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PROVA ESPECÍFICA 
 
QUESTÃO 01 
 
Assinale a alternativa que completa a afirmativa 
seguinte  
 
Na versão CorelDRAW X4, o gerenciamento de 
Cores foi aperfeiçoado, adicionando suporte para 
o 
 
A) CMM (do inglês Color Management Module) 

do Adobe. 
B) CMYK - (do inglês Cyan, Magenta, Yellow, 

Key). 
C) RGB - (do inglês Red, Green, Blue). 
D) RYB - (do inglês Red, Yellow, Blue). 
E) HSB - (do inglês Hue, Saturation, Brightness). 
________________________________________ 
QUESTÃO 02 
 
Assinale a afirmativa CORRETA 
 
Como CorelDRAW X4 trata o termo Gráfico 
Vetorial?   
 
A) Uma janela de encaixe contém os comandos 

disponíveis e as configurações relevantes para 
uma ferramenta ou tarefa específica. 

B) Uma imagem composta de grades de pixels 
ou pontos. 

C) Um tipo de texto ao qual você pode aplicar 
opções de formatação e que pode ser editado 
em grandes blocos. 

D) Uma imagem gerada a partir de descrições 
matemáticas que determinam a posição, o 
comprimento e a direção em que as linhas são 
desenhadas.  

E) Nenhuma alternativa correta. 
________________________________________ 
QUESTÃO 03 
 
Assinale a afirmativa CORRETA 
 
No CorelDRAW X4, temos a ferramenta 

Forma , o que ela nos permite fazer?  
 
A) Permite remover áreas indesejadas dos 

objetos. 
B) Permite alterar o nível de ampliação na janela 

de desenho. 
C) Permite desenhar curvas, um segmento de 

cada vez. 
D) Permite unir dois objetos por uma linha. 
E) Permite editar a forma dos objetos. 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 
Assinale a afirmativa CORRETA 
 

De acordo com o Guia do usuário da Suíte de 
Aplicativos Gráficos CorelDRAW X4, a ferramenta 

Retângulo de 3 Pontos  nos permite 
 

A) desenhar retângulos em ângulo.  
B) desenhar retângulos e quadrados. 
C) desenhar polígonos e estrelas. 
D) desenhar legendas e etiquetas. 
E) aplicar um contorno a um objeto. 
________________________________________ 
QUESTÃO 05 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 

Por padrão do CorelDRAW X4, os desenhos são 
salvos em qual formato de arquivo? 
 
A) .cab 
B) .cdr  
C) .class  
D) .dot  
E) .dxf 
________________________________________ 
QUESTÃO 06 
 
Assinale a afirmativa CORRETA.  
 

No CorelDRAW X4, qual o modo de selecionar 
VÁRIOS Objetos? 
 
A) Mantenha pressionada a tecla ALT / clique na 

ferramenta Seleção / Clique uma ou mais 
vezes no objeto no topo da exibição, até que 
uma caixa de seleção apareça em torno do 
objeto oculto. 

B) Mantenha pressionada a tecla CTRL / Clique 
na ferramenta Seleção / depois em um objeto 
de um grupo. 

C) Clique em Editar / Selecionar Tudo / Objetos. 
D) Clique na Ferramenta Seleção /  Em seguida 

em um objeto. 
E) Clique na Ferramenta Seleção / Mantenha 

pressionada a tecla SHIFT  / Clique em cada 
objeto que deseja selecionar. 

________________________________________ 
QUESTÃO 07 

 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 

No CorelDRAW X4, para formatar o texto da caixa 
de texto, qual conjunto de teclas de atalho está 
correta? 
 
A) Ctrl + U - Sublinha o texto selecionado. 
B) Ctrl + i -  Aplica negrito ao texto selecionado. 
C) Ctrl + B - Aplica Itálico ao texto selecionado. 
D) Ctrl + K - Sublinha o texto selecionado. 
E) Ctrl + B - Aplica um hiperlink ao texto 

selecionado. 



PROGRAMADOR VISUAL GRÁFICO 

____________________________________________________________________________________________ 
PROCESSO SELETIVO – 2010 – UNIFOR-MG                                                                                                                 2 

QUESTÃO 08 
 
Com relação ao CorelDRAW, assinale V para 
verdade e F para falso  
 
(     ) Os sombreamentos simulam a luz caindo 
sobre um objeto, a partir de uma entre cinco 
perspectivas específicas: plana, à direita, à 
esquerda, na base e no topo. 
(     ) O CorelDraw não nos permite criar 
misturas, como misturas em linha reta, misturas 
em um caminho e misturas compostas. 
(     ) O preenchimento gradiente é uma 
progressão suave de duas ou mais cores que 
adiciona profundidade a um objeto. 
(     ) Podemos afirmar que o aplicativo 
CorelDRAW permite especificar tamanho, 
orientação, unidade de escala e fundo na página 
de desenho. 
(     ) As linhas-guia são linhas que podem ser 
colocadas em qualquer lugar da janela de 
desenhos para ajudar a posicionar os objetos. 
 
Marque a sequência CORRETA 
 
A) F, F, V, V, V. 
B) V, V, F, V, F. 
C) F, F, V, F, V. 
D) V, V, F, F, V. 
E) V, F, V, V, V. 
________________________________________ 
QUESTÃO 09 
 
Com relação ao CorelDRAW, relacione as 
colunas:  
 
I - 
 
 
II - 
 
              
III - 
 
 
IV - 
 
   

V - 
 

 

 
Assinale a afirmativa CORRETA 
 
A) II, IV, III, I, V. 
B) V, III, I, V, II. 
C) V, IV, II, I, III. 
D) IV, II, I, V, III. 
E) II, V, IV, III, I. 
 

QUESTÃO 10 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 
Na versão do Photoshop CS, qual o significado da 
sigla CS?  
 
A) Creative Suite. 
B) Creative Sun. 
C) Creative Saturday. 
D) Creative Select. 
E) Letras sem significados. 
________________________________________ 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 
Para desfazer uma seleção, normalmente se 
utiliza a tecla ESC. Porém, no Photoshop, para tal 
função, é necessário utilizar qual combinação de 
teclas? 
 
A) Ctrl +Alt. 
B) Ctrl + C. 
C) Ctrl + D. 
D) Ctrl + Esc. 
E) Ctrl + A. 
________________________________________ 
QUESTÃO 12 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 
No Photoshop CS, os arquivos que possuírem 
camadas, canais extras, efeitos, devem ser salvos 
em qual formato, que só poderá ser aberto pelo 
Photoshop? 
 
A) .psd 
B) .jpg 
C) .gif 
D) .dxf 
E) .crd 
________________________________________ 
QUESTÃO 13 
 
Com relação às Paletas do Photoshop CS, 
assinale a afirmativa CORRETA 
 
A) As paletas não são guias que agrupam 

recursos para monitorar e editar a imagem. 
B) Ao encaixar as paletas, não será mais 

possível visualizar diversas paletas ao mesmo 
tempo e movê-las como um grupo. 

C) As posições de todas as paletas abertas e 
caixas de diálogo móveis são salvas quando 
você sai do aplicativo.  

D) É possível mover a barra de opções para 
qualquer lugar da área de trabalho e encaixá-
la na parte superior ou inferior da tela. 

E) As alternativas C e D estão corretas. 
 
 
 

(     ) A ferramenta Substituir cor do 
pincel permite substituir a cor de 
primeiro plano na imagem pela cor de 
fundo.  
(     ) A ferramenta Desfazer pincel 
permite restaurar as áreas de uma 
imagem para a aparência anterior à 
última pincelada. 
(     ) A ferramenta Efeito permite 
executar correções locais de cor e de 
tonalidade na imagem. 
(     ) A ferramenta Pintura permite 
pintar uma imagem utilizando a cor de 
primeiro plano. 
(     ) A ferramenta Espalhador de 
imagens permite carregar uma ou mais 
imagens e pintá-las na sua imagem. 
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QUESTÃO 14 
 
Com relação às Réguas, Linhas de Guias e 
Grades do Photoshop CS, assinale a afirmativa 
CORRETA 
 
A) As Réguas são duas barras (uma vertical e 

outra horizontal). 
B) Para acessar as configurações das réguas, 

basta dar um clique duplo em qualquer uma 
delas. 

C) As guias são linhas horizontais e verticais 
arrastadas a partir das réguas.  

D) A grade é um recurso parecido com as guias e 
tem o propósito de ajudar no alinhamento dos 
objetos. 

E) Todas alternativas estão corretas. 
________________________________________ 
QUESTÃO 15 
 
Ao criar uma nova imagem no Photoshop, é 
necessário especificar alguns parâmetros, como o 
tamanho da imagem, sua resolução e o modo de 
cor. Para uma nova imagem devemos, 

 
A) Abrir o Menu Editar e clicar no Botão Novo. 
B) Abrir o Menu Arquivo e clicar no Botão Novo. 
C) Abrir o Menu Imagem e clicar no Botão Novo. 
D) Abrir o Menu Janela e clicar no Botão Novo. 
E) Abrir o Menu Filtro e clicar no Botão Novo. 
________________________________________ 
QUESTÃO 16 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 
O que a “Ferramenta Borracha de Plano de 
Fundo” nos permite fazer no Photoshop CS? 
 
A) Permite apagar até a transparência em uma 

camada. 
B) Permite apagar áreas de uma imagem até a 

transparência ou até a cor do plano de fundo. 
C) Permite ser usada também com a ferramenta 

lápis para apagar a cor do primeiro plano até a 
cor do plano de fundo à medida que você 
pinta. 

D) As alternativas A e C estão corretas. 
E) Todas alternativas estão corretas. 
________________________________________ 
QUESTÃO 17 

Qual a função da ferramenta  no PageMaker? 
 
Assinale a afirmativa CORRETA  
 
A) Permite apagar até a transparência em uma 

camada. 
B) Ao selecionar essa ferramenta, clique em 

qualquer lugar para digitar o novo texto. 
C) Essa ferramenta servirá para rotacionar blocos 

de texto. 
D) Use esta ferramenta para deslocar a página. 
E) Todas alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 18 
 
Assinale a afirmativa CORRETA.  

Qual a função das ferramentas  no 
PageMaker? 
 
A) As ferramentas em destaque são úteis para 

rotacionar blocos de texto e figuras. 
B) As ferramentas em destaque são úteis para 

movimentar figuras e textos. 
C) Respectivamente, desenham linhas retas em 

qualquer ângulo e, linhas retas em múltiplos 
de 45 graus. 

D) Estas três ferramentas criam formas 
geométricas, porém permitem a entrada de 
texto.  

E) Todas alternativas estão corretas. 
________________________________________ 
QUESTÃO 19 
 
Qual destes atalhos alinha objeto no PageMaker? 
 
A) Ctrl +P. 
B) Ctrl + J. 
C) Ctrl + 4. 
D) Ctrl + Esc. 
E) Ctrl + A. 
________________________________________ 
QUESTÃO 20 
 
Faça a correspondência CORRETA entre o tipo de 
Paleta de Controle e a respectiva funcionalidade, 
no Adobe PageMaker: 

 
1- Paleta de Controle de Texto. 
2- Paleta de Controle de Parágrafo. 

 
(    ) Recuos. 
(    ) Espaçamento entre linhas. 
(    ) Estilos para fontes. 
(    ) Alinhamentos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA 
 
A) 1, 1, 2, 2. 
B) 1, 2, 2, 1. 
C) 2, 1, 1, 2. 
D) 2, 1, 2, 1.  
E) 2, 2, 1, 1. 
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QUESTÃO 21 
 
Com relação à definição de Estilos do Adobe 
PageMaker, é CORRETO afirmar que 

 
A) os estilos pré-definidos na Paleta Estilos não 

podem ser alterados ou excluídos. 
B) para atribuir um Estilo a um parágrafo, 

selecione o texto ou posicione o cursor em 
qualquer parte do parágrafo e escolha o Estilo 
desejado na opção Estilo do menu Elemento. 

C) podem-se criar vários Estilos com o mesmo 
nome e com as mesmas Opções de Estilo. 

D) quando um Estilo é alterado, ocorre mudança 
automática em todos os parágrafos que 
tenham este estilo aplicado. 

E) quando ocorre uma importação de arquivo, os 
Estilos do arquivo importado não podem ser 
importados. 

_____________________________________ 
QUESTÃO 22 
 
Assinale a afirmativa CORRETA 
 

O PageMaker possui um recurso adicional 
chamado HTML que, a partir de um documento 
pronto, salvo as limitações, gera um arquivo em 
HTML sem a necessidade de ter conhecimento em 
linguagem HTML, o resultado poderá ser aberto 
num programa de navegação para Internet. Temos 
algumas limitações deste recurso, quais são? 

 
A) Alguns tipos de formatação de parágrafos 

podem não ser aceitos. 
B) O comando HTML só aceitará gráficos do tipo 

GIF e JPG, mas caso tenha alguma figura de 
outro tipo, fique tranquilo, o PageMaker 
tentará convertê-la com boas chances de um 
ótimo resultado. 

C) Não especifique definições de tipo de fonte, 
cores, alinhamento e tabulações. Para 
formatar os caracteres, utilize apenas os 
estilos de HTML predefinidos na paleta de 
Estilos - ativado através do menu adjunto. 

D) O PageMaker não dá suporte a HTML. 
E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
________________________________________ 
QUESTÃO 23 
 
No aplicativo Adobe PageMaker, o comando que 
permite dispor o texto ao redor de figuras é 
 
A) Editar > Contornar a Figura. 
B) Layout > Alinhar ao Texto. 
C) Layout > Acompanhar o Texto. 
D) Elemento > Texto em Contorno. 
E) Elemento > Contornar a Figura. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 
As formas geométricas disponíveis no menu 
Ferramentas do Adobe PageMaker são 
 
A) retângulo, Elipse e Estrela. 
B) retângulo, Elipse e Polígono. 
C) formas Básicas, Estrelas e Espiral. 
D) formas Básicas, Retângulo e Elipse. 
E) formas Básicas e Formas 3D. 
________________________________________ 
QUESTÃO 25 
 
No adobe PageMaker, a opção que permite a 
remoção de partes de um elemento gráfico, 
ajustando o tamanho de sua caixa delimitadora é 
o(a) 
 
A) editor de Imagens. 
B) ferramenta Tesoura. 
C) ferramenta Aparador. 
D) ferramenta de Edição.  
E) ferramenta de Recorte. 


