Recursos Hídricos constitui instrumento da Política Estadual para 
o setor; 

C) Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
no conjunto das bacias hidrográficas do Estado, proporcionalmente ao tamanho e 
importância econômica do rio.  

D) A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final está sujeita a outorga 
pelo poder público; 
 

14. De acordo com o art. 33, integram o SEGRH-MG, EXCETO:   
 
A) O Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; 
B) A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; 
C) Os Comitês de bacia hidrográfica; 
D) As agências de bacia hidrográfica.   
 
15. Compete ao IGAM: 
 
A) Promover o debate das questões relacionadas com recursos hídricos e articular a 

atuação de órgãos e entidades intervenientes. 
B) Aprovar planos de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido. 
C) Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados com os 

recursos hídricos. 
D) Gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos e manter 

atualizados, com a cooperação das unidades executivas descentralizadas da gestão 
de recursos hídricos, os bancos de dados do sistema. 
 

16. São características da Bacia do Rio Doce, EXCETO: 
  
A) População aproximada de 500.000 habitantes; 
B) Extensão do curso principal de aproximadamente 879 km 
C) 229 municípios, de acordo com o PIRH; 
D) Principais atividades econômicas: Mineração, Siderurgia, Silvicultura e Agropecuária.  
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17. Indique V ou F nas afirmativas abaixo: 
 
( ) A bacia hidrográfica do rio Doce apresenta uma forte atividade industrial, focada na 

produção da celulose, siderurgia, mecânica pesada, produtos alimentares e 
reflorestamento, além da extração mineral, que exerce influência na economia 
regional. 

( ) São as primeiras colocações em PIB do Estado de MG  na região da bacia do Rio 
Doce, de acordo com PIRH Doce, os seguintes municípios: 1° Ipatinga, 2° Itabira, 3° 
Gov. Valadares. 

( ) O Rio Doce é considerado de dominialidade federal por drenar mais de um estado,  
Minas Gerais , Espírito Santo e Bahia.  

( ) De acordo com o PIRH Doce a bacia possui  no Vale do Aço,  seu maior 
adensamento populacional.  

 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA das indicações, de 
cima para baixo: 
 
A) V, V, V, F; 
B) V, V, F, V; 
C) V, F, F, V; 
D) V, V, V, V.   
 
18. Com relação ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO, 
podemos afirmar, EXCETO:  
 
A) Tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a 

racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos quantitativo e qualitativo, dos 
recursos hídricos no Estado; 

B) O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar as operações e para 
efetuar a cobrança dos créditos concedidos; 

C) Não podem apresentar projetos pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas 
físicas;  

D) Entre outras, constitui fonte de recursos do FHIDRO o percentual de 50% (cinquenta 
por cento) da cota destinada ao Estado a título de compensação financeira por áreas 
inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica. 
 

19. Nos termos do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce – PIRH Doce, a avaliação preliminar de viabilidade orienta-se através de 
uma lógica seletiva e de filtragem. Procura, através dos critérios de viabilidade, 
definir um nível mínimo de viabilidade para as ações e programas propostos. São 
critérios de viabilidade definidos para a avaliação, conforme os grupos temáticos 
determinados, EXCETO: 
 
A) atendimento a múltiplos objetivos. 
B) compatibilidade de prazos com o Programa ou Plano. 
C) abrangência nacional dos efeitos da ação ou projeto. 
D) porte da ação ou projeto compatível com a dimensão do problema-alvo. 
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20. O PIRH Doce, em sua primeira versão, constitui o resultado dos trabalhos de 
representantes das seguintes instituições, entre outras: 
 
I. IEMA (Espírito Santo). 
II. CBH Doce. 
III. ANA (Governo Federal). 
IV. IGAM (Minas Gerais). 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e III, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I, II e III, apenas; 
D) I, II, III e IV. 

 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Texto I 
Animais Racionais 

 
Paralisar músculos, injetar substâncias capazes de alterar a percepção ou inocular 

doenças. Esses são alguns exemplos da infinidade de procedimentos científicos utilizados 
pelos cientistas em experimentos com animais. Crueldade? Aparentemente, sim. Porém, 
antes de levantar a bandeira contra, é preciso estar bem ciente das incoerências que esse 
debate acalorado suscita. 

Como saber os efeitos danosos que as vacinas podem ter em humanos, sem 
avaliar suas consequências em organismos semelhantes? Eis um dos limites da evolução 
tecnológica. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por exemplo, declara: se houver 
proibição do uso de animais, anos de esforços para descobrir a cura de doenças como a 
Aids, dengue, malária e leishmaniose terão sido em vão. 

Os defensores da extinção do uso de animais em pesquisas conta-argumentam 
contestando a validade dessa necessidade, declarando a existência da “cultura do 
medicamento”. Para eles, a sociedade investe em sanar efeitos ao invés de atacar as 
causas reais das doenças, como estresse e má alimentação. 

Ainda que parcialmente correto, a má qualidade de vida e certas doenças soam 
irresponsáveis em um país em vias de assistir a um novo surto de dengue, além de 
verificar a expansão da Aids entre as camadas mais escolarizadas. Investir em pesquisa  
e na melhoria da qualidade de vida são fatores que devem caminhar juntos, não se 
excluírem mutuamente. Se falta educação para eliminar os mosquitos vetores da dengue, 
o que dirá de hábitos culturais relacionados à obesidade, por exemplo. 

Criticar o uso de animais em experimentos ainda ajuda a mascarar a hipocrisia do 
churrasco do final de semana. Parece conveniente defender a piedade perante todos os 
seres vivos sem olhar – literalmente – o próprio prato. No abate de bois, em tempos não 
muito remotos, incisões na virilha em animais ainda vivos ajudavam a deixar a carne mais 
macia ao fazer com que o boi sangrasse até a morte. Ao mesmo tempo, deveria ser no 
mínimo estranho apoiar principalmente a vida de mamíferos. A temática da violência 
animal parece esquecida ao comprarmos nos supermercados toda a sorte de novidades 
exterminadoras de insetos. A dignidade dos que merecem ser defendidos parece, assim, 
escolhida a dedo. 
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Explicitar os pontos movediços da extinção ao uso de animais em experimentos 
científicos, contudo, não significa defender a arbitrariedade. Não é com base em 
incoerências que se dá ao aval da crueldade em laboratórios, mas sim se mostra que é 
preciso meio-termo. Bem como critério de responsabilidade e fiscalização. 

Por isso, a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA), por meio do projeto de lei Arouca, deveria ser vista como uma iniciativa 
positiva ao debate. Após 13 anos de tramitações, o governo aprovou em setembro o 
projeto de lei. 

Reunir membros da comunidade científica como representantes de sociedades 
protetoras dos animais pode ser um caminho prático no sentido de introduzir as 
alternativas. É preciso observar no CONCEA um passo mais democrático em relação à 
discussão, bem como o cumprimento da própria Constituição (artigo 225, que protege a 
fauna e a flora). Para isso, é preciso crer na democracia. Um problema que os brasileiros, 
também animais racionais, à vezes padecem. 

LIMA, Daniela Priscila 
  

 
21.  Desde o início do texto, a candidata constrói estratégias para envolver o leitor 
em seu ponto de vista. A redação: 
 
A) Aponta caminhos possíveis para o desenvolvimento de vacinas. 
B) Questiona a existência de uma lei que garanta o direito dos animais, exclusivamente. 
C) Apresenta argumentação plausível para a realização moderada de experiências com 

utilização de animais. 
D) Refuta a tese de que os animais devem ser poupados em experiências científicas. 
 
22. “Eis um dos limites da evolução tecnológica.” A autora, nesse trecho, refere-se:  
 
A) Como saber os efeitos danosos que as vacinas podem ter em humanos, sem avaliar 

suas consequências em organismos semelhantes? 
B) Não há nada impossível para tecnologia, desde que tudo seja permitido. 
C) O que seria da tecnologia se não houvesse experiências minuciosas em todos os 

organismos vivos. 
D) A tecnologia só funciona quando se faz utilização de cobaias.  

 
23. A tese defendida pela autora é: 
 
A) De que os animais devem ser usados em qualquer experimento científico. 
B) A ciência não deve utilizar mais nenhum animal em qualquer experimento, seja ele 

científico ou em laboratórios. 
C) O uso de animais em experiências de laboratório e em experimentos científicos deve 

ser analisado com critério. 
D) Não há como banir o uso de animais em experimentos científicos, por outro lado não 

se aplica o uso em laboratórios. 
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24. Relacione as ideias centrais com seus respectivos parágrafos e marque a 
alternativa sequencialmente CORRETA. 
 
I. A necessidade de usar animais em alguns experimentos vitais ao ser humano. 
II. Os defensores dos animais contestam a necessidade desse uso. 
III. Mostra que as ideias dos defensores do uso de animais para o bem da Ciência e de 

seus opositores são fatores que devem caminhar juntos. 
 

( ) segundo parágrafo  
( ) terceiro  parágrafo  
( ) quarto parágrafo  
 

A) I – II – III; 
B) III – II – I; 
C) I – III – II;  
D) II – I – III. 

 
25. No sétimo parágrafo, a argumentação é baseada: 
 
A) Em suposições apenas; 
B) Em um fato passível de comprovação; 
C) Na opinião de um especialista; 
D) Em uma referência histórica. 
 
26. Observe os períodos abaixo: 
 
A madrugada foi muito fria. 
A superfície do lago congelou. 
 
Reunindo os períodos, todos apresentam uma relação de causalidade, EXCETO: 
 
A) A superfície do lago congelou porque a madrugada foi muito fria. 
B) Como a madrugada foi muito fria, a superfície do lago congelou. 
C) A madrugada foi muito fria, por conseguinte a superfície do lago congelou. 
D) Já que a madrugada foi muito fria, a superfície do lago congelou. 

 
27.  
I. O silêncio, a paz e a quietude do lugar acalmava-lhe o espírito. 
II. O abandono, a pobreza, a miséria absoluta continua matando milhares de crianças 

brasileiras. 
III. Não obteve asilo político nos países vizinhos o ex-ditador e seus colaboradores. 
IV. O respeito dos vizinhos, o bem-estar, a presença dos amigos, nada o prendia àquele 

lugar. 
V. Na entrevista, uma e outra pergunta irritou a famosa atriz. 

 
Observando o sujeito dos períodos acima e seus respectivos verbos, CONDIZ com 
a norma culta: 
 
A) Somente os períodos II – III – IV;  
B) Somente os períodos III – IV –V;  
C) Somente os períodos IV e V; 
D) Todos os períodos. 
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28. “Nós estamos aptos ____ o jogo, uma vez que fomos comissionados ____ fazer o 
treinamento e estamos convencidos ____ que nossos esforços serão úteis ____ toda a 
equipe.”  
Completa CORRETAMENTE: 
 
A) para – a – de – a; 
B) para – à – de – a;  
C) a – por – com – em; 
D) por – à – de – a. 
 
29. Observando a regência dos verbos nas orações abaixo, assinale a alternativa 
que apresenta uma oração em desacordo com a norma culta, apresentando assim 
traços da coloquialidade. 
 
A) Informaram-no dos problemas ocorridos no evento. 
B) Nunca me simpatizei com esse tipo de música.  
C) Preferia sempre adaptações de livros literários a textos integrais. 
D) Lembro-me sempre de suas observações relevantes.  

 
30. 

“Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida descontente 
Repousa lá no Céu eternamente 

E viva eu cá na terra sempre triste.” 
CAMÕES, Luis de. 

 
O poeta nesse trecho: 
 
A) Faz uso de uma metáfora para se referir à amada como uma se fosse sua alma. 
B) Faz uso de uma personificação para se referir à sua alma humanizada. 
C) Faz uso de uma metonímia fazendo o uso da parte pelo todo. 
D) Faz uso de uma hipérbole para se referir à forma exagerada de seu sentimento.  

 
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
31. Abaixo são citados atalhos e suas devidas funções no Sistema Operacional 
Windows 8. Marque a opção INCORRETA: 
 

A)  + F = Abrir o botão Pesquisar 

B)  +D = Abrir Desktop; 

C)  + Q = Abre o Windows Explorer para consulta de arquivos; 

D)  + I = Abre a tela de Configurações. 
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32. Ao acessar a pasta Imagens utilizando o MS-Windows 7, é possível fazer a 
classificação, EXCETO: 
 
A) Data; 
B) Nome; 
C) Ícone; 
D) Tamanho. 
 
33. São extensões, respectivamente, referentes aos Programas MS-Excel 2010, MS-
Power Point 2010 e MS-Word 2010. 
 
A) .pptx, .xlsx, .docx; 
B) .xlsx, .pptx, .docx; 
C) .docx, .pptx, .xlsx; 
D) .xlsx, .docx, .pptx. 
 
34. Tendo como base o MS-Word 2010, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e marque a alternativa correspondente: 
 
1) Ctrl + V 
2) Ctrl + N 
3) Ctrl + U 
4) Ctrl + * 
 
( ) Negrito 
( ) Colar 
( ) Mostrar tudo 
( ) Localizar 
 
A) 2, 1, 4, 3;  
B) 3, 2, 1, 4; 
C) 2, 4, 1, 3; 
D) 3, 4, 2, 1. 
 
35. São considerados navegadores de Internet, EXCETO: 
 
A) Internet Explorer; 
B) Mozilla Firefox; 
C) Gimp; 
D) Opera Software. 
 
36. Utilizando o MS-Power Point 2010 na aba Página Inicial encontramos diversos 

ícones. O ícone  refere-se à: 
 
A) Organizar; 
B) Novo Slide; 
C) Layout; 
D) Efeitos. 
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37. Qual das alternativas abaixo possui a função de retornar a parte inteira de uma 
divisão no MS-Excel 2010? 
 
A) =DIV 
B) =EXP 
C) =QUOCIENTE 
D) =TETO 
 
38. Corresponde a um gerenciador de emails, EXCETO: 
 
A) Gmail; 
B) Hotmail; 
C) Outlook; 
D) Opera. 
 
39. “É a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no 
Windows. Ela serve de superfície para o seu trabalho, como se fosse o tampo de 
uma mesa real.” Essa é a definição de:  
 
A) Área de Trabalho; 
B) Biblioteca; 
C) Menu Iniciar; 
D) Painel de Controle. 
 
40. O atalho utilizado para a função Substituir no MS- Word 2010 é:  
 
A) Shift + S 
B) Ctrl + U 
C) Shift + L 
D) Ctrl + F2 

 
 
 


