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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - SESCOOP-PI

Cargo: Técnico de Operações
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta,
C e densa.
A de forma
B contínua
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente NÃO poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas em
nenhum momento.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 28 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________

50 questões
04 alternativas

Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
27 de agosto de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 12
ELA TEM ALMA DE POMBA

As questões de 01 a 10 tem como base o texto abaixo. Leia com atenção
Que a televisão prejudica o movimento da pracinha Jerônimo Monteiro, em todos os Cachoeiros de
Itapemirim, não há dúvidas. Sete horas da noite era hora de uma pessoa acabar de jantar, dar uma
volta pela praça para depois pegar a sessão das 8 no cinema. Agora todo mundo fica em casa vendo
uma novela, depois outra novela.
O futebol de várzea também pode ser prejudicado. Quem vai ver um jogo do Cachoeiro F.C. com o
Estrela F.C., se pode ficar tomando cervejinha e assistindo a um bom Fla-Flu, ou a um Internacional x
Cruzeiro, ou qualquer coisa assim? Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não há dúvida.
Eu mesmo confesso que lia mais quando não tinha televisão. Rádio, a gente pode ouvir baixinho,
enquanto está lendo um livro. Televisão é incompatível com livro – e com tudo mais nesta vida,
inclusive a boa conversa, até o making love. Também acho que a televisão paralisa a criança numa
cadeira mais do que o desejável. O menino fica ali parado, vendo e ouvindo, em vez de sair por aí,
chutar uma bola, brincar de bandido, inventar uma besteira qualquer para fazer. Por exemplo: quebrar
o braço. Só não acredito que televisão seja “máquina de amansar doido”. Até acho que é o contrário;
ou quase o contrário: é máquina de amansar doido, distrair doido, acalmar, fazer doido dormir.
Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode fazer é que não
existe nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco, sem um botão para desligar. Mas quando
um pai de família o utiliza, isso pode produzir o ódio e o rancor no peito das crianças e até de outros
adultos.
Quando o apartamento é pequeno, a família é grande e a TV é só uma – então sua tendência é para
ser um fator de rixas intestinais.
- Agora você se agarra nessa porcaria de futebol...
- Mas você não tem vergonha de acompanhar essa besteira de novela?
- Não sou eu não, são as crianças!
- Crianças, para a cama!
Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos velhos, aos solitários. Na
grande cidade – num apartamentinho de quarto e sala, num casebre de subúrbio, numa orgulhosa
mansão – a criatura solitária tem nela a grande distração, o grande consolo, a grande companhia. Ela
instala dentro de sua toca humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas, a emoção, o “suspense”, a
fascinação dos dramas do mundo.
A corujinha da madrugada não é apenas a companheira de gente importante, é a grande amiga
da pessoa desimportante e só, da mulher velha, do homem doente... É a amiga dos entrevados, dos
abandonados, dos que a vida esqueceu para um canto... ou dos que estão parados, paralisados, no
estupor de alguma desgraça...ou que no meio da noite sofrem o assalto das dúvidas e melancolias...
mãe que espera filho, mulher que espera marido...homem arrasado que espera que a noite passe, que
a noite passe...
Rubem Braga.
CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES
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01) O tema central do texto é:
A) O aumento do custo de vida causado pela televisão.
B) O aumento do gasto de energia causado pelas pessoas
ao assistirem apenas televisão.
C) A influência da publicidade afetando as pessoas ao
assistirem televisão.
D) Como a televisão aos poucos modificou a vida das
pessoas.
02) O texto compara a televisão com a coruja
possivelmente porque:

06) Em qual trecho abaixo, podemos perceber a
valorização da televisão.
A) “...Mas muito lhe será perdoado, à TV...”
B) “...Que a televisão prejudica a leitura de livros,
também não há dúvida...”
C) “...Televisão é incompatível com livro – e com tudo
mais nesta vida, inclusive a boa conversa, até o
making love...”
D) “...O menino fica ali parado, vendo e ouvindo, em vez
de sair por aí, chutar uma bola, brincar de bandido,

A) Ambas são domésticas.
B) Ambas são perigosas.
C) Ambas são educativas.

inventar uma besteira qualquer para fazer...”

D) Ambas tem “vida” noturna.

07) No trecho: “...O menino fica ali parado...”, o termo em
destaque pertence a classe dos:

03) O texto faz uma possível relação entre a televisão e a
pomba porque:

A) Adjetivos.

A) A pomba é um animal sujo e que transmite doenças,
refletindo na imoralidade que alguns canais de
televisão transmitem.
B) A pomba é um animal dócil, relacionando-se com os
canais de conteúdo infantil e familiar.
C) A pomba é um animal selvagem, refletindo na
violência passada aos telespectadores.
D) A pomba é um animal companheiro, mostrando que a
televisão é um objeto de companhia para muitas
pessoas solitárias.

C) Pronomes.

04) Como o texto trata de um assunto vivido no cotidiano
das pessoas, ele pode ser classificado como:
A) Conto.

B) Substantivos.
D) Advérbios.
08) O termo destacado da questão anterior traz uma idéia
de:
A) Lugar.
B) Modo.
C) Afirmação.
D) Intensidade.
09) A palavra no trecho: “...Televisão é incompatível com
livro...”, pode ser substituída sem perder sentido em:

B) Crônica.

A) Próxima.

C) Carta

B) Favorável.

D) Entrevista.

C) Discordante.
D) Compreensiva.

05) No trecho: “O futebol de várzea também pode ser
prejudicado”, o termo em destaque significa:
A) Futebol profissional.
B) Futebol para de outro Estado.
C) Futebol amador.
D) Futebol para jovens e adultos.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES

10) A preposição em destaque: “... dar uma volta pela
praça para depois pegar a sessão das 8 no cinema...”,
traz um sentido para o trecho de:
A) Posse.
B) Finalidade.
C) Lugar.
D) Meio
Página | 4
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11) Em relação às concordâncias nominal e/ou verbal,
assinale a opção INCORRETA.
A) Comida com pouca gordura é bom para a saúde.
B) Faz dias que estou sabendo que desde o fim de março
já não havia vagas a serem preenchidas.
C) Para efetuar a matrícula no curso, é necessária a
documentação pedida.
D) Se houvesse mais homens honestos, não exisitiria
tantas brigas por justiça.
12) Assinale a opção que corresponde ao período
pontuado que foge às regras estabelecidas pela
gramática normativa.
A) É melhor que cada universidade busque seu próprio
caminho: um voltado para a pesquisa, outro para a
técnica e um outro mais preocupado com o lado
profissional.
B) Você pretende fazer um curso de francês; ela, de
inglês.
C) O horário da prova era do conhecimento todos os
candidatos; alguns se atrasaram, porém.
D) Uma comprida fila, subia o morro do cemitério muitos
levavam maços de velas, outros, carregavam consigo
lanternas a fim, de não perder nada da cena.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 13 A 16

13) Em uma prova de 50 questões, quem errar 10

Cálculos

questões terá acertado:
A) 80%
B) 85%
C) 90%
D) 95%
14) O resultado da expressão numérica abaixo é:
92 – (-8) + (-11) + 5 – 11+2 =
A) 85
B) 92
C) 101
D) 115

15) Determine o valor das razões entre – 2 𝑒

1
2

A) -4
B) -2
C) +2
D) +4
6

3

16) Calcule o valor de x na proporção 𝑥 = 9 (x ≠0)
A) 6
B) 9
C) 18
D) 21

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 17 A 20

17) O Microsoft Office é uma suíte de explicativos para
escritório que contém programas como, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Banco de dados
Planilha de cálculo
Processador de texto
Windows

18) A figura a seguir mostra ícones do Microsoft Word.
Esses ícones pertencem ao grupo de:

A)
B)
C)
D)

Fonte
Parágrafo
Estilo
Edição

19) A figura abaixo representa uma planilha do Microsoft
Excel:

O resultado da formula =PROCV(A2;C2:D5;2;FALSO)
aplicada na célula A1 é:
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4

20) Ao executar a combinação de teclas Ctrl + Z no
Microsoft Word (configuração padrão), é correto
afirmar:
A) Será refeita a última ação
B) Será desfeita a última ação
C) O texto selecionado ficará zebrado.
D) O texto selecionado ficará em negrito.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é
obrigatória para o exercício de qualquer emprego,
inclusive de natureza rural, ainda que em caráter
temporário, e para o exercício por conta própria de
atividade profissional remunerada. Sobre as
anotações na Carteira de Trabalho, analise as
afirmativas abaixo:
I.

II.

III.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social será
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo
trabalhador ao empregador que o admitir, o qual
terá o prazo de vinte e quatro horas para nela
anotar, especificamente, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiais, se houver.
É permitido ao empregador efetuar anotações
desabonadoras à conduta do empregado em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente
anotados pelo Instituto Nacional de Previdência
Social na carteira do acidentado.

O número de afirmativas corretas corresponde a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

22) De acordo com disposição da Consolidação das Leis
Trabalhistas, qual dos funcionários apresentados
abaixo, com sua respectiva carga horária de trabalho,
não poderia prestar horas extras?
A)
B)
C)
D)

Fabiana: carga horária semanal de 24h.
Luiz: carga horária semanal de 30h.
Cristiano: carga horária semanal de 40h.
Aléxia: carga horária semanal de 44h.

QUESTÕES DE 21 A 50
24) Um empregado contratado sob regime de tempo
parcial para cumprimento de jornada semanal de 25h
semanais, após 12 (doze) meses de vigência do
contrato de trabalho, terá direito a quantos dias de
férias?
A)
B)
C)
D)

18 (dezoito) dias.
20 (vinte) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
30 (trinta) dias.

25) O empregado poderá deixar de comparecer ao
serviço sem prejuízo do salário nos seguintes casos,
EXCETO:
A) até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento.
B) por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em
caso de doação voluntária de sangue devidamente
comprovada.
C) pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que
comparecer a juízo.
D) por 2 (dois) dias por ano para acompanhar filho de
até 6 (seis) anos em consulta médica.
26) Conforme estipulado na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) as férias serão sempre concedidas de
uma só vez (não podendo ser fracionadas) para o
seguinte empregado fictício:
A) Marian, 17 anos.
B) Rafael, 25 anos.
C) Catarina, 30 anos.
D) Juarez, 49 anos.

23) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do
contrato de trabalho, o trabalhador terá direito a
férias. Felício foi contratado com jornada de 40h
semanais e no período aquisitivo de suas férias teve
10 (dez) faltas injustificadas. Quantos dias de férias
terá direito Felício?

27) Determinado empregado, contratado há mais de 2
anos na Cooperativa XXX, com recebimento de salário
mensal, gostaria de rescindir seu contrato de
trabalho, sem justo motivo. Não havendo prazo
estipulado no contrato, tal empregado deverá avisar a
empresa da sua resolução de rescisão com a
antecedência mínima de:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

20 (vinte) dias.
24 (vinte e quatro) dias.
25 (vinte e cinco) dias.
30 (trinta) dias.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES

7 (sete) dias.
15 (quinze) dias.
30 (trinta) dias.
60 (sessenta) dias.
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28) Sobre o repouso semanal remunerado, estabelecido
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assinale
a alternativa CORRETA:
A) O descanso semanal será de no mínimo 18 (dezoito)
horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte
com o domingo, salvo motivo de conveniência pública
ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da
autoridade competente, na forma das disposições
gerais, caso em que recairá em outro dia.
B) O descanso semanal será de 48 (quarenta e oito)
horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte
com o sábado e domingo, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa de
serviço, a juízo da autoridade competente, na forma
das disposições gerais, caso em que recairá em outro
dia.
C) O descanso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas
consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o
domingo, salvo motivo de conveniência pública ou
necessidade imperiosa de serviço, a juízo da
autoridade competente, na forma das disposições
gerais, caso em que recairá em outro dia.
D) O descanso semanal será de no mínimo 36 (trinta e
seis) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em
parte com o sábado e domingo, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa de
serviço, a juízo da autoridade competente, na forma
das disposições gerais, caso em que recairá em outro
dia.
29) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi
criado com o objetivo de proteger o trabalhador
demitido sem justa causa, mediante a abertura de
uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No
início de cada mês, os empregadores depositam em
contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o
valor correspondente a:

31) Uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio,
recebe os associados, assume as obrigações e se
investe nos direitos de outra ou outras cooperativas
através da:
A) Cessão.
B) Aglutinação.
C) Desmembramento.
D) Incorporação.
32) Não constitui justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:
A) Probidade no desempenho das respectivas funções.
B) Abandono de emprego.
C) Violação de segredo da empresa.
D) Incontinência de conduta ou mau procedimento.
33) A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez,
anualmente,
e
consistirá
na
importância
correspondente à remuneração de:
A) Uma hora de trabalho, para os empregados, qualquer
que seja a forma da referida remuneração.
B) Um dia de trabalho, para os empregados, qualquer
que seja a forma da referida remuneração.
C) Dois dias de trabalho, para os empregados, qualquer
que seja a forma da referida remuneração.
D) Cinco dias de trabalho, para os empregados, qualquer
que seja a forma da referida remuneração.
34) A escolha da forma de ordenação de um documento
em um arquivo depende muito da natureza dos
documentos. A disposição dos documentos ou pastas
de acordo com a sucessão temporal é denominada de
ordenação:

A) 5% do salário de cada funcionário.

A)
B)
C)
D)

B) 8% do salário de cada funcionário.
C) 10% do salário de cada funcionário.
D) 15% do salário de cada funcionário.

35) Sobre as licitações e contratos do serviço nacional de
aprendizagem do cooperativismo (SESCOOP), é
correto afirmar que:

30) A legislação prevê a exclusão do associado de uma
cooperativa nos seguintes casos, exceto:
A) por morte da pessoa física.
B) por dissolução da pessoa jurídica.
C) por deixar de atender aos requisitos estatutários de
ingresso ou permanência na cooperativa.
D) por incapacidade civil suprida.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES

Geográfica.
Cronológica.
Temática.
Numérica.

A) A licitação será sigilosa.
B) Nas licitações na modalidade pregão não será
admitido o tipo menor preço.
C) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados, para a venda de bens, a quem oferecer
maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
D) O ato pelo qual a autoridade competente atribui ao
interessado o direito de executar o objeto a ser
contratado é denominado de homologação.
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36) Sobre os contratos resultantes
licitatório, é incorreto afirmar que:

processo

39) De acordo com a Lei 8666/93, analise os itens abaixo:

A) O instrumento de contrato é obrigatório no caso de
concorrência, salvo quando se tratar de bens para
entrega imediata.
B) Os contratos serão escritos.

I- É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.
II- São modalidades de licitação: convite, concurso, leilão,
tomada de preços e concorrência.
II- É vedada a criação de outras modalidades de licitação
ou a combinação das modalidades existentes na lei.

de

C) As alterações contratuais por acordo entre as partes,
desde que justificadas, e as decorrentes de
necessidade de prorrogação, constarão de termos
aditivos.
D) Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de
complementação ou acréscimo que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 15% (quinze por
cento) do valor inicial.
37) Sobre o
relacionamento interpessoal
organizações, não se pode afirmar que:

O número de itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Um.
Dois.
Três.

nas

40) De acordo com a Lei 8666/93, sobre compras, é
INCORRETO afirmar que:

A) Em um ambiente profissional plural é preciso saber
lidar com as diferenças e ter mente aberta para
aceitar a personalidade de cada indivíduo.
B) É importante trazer seus problemas pessoais para o
ambiente de trabalho e principalmente, descontar sua
tristeza, frustração, ou qualquer outro sentimento
desta espécie nos seus colegas de trabalho.
C) Desenvolver trabalhos em equipe pode ser uma ótima
ação para melhorar o relacionamento interpessoal
dos funcionários.
D) Bons relacionamentos se dão em ambientes em que a
comunicação é assertiva e fluida. Aprender a ouvir
além das palavras e se relacionar de maneira não
verbal com as pessoas é uma importante estratégia.

A) O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado.
B) O sistema de controle originado no quadro geral de
preços, quando possível, deverá ser informatizado.
C) A existência de preços registrados obriga a
Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir.
D) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
preço constante do quadro geral em razão de
incompatibilidade desse com o preço vigente no
mercado.

38) De acordo com a Lei 8666/93, a modalidade de
licitação entre quaisquer interessados para escolha
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição

de

prêmios

ou

remuneração

aos

vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, é denominada
de:
A) Concurso.
B) Leilão.
C) Tomada de Preços.
D) Concorrência.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES

41) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser
adotada a licitação na modalidade de pregão. O prazo
de validade das propostas nessa modalidade, se outro
não estiver fixado no edital, será de:
A)
B)
C)
D)

60 (sessenta) dias.
15 (quinze) dias.
90 (noventa) dias.
30 (trinta) dias.

42) Sobre a modalidade de licitação denominada pregão,
é INCORRETO afirmar que:
A) É permitida a exigência de garantia de proposta.
B) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação, nos termos
de regulamentação específica.
C) A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados.
D) O prazo de validade das propostas será de 60
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
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43) São regras que devem ser observadas na fase externa
do pregão, EXCETO:
A) O prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, será de 7
(sete) dias úteis.
B) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
C) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
D) Homologada a licitação pela autoridade competente,
o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato no prazo definido em edital.
44) Comunicação interpessoal é o método de
comunicação que promove a troca de informações
entre duas ou mais pessoas. São exemplos de
comunicação não verbal, exceto:
A) Olhar.
B) Escrita.
C) Mímica.
D) Postura.
45) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder
Público redige atos normativos e comunicações. São
características da redação oficial, EXCETO:
A) Uso do padrão culto de linguagem.
B) Impessoalidade.
C) Clareza.
D) Informalidade.
46) Leia o trecho abaixo.
É a modalidade de comunicação entre unidades
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente.
Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente interna.

47) Assinale a alternativa que apresenta o emprego
correto do vocativo a ser utilizado nas comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder.
A) Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional.
B) Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.
C) Sua Excelência o Senhor Governador.
D) Excelentíssimo Senhor Juiz.
48) No Internet Explorer, a funcionalidade que é um
banco de dados com os endereços dos sites que o
usuário mais gosta de visitar é chamada de:
A)
B)
C)
D)

Favoritos
Correio
Ajuda
Conteúdo

49) Podemos citar como exemplo de um Sistema de
gerenciamento de banco de dados, o :
A)
B)
C)
D)

MSPower Point
MSExcel
MSWord
MSAccess

50) Sobre Gráfico de dispersão do Microsoft Excel
podemos afirmar:
I – Gráficos de dispersão mostram as relações entre os
valores numéricos em várias sequências de dados ou
plotam dois grupos de números como uma sequência
de coordenadas XY.
II – Gráficos de dispersão costumam ser usados para exibir
e comparar valores numéricos, como dados
científicos, estatísticos e de engenharia.
III – Um gráfico de dispersão tem dois eixos de valores,
mostrando um conjunto de dados numéricos ao longo
do eixo horizontal (eixo X) e outro ao longo do eixo
vertical (eixo Y).
A)
B)
C)
D)

Apenas a afirmativa I está correta
Apenas a afirmativa II está correta
Apenas a afirmativa III está correta
Todas as afirmativas estão corretas

A modalidade de comunicação expressa no trecho é:
A) Telegrama.
B) Mensagem.
C) Memorando.
D) Correio Eletrônico.

CARGO: TÉCNICO DE OPERAÇÕES
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