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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo,
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras,
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de  01 a 07. 

Texto 1

A ciranda das mulheres sábias

Talvez você tenha vindo à minha porta por estar
interessada em viver de um modo que a abençoe com a
perspectiva de, como eu digo, “ser jovem enquanto velha
e velha enquanto jovem” – o que significa estar plena de
um  belo  conjunto  de  paradoxos  mantidos  em  perfeito
equilíbrio.  Está  lembrada? A palavra  paradoxo  significa
uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que
acontece com a  grand-mère,  a  maior  das  mulheres,  a
grande madre... porque ela é uma sábia em preparação,
que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capaci-
dades aparentemente ilógicas da psique profunda. 

Os  atributos  paradoxais  do  que  é  grande são
principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sem-
pre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de es-
pontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obsti-
nada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. Espero que você entenda que
todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e
em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou
já perfeitamente formado. 

Se você sente interesse por essas contradições divinas,
sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da
mulher sábia, do qual a avó é uma representação sim-
bólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres
de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos
singulares na vida de cada mulher. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Trad. Waldéa Barcellos. A ciranda das mulhe-
res sábias – ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. p. 9-10. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com sua organização,  estrutura e esquemas
retóricos, o texto se constrói em torno

(A) dos  conflitos  vividos  pelas  mulheres  durante  seu
amadurecimento físico e emocional. 

(B) das contradições que envolvem as mulheres na bus-
ca e no alcance da sabedoria. 

(C) dos confrontos entre as pessoas pela soberania de
seus ideais de vida na Terra. 

(D) das disputas humanas pela garantia de sua sobrevi-
vência material e mental. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideradas  sua  organização  e  sua  estrutura,  o  texto
pressupõe uma sequência 

(A) descritiva, com riqueza de detalhes. 

(B) narrativa, construída em primeiro plano. 

(C) argumentativa, com proposta de intervenção. 

(D) dialógica, desenvolvida entre duas interlocutoras. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, é explicado o significado
da palavra paradoxo. Com base nesse significado, é esta-
belecido, ao longo do texto, o paradoxo da sabedoria da
“grande mãe” (avó). O recurso formal da língua emprega-
do no estabelecimento desse paradoxo é

(A) a ocorrência destacada do conectivo aditivo prototípi-
co do português. 

(B) o paralelismo sintático na forma de expressão dos
pensamentos expostos. 

(C) a estrutura das orações subordinadas frente à estru-
tura da oração principal. 

(D) o logicismo semântico na apresentação das ideias di-
vergentes em todo o texto. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em todo o texto, a expressão de tempo auxilia o estabele-
cimento da coesão textual. Essa expressão é construída
pela predominância do modo verbal

(A) preciso, expresso por formas verbais positivas e por
marcadores discursivos de certeza. 

(B) virtual, possibilitado por formas verbais reanalisáveis
e por articuladores discursivos fluidos. 

(C) hipotético, marcado por formas verbais condicionais
e por operadores textuais duvidosos. 

(D) injuntivo, realizado por formas verbais imperativas e
por marcadores discursivos assertivos. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto constrói uma percepção sobre a idade da mulher.
Dessa percepção, infere-se que a idade da mulher 

(A) está correlacionada à sua sabedoria, podendo a mu-
lher ser sábia em qualquer idade. 

(B) depende da medida de sua sabedoria e do amadure-
cimento quando adulta. 

(C) potencializa sua beleza na juventude e sua sabedoria
na velhice. 

(D) indica que a medida de sua sabedoria está restrita à
juventude. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último parágrafo do texto, pressupõe-se que o paradoxo
que envolve a sabedoria da mulher é de

(A) caráter anormal. 

(B) ordem sobrenatural. 

(C) aspecto paranormal. 

(D) natureza sobre-humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paradoxo atribuído à mulher sábia, da forma como é explicado à interlocutora, aplica-se a

(A) mulheres que fazem escolhas inteligentes na vida, no momento e na idade certos.

(B) todas as mulheres de todas as idades e a cada mulher em sua idade singular. 

(C) mulheres predestinadas a compreenderem o paradoxo da sabedoria. 

(D) todas as mulheres com a missão de retransmitirem o paradoxo. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2 

Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/charge.php?pg=10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 dialoga com o Texto 1 no que diz respeito à per-
cepção sobre sabedoria. Nesses textos, a sabedoria é uma 

(A) realização pessoal incomensurável. 

(B) aquisição individual e intransferível. 

(C) construção social e depende da ação humana. 

(D) produção natural aos seres humanos adultos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentemente do Texto 1, na tira (Texto 2) é adotado um
estilo linguístico

(A) informal e espontâneo, para reproduzir a oralidade. 

(B) poético, mas despojado, para encantar o leitor. 

(C) culto, mas descontraído, para imitar jovens. 

(D) coloquial e elegante, para atrair atenções. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação comunicativa dos Textos 1 e 2 proporciona a
evidência da mesma tonalidade discursiva nos dois textos,
com a mesma finalidade. Infere-se desses textos uma fun-
ção sociodiscursiva de  

(A) testagem do entendimento dos interlocutores. 

(B) esclarecimento dos sentidos das palavras. 

(C) evocação de significados externos. 

(D) aconselhamento ao interlocutor. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  exportações  brasileiras  de  carne  bovina  atingiram
144.615 toneladas em outubro de 2017, o que representa
alta de 39,72% na comparação com o embarque realiza-
do no mesmo período do ano passado. O faturamento fi-
cou em US$ 605 milhões.

Disponível  em:  <canalrural.com.br/noticias/pecuaria>.  Acesso  em:  13
mar. 2018. (Adaptado).

De acordo com as informações, o valor médio do quilo da
carne bovina exportada em outubro de 2017 foi, aproxima-
damente, de

(A) US$ 2,68

(B) US$ 3,12

(C) US$ 4,04

(D) US$ 4,18

▬QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a compra de um imóvel, um casal deu como entrada
no  negócio  um  de  seus  veículos,  no  valor  de  R$
35.000,00, e uma parte de suas economias em dinheiro. O
restante foi financiado em trinta e seis prestações iguais
no valor de R$ 1.840,00, já incluídos os custos do financi-
amento. Considerando que o valor da entrada no negócio
corresponde a 60% do valor do imóvel, o valor dado em
dinheiro como entrada foi de

(A) R$ 35.000,00

(B) R$ 64.360,00

(C) R$ 66.240,00

(D) R$ 99.360,00 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um marceneiro adquire um produto para confeccionar mó-
veis em uma empresa que, devido a dificuldades financei-
ras, aumentou o preço, passando a cobrar R$ 36,00 a uni-
dade. Por meio de negociação, o marceneiro conseguiu
desconto no caso de comprar mais de 30 unidades, obten-
do 10% de desconto para as unidades do produto que ex-
cedessem a quantidade de 30.  Nessas condições,  se o
marceneiro  adquirir  45 unidades desse produto,  o valor
que ele deverá pagar para a empresa será de

(A) R$ 1.458,00

(B) R$ 1.470,00

(C) R$ 1.566,00

(D) R$ 1.620,00 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes restritas às grandes corporações, soluções em se-
gurança da informação já estão ao alcance de empresas
de menor porte. De acordo com uma reportagem [Folha
de S. Paulo, 18 fev. 2018, p. 6], uma empresa que traba-
lha com segurança digital faturou cerca de R$ 4,5 milhões
em 2017, com um aumento de 180% em relação ao ano
de 2016. Com base nestas informações, o valor, em mi-
lhões de reais, que essa empresa faturou no ano de 2016
foi, aproximadamente, de

(A) 1,61

(B) 1,80

(C) 2,50

(D) 2,72 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de ativos (que
fizeram pelo menos uma compra virtual) no primeiro se-
mestre de cada ano, no período de 2013 a 2017.

Evolução dos consumidores ativos (em milhões)

 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo. 18 fev. 2018, p. 3. (Adaptado).

De acordo com os dados, a média de consumidores ati-
vos, no período considerado, é maior que

(A) a média dos anos 2014 e 2016.

(B) a quantidade de consumidores no ano de 2014.

(C) a média dos anos 2015 e 2016.

(D) a média do período entre 2014 e 2016. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  recepção  da  reitoria  da  UFG,  um aluno  solicita  ao
atendente um histórico escolar. O atendente informa que
ele pode entrar na página da Universidade e clicar para
solicitar o histórico de forma on-line.  Para isso,  o aluno
deve utilizar o Localizador Padrão de Recursos, denomi-
nado

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) WWW 

(D) URL 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema operacional Windows 7.0 é considerado um
item de personalização do vídeo:

(A) ajustar resolução. 

(B) localizar um caractere. 

(C) personalizar formato do caractere. 

(D) adicionar um dispositivo. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hardware de um computador realiza milhões de instru-
ções por segundo, impactando um aumento de temperatu-
ra internamente na máquina. Qual é o dispositivo que au-
xilia a manter a temperatura estável?

(A) Estabilizador. 

(B) Dissipador. 

(C) Barramento. 

(D) Periférico. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de ar-
mazenamento externo para arquivar dados e transportá-
los de um computador para outro. Este dispositivo é co-
nhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de arma-
zenamento denominada

(A) SSD 

(B) Flash 

(C) Byte 

(D) IDE 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP
em nomes?

(A) DNS 

(B) SMTP 

(C) PROXY 

(D) DHCP 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio_
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos primórdios da história das artes gráficas, por volta de
3.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia,
imagens esculpidas em estruturas cilíndricas eram utiliza-
das como matrizes para a reprodução mecânica de gravu-
ras em diversos materiais, entre os quais o

(A) papiro e as folhas de plantas fibrosas.

(B) barro e as peles de animais.

(C) pergaminho e as fibras de cereais.   

(D) tecido e as armaduras dos guerreiros. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de composição manual com tipos móveis, é
indispensável  a  utilização  do  componedor,  instrumento
cuja função é

(A) garantir a formação de palavras e linhas de texto em
uma medida predeterminada. 

(B) organizar os caracteres de determinado tipo e tama-
nho gráficos dentro dos caixotins. 

(C) assegurar a fixação do justificador e a distância do
bloco de justificação dos tipos. 

(D) ordenar as linhas e as colunas de texto compostas
na forma de modo simétrico. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  digitação,  as  letras  maiúsculas  sâo  chamadas  de
“caixa-alta”, enquanto as letras minúsculas são denomina-
das de “caixa-baixa”. Essas duas expressões têm a sua
origem nos primórdios da composição tipográfica manual,
pois os tipos móveis eram

(A) armazenados de acordo com o seu tamanho e fonte
por uma medida denominada cícero que corresponde
a 12 pontos. No que concerne às letras minúsculas,
à pontuação, aos espaços e aos algarismos, o cícero
era baixo; já na utilização de letras maiúsculas, de
caracteres acentuados e de símbolos,  o cícero era
alto. 

(B) organizados em uma medida tipográfica denominada
paica, na qual as letras minúsculas, a pontuação, os
espaços e os algarismos correspondiam a 1/2 de po-
legada centuplicada, ou seja, à polegada baixa, en-
quanto as letras maiúsculas, os caracteres acentua-
dos e os símbolos menos usuais mediam uma pole-
gada  centuplicada.  Estas  letras  eram  conhecidas
como polegada alta. 

(C) guardados em uma caixa com divisões internas fixas,
nas quais a parte que continha os caracteres mais
utilizados, tais como as letras minúsculas, a pontua-
ção, os espaços e os algarismos ficavam na parte de
baixo, enquanto as letras maiúsculas, os caracteres
acentuados e os símbolos menos recorrentes eram
acondicionados na parte de cima. 

(D) acondicionados  em sistemas  de  caixas  de  acordo
com a tipologia e o tamanho das fontes. As caixas
que continham as letras minúsculas, as pontuações,
os espaços e os algarismos eram mais baixas, en-
quanto as caixas, que guardavam as letras maiúscu-
las,  os caracteres acentuados e os símbolos eram
mais altas. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

técnico_artes_gráficas
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O papel, cujo nome advém do latim papyrus, foi criado há
105 anos depois de Cristo, na China, quando o funcionário
imperial T’sai Lun 

(A) determinou que se inventasse um modo mais eficien-
te de difundir os ideogramas. Em Pequim, o seu de-
sejo foi atendido por artesãos com uso de palha de
arroz, água e farinha de trigo, que foram misturados,
cozidos, peneirados e secados. 

(B) cortou o miolo do talo da planta Cyperus papyrus em
lâminas finas,  mergulhou-as em vinagre com água
por cerca de seis dias, deixou-as secar, trançou-as
em fileiras  sobrepostas  e  depois  prensou-as  entre
pedaços de tecido de algodão. 

(C) ordenou que se criasse um meio de propagar os do-
cumentos do império. Em Xangai, surgiu a solução
por meio de um minucioso preparo com restos de pe-
les delicadas de animais ainda precoces como car-
neiros, cabras, ovelhas e cordeiros. 

(D) misturou, bateu e cozinhou casca de amoreira, teci-
dos picados, cânhamo e outros materiais que conti-
nham grande quantidade de fibras vegetais, peneirou
a pasta que se formou e a deixou, em finas camadas,
secar ao sol. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o computador é uma máquina cuja função é o
processamento  de  dados com base  em instruções pré-
inseridas, capazes de transformar esses dados para atin-
gir um determinado fim. A interação com o usuário dá-se
por meio de uma tela. Todavia, nos primeiros computado-
res, os operadores não tinham uma tela diante de si, eles
se orientavam por meio de

(A) cartões perfurados previamente preparados para in-
troduzir comandos e programas. 

(B) pequenas luzes acesas ou apagadas, de acordo com
as instruções recebidas. 

(C) máquinas de escrever conectadas ao aparelho para
inserir dados e comandos. 

(D) mensagens enviadas e recebidas de um ponto a ou-
tro por um sistema de fios que transmitiam códigos. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Alemanha, por volta de 1450, Johannes Gutenberg re-
definiu antigas técnicas orientais e deu início à era das im-
pressões no mundo Ocidental. Isso ocorreu por meio da
combinação de algumas criações humanas já existentes,
entre as quais, além do papel, destacam-se o

(A) caracter, a matriz em relevo e o prelo. 

(B) tipo geométrico, a xilogravura e o cilindro. 

(C) montador, a régua de corte e a estereotipia. 

(D) alfabeto fonético, a tinta e a prensa. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os primeiros tipos móveis metálicos foram fabricados com
o uso de uma mistura de

(A) ferro e manganês. 

(B) chumbo e antimônio. 

(C) cobre e estanho. 

(D) cobalto e zinco. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, a fonte serifada é muito utilizada, pois facilita
e agiliza a leitura, visto que tem como principal caracte-
rística a presença de arremates ou pequenos traços tanto
nas  partes  superiores  quanto  nas  inferiores.  Todavia,
quando a atividade de impressão surgiu na Europa, a fon-
te com serifa foi criada, para que

(A) o acabamento dos impressos fosse mais rebuscado. 

(B) a impressão ficasse  o mais próximo possível da letra
cursiva. 

(C) a  tinta  não  escorresse  no  processo  de  impressão
manual. 

(D) o produto final se assemelhasse mais aos manuscri-
tos. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando o alemão Johannes Gutenberg deu início às ativi-
dades de impressão, o que ele imprimiu primeiro?

(A) As Cartas Comerciais. 

(B) O Alcorão. 

(C) As Bulas Papais. 

(D) A Bíblia. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No século XV, na Europa, a rápida emergência das ativi-
dades de impressão ocorreu 

(A) nos  grandes agrupamentos  urbanos que  já  tinham
um sistema de ensino estabelecido e contavam com
a maior parte da população alfabetizada e capaz de
ler o material impresso. 

(B) em localidades onde a Igreja Católica tinha muita in-
fluência e precisava dos impressos para estabelecer
relações com os fiéis, já que a Reforma Protestante
de Martinho Lutero ameaçava a supremacia cristã. 

(C) em cidades  em que  havia  centros  universitários  e
eram  desenvolvidas  atividades  de  um  capitalismo
emergente,  que  necessitava  de  livros  e  impressos
para o comércio. 

(D) nos mais importantes principados que, com forte in-
fluência eclesiástica, necessitavam divulgar tanto as
leis e regulamentações internas quanto as regras im-
postas pela Igreja Católica. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Europa do século XVI, quando os Estados-nações ain-
da  não  haviam  administrativamente  sido  separados  da
Igreja Católica, as atividades de impressão sofriam censu-
ra prévia e muitos livros chegaram a ser queimados em fo-
gueiras. A listagem dessas obras proibidas era denomina-
da de 

(A) Santa Inquisição. 

(B) Tribunal do Santo Ofício.

(C) Índice dos Livros Proibidos. 

(D) Livros não Cristãos. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de produzir um jornal ou qualquer outro im-
presso, a máquina que substituiu a composição manual é
denominada 

(A) rototipo. 

(B) linotipo. 

(C) rotoplana. 

(D) autoplana. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No início da Revolução Industrial,  as artes gráficas, que
até  então trabalhavam com impressões manuais,  foram
revolucionadas por meio da introdução da energia a vapor
no funcionamento das impressoras. Isso ocorreu por meio
da 

(A) substituição das bancadas de imprimir por cilindros
com movimentos rotativos. 

(B) incorporação de engrenagens nas esteiras que rece-
biam os rolos de papel imprimíveis. 

(C) adequação dos mecanismos de controle manual das
impressoras com a utilização de novas tecnologias. 

(D) modificação  dos  artefatos  mecânicos  do  prelo  por
aparelhagens elétricas inovadoras. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história  das  artes  gráficas,  o  metal  é  um elemento
sempre presente. O processo de imprimir imagens sobre
papel com uso de uma placa metálica, geralmente feita de
zinco ou de alumínio, e utilização da matriz do que será
impresso, tem o nome de 

(A) litogravura. 

(B) xilogravura. 

(C) metalogravura. 

(D) digigravura. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  medidas  importantes  no  processo  de  composição
manual:

(A) centímetros. 

(B) milímetros. 

(C) metros. 

(D) cíceros. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No século  XIX,  a  máquina  de  composição  de  tipos  de
chumbo que obteve o maior sucesso foram a do alemão
Ottmar Mergenthaler. Essa máquina era

(A) montada com elementos de aço, o que possibilitava
o corte certeiro das folhas impressas. 

(B) formatada para a composição de jornais, o que facili-
tava o uso de folhas maiores do que as utilizadas em
livros.  

(C) equipada com chumbo em ponto líquido, o que favo-
receu compor uma linha inteira de texto.

(D) dotada de equipamentos elétricos que permitiam a
revisão automática dos textos impressos. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No projeto gráfico, a arte-final do produto é 

(A) uma prova já impressa.

(B) o rascunho do material elaborado. 

(C) um arquivo pronto para ser impresso pela gráfica. 

(D) o material artístico utilizado.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição a frio ou fotocomposição é a composição ti-
pográfica feita por

(A) projeção de caracteres sobre papel (ou película de
filme) fotossensível. 

(B) pressão de uma placa fria previamente embebida em
tinta em um papel especial. 

(C) fotografias  convencionais  reproduzidas  digitalmente
em um tubo de reprodução. 

(D) serigrafias coloridas com o uso de um processo de
corrosão por ácido e exposição ao frio. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O termo bitola refere-se 

(A) ao comprimento da película cinematográfica, expres-
sa em centímetros. 

(B) ao número de linhas de registro de imagens na pelí-
cula cinematográfica. 

(C) à capacidade de definição, iluminação e contraste do
filme. 

(D) à largura da película cinematográfica,  expressa em
milímetros. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de reprodução gráfica possui diversos tipos de
impressão,  com diferentes  matrizes  desenvolvidas  para
cada um deles. Um desses processos envolve o cilindro
de retografia, que utiliza

(A) matrizes constituídas de cilindros de metal  (aço ou
cobre)  reutilizáveis,  sobre  os  quais  se  gravam  as
imagens por meio de processo químico,  mecânico,
sistema digital ou gravações com uso de perfuração
a laser, em baixo-relevo. 

(B) bastidores de madeira ou metal, nos quais é fixada e
tensionada uma tela de nylon, fabricada com fios de
números variados, que é utilizada de acordo com o
suporte ou a qualidade desejada.  

(C) chapas de alumínio com espessura variável de 0,10
a 0,15 mm, cuja superfície é tratada com processo
de anodização, que lhe confere uma granulação pro-
porcional à molécula da água, sobre a qual é aplica-
da uma camada de polímero. 

(D) murais baixos gravados com a imagem a ser impres-
sa,  na  qual  se  deposita  a  tinta,  sendo  transferida
para um tampão de silicone, que, ao ser pressionado
sobre a peça a ser impressa, transfere a imagem. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O álcool adicionado à água é essencial no processo de
impressão offset. O objetivo do uso deste produto é 

(A) aumentar a qualidade da impressão. 

(B) controlar o gasto de energia elétrica.

(C) diminuir a tensão superficial da água. 

(D) possibilitar o rápido manuseio do material impresso. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos básicos da impressão offset são:

(A) chapa, blanqueta, suporte, cilindro de pressão, água
e tinta. 

(B) retículo, margeador, cilindro de corte, matriz, tesoura
e álcool. 

(C) fio de corte, margens, cortador de cilindro, membrana
protetora, guilhotina e aparador. 

(D) cortadeira, banco de planagem, cilindro de tesoura,
torneadora, chapa e cantoneira. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A flexografia é um dos processos de impressão cuja carac-
terística é a transferência direta para o suporte onde a ima-
gem a ser impressa está em alto-relevo no clichê. Por muito
tempo, a flexografia utilizou processos mecânicos, mas, re-
centemente, com as tecnologias digitais, os clichês são

(A) reduzidos por meio de processos de miniaturização
de rolos de borracha, que tornaram o processo mais
barato e eliminaram a junção de cores dos clichês
rígidos nas máquinas de montagem da matriz. 

(B) ampliados por meio de processos de fotocópias tridi-
mensionais de borracha líquida, que tornaram o pro-
cesso mais resistente às ocasionais perdas de quali-
dade e eliminaram as máquinas de sobreposição de
matrizes. 

(C) fixados por  meio do uso de esmaltes sintéticos de
longa duração, que tornaram o processo mais sensí-
vel às cores e eliminam as sombras e os fantasmas
de cores característicos das impressões com matri-
zes de rolo.  

(D) produzidos por gravação direta a laser de camisas
tubulares de fotopolímeros, que tornaram o processo
mais rápido e eliminaram a justaposição dos clichês
flexíveis nos cilindro e a montagem de matriz. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  processos  para  a  gravação  de  uma  chapa  offset,
deve ser utilizada uma chapa de

(A) aço inox. 

(B) alumínio. 

(C) ferro antiaderente. 

(D) bronze. 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento de um projeto gráfico exige um plane-
jamento que inclui elementos que irão valorizar o layout, a
avaliação dos custos, a qualidade da impressão, o tipo de
papel, as cores e o acabamento. Nesse sentido, quando o
projeto exige um número grande de cópias a serem im-
pressas, deve-se considerar o uso de

(A) serigrafia. 

(B) offset. 

(C) fotocópias digitais. 

(D) rotoplana. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para reproduzir cores e imagens de tons contínuos, as im-
pressoras  não  digitais  separam o  trabalho  artístico  em
quatro chapas, uma para cada cor do processo. Essas co-
res são denominadas de:

(A) vermelho, azul, verde e laranja. 

(B) branco, cinza, chumbo e furta-cor. 

(C) ciano, magenta, amarelo e preto. 

(D) metálicas, reflexivas e opacas. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  protocolo  de  transferência  de  arquivos  FTP ou File
Transfer  Protocol (Protocolo  de  Transferência  de  Arqui-
vos), os arquivos são transferidos entre

(A) dois  computadores  com sistema  Windows não  co-
nectados a nenhum tipo de rede ou sistema. 

(B) um computador que solicita a conexão para a trans-
ferência de dados e aquele que recebe a solicitação
de transferência.

(C) sistemas de rede conectados com bluetooth com in-
tensidade que permita a troca de dados codificados. 

(D) sistemas de intranet com graus máximos de seguran-
ça e identificação digital. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pré-impressão é uma fase importante no processo de
produção gráfica e pode ser compreendida como todo o
conjunto de procedimentos e cuidados visando à prepara-
ção

(A) de um arquivo finalizado para a  obtenção de  uma
matriz de impressão. 

(B) da planilha com o detalhamento dos custos finais do
produto a ser impresso. 

(C) do material  para lubrificação e bom funcionamento
das máquinas impressoras. 

(D) dos gráficos e outros profissionais técnicos que vão
finalizar o produto impresso. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma arte-final, são indicações importantes as

(A) linhas em preto fosco que apontam e delimitam os lo-
cais onde as figuras humanas, ilustrações, gráficos,
fotos e desenhos devem ser encaixados. 

(B) curvas de nível que mostram onde a impressão deve
ter mais profundidade e mais intensidade em cor e
onde deve ser mais suave e ter menos intensidade
de cor.

(C) codificações  esquemáticas  de  cores,  com delimita-
ções do número correspondente a cada cor (ou mis-
tura de cores), de acordo com o manual da empresa
fornecedora.

(D) marcas de corte ou linhas de corte, que determinam
as dimensões finais, o corte, o refile dos impressos e
as linhas tracejadas, que indicam dobras.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal característica da impressora policromática é a
impressão de

(A) um número de cópias previamente delimitado. 

(B) todas as cores, em geral por processos digitais. 

(C) o número de rotatórias que os técnicos em impres-
são acharem necessárias. 

(D) múltiplas definições de velocidades determinadas pe-
los técnicos em impressão.
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