PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - JORNALISTA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________
DATA: ___ / ___ / _____

HORÁRIO: INÍCIO: ________ / FINAL: _______

INSTRUÇÕES:


O(a) candidato(a) terá, no máximo, 75 minutos para a realização do teste.
Todos os cálculos utilizados deverão estar na prova;



Procure fazer a prova com a maior naturalidade; o objetivo é poder comparar
habilidades dentro da pressão de tempo;



O teste possui caráter classificatório, obedecendo ao disposto no respectivo
Termo de Referência.

A - TESTE DE HABILIDADE EM INFORMÁTICA
1) Elaborar uma minuta de release sobre o processo de seleção de jornalistas a ser
veiculado na página eletrônica da ABHA, evidenciando a importância desse
profissional na gestão de recursos hídricos. Salvar na área de trabalho com o seu nome
e imprimir o documento na impressora HP F4480, em folha A4 - assinar a folha impressa.
2) Elaborar um ofício para o Governador de Estado solicitando apoio técnico e
financeiro para a condução dos programas delineados no Plano Diretor da Bacia do
Rio Araguari. Salvar na área de trabalho com o seu nome e imprimir o documento na
impressora HP F4480, em folha A4 - assinar a folha impressa.
3) Organizar a planilha Teste (23.12.10) da área de trabalho na sequência abaixo. Salvar
na área de trabalho com o seu nome e imprimir na impressora HP F4480, em folha A4 assinar a folha impressa:
a. Na Planilha 1, promover a soma dos valores de APP e Área Produtiva;
b. Para os dados de Reserva Legal, ajustar a altura das linhas conforme altura das
linhas dos dados de APP;
c. Ainda para a Reserva Legal, calcular o reajuste de 20% para os dados,
obedecendo aos padrões configurados.

4) Organizar a planilha Teste (23.12.10) da área de trabalho na sequência abaixo. Salvar
na área de trabalho com o seu nome e imprimir na impressora HP F4480, em folha A4 assinar a folha impressa:
a. Na Planilha 2, promover a totalização dos valores da planilha 1, referente à APP,
Área Produtiva e Reserva Legal, obedecendo aos padrões configurados.
5) Selecionar a planilha da questão anterior e exportar para um slide em Power Point.
O(a) candidato(a) deverá configurar o slide para apresentação num projetor, com
padrão estético à sua conveniência. Salvar o arquivo com seu nome e imprimir na
impressora HP F4480 em folha A4 - assinar a folha impressa.
B - TESTE DE RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO E ATUALIDADES
1) Numa sala estão 100 pessoas, todas elas com menos de 80 anos de idade. É FALSO
afirmar que pelo menos duas dessas pessoas.
a. nasceram num mesmo ano;
b. nasceram num mesmo mês;
c. nasceram num mesmo dia da semana;
d. têm 50 anos de idade.
2) Um milionário sem herdeiros dividiu em testamento sua fortuna apenas para dois
amigos: um deveria receber metade da metade da fortuna, e o outro, o restante.
Esse segundo amigo receberá uma quantia que é seguinte número de vezes maior
do que a do primeiro:
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
3) Se tenho três bolas idênticas e duas cestas de cores diferentes onde guardá-las,
posso arrumar as bolas nas cestas de quatro modos distintos: ou ponho as três na
primeira cesta, ou ponho duas na primeira e uma na segunda, ou ponho uma na
primeira e duas na segunda ou ponho as três na segunda. Se tenho quatro bolas

idênticas e três cestas de cores diferentes, o número de modos diferentes de
guardar as bolas nas cestas é igual a:
a. 8;
b. 10;
c. 12;
d. 15.
4) Dois veículos partem no mesmo instante da cidade A em direção à cidade B, 300
km distante de A. As velocidades médias desenvolvidas pelos veículos são de 60
km/h e 50 km/h. Após a chegada do primeiro veículo, o tempo decorrido para a
chegada do segundo é de:
a. 1 hora;
b. 1 hora e 30 minutos
c. 2 horas;
d. 2 horas e 30 minutos.
5) Suponha que uma pessoa nasceu na segunda metade do século XX e que, no ano
x2, ela terá x anos. Assim sendo, o ano do nascimento dessa pessoa é:
a. 1980;
b. 1975;
c. 1970;
d. 1965.
6) Qual dos times a seguir que foi o vice-campeão do campeonato brasileiro de
2010?
a. Corinthians;
b. Grêmio;
c. Cruzeiro;
d. Santos.
7) As medidas que estão sendo tomadas, em várias partes do mundo, para enfrentar
o desafio da preservação ambiental não incluem
a. o incentivo à utilização de carros elétricos, como ocorre em Londres;
b. o estímulo ao uso de bicicletas em áreas urbanas, como acontece em Paris;

c. a ampliação das áreas destinadas à circulação de pedestres em detrimento
dos carros;
d. a multiplicação das usinas termelétricas movidas a carvão ou a óleo
combustível.
8) Qual personalidade política internacional que faleceu no ano de 2010?
a. Nelson Mandela;
b. Nestor Kirchner;
c. George H. W. Bush;
d. George Herbert Walker Bush.
9) Qual o significado da palavra Muçulmano?
a. Fiel à religião islâmica, quem crê em Maomé;
b. Integrante de organização terrorista do Oriente Médio;
c. Povo que ocupa o território de Israel;
d. Fiel à religião budista.
10) Quais são os 3 (três) Senadores da República representante de Minas Gerais que
estarão no Senado em 2011?
a. Aécio Neves, Eduardo Azeredo e Itamar Franco;
b. Aécio Neves, Itamar Franco e José Pimentel;
c. Hélio Costa, Aécio Neves e Itamar Franco;
d. Aécio Neves, Eliseu Resende e Itamar Franco.

