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Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 5. 
 

A tentação da cantina escolar 
Quase tudo o que é perigoso e tentador se encontra lá. E 
não apenas ao alcance das mãos, mas longe da vista dos 
pais também. A cantina escolar é, junto com o 
sedentarismo, uma das principais responsáveis pelo 
sobrepeso dos adolescentes. Pesquisa da Unifesp 
entrevistou 625 estudantes de colégios públicos e 
particulares da cidade de São Paulo, com idade entre 10 
e 15 anos, e concluiu que 23% deles apresentavam 
excesso de peso ou obesidade. Nas escolas particulares, 
esse índice chegou a 33%, 10 pontos acima do verificado 
na rede pública. Três fatores ajudam a explicar por que 
há mais gordinhos nas escolas privadas do que nas 
públicas. O primeiro é que, nas particulares, os alunos 
gastam 27% a mais com compras na cantina, o que não 
é nada bom para eles, dadas as preferências de consumo 
que a pesquisa revelou: salgadinhos (fritos ou assados) 
em primeiro lugar, seguidos por sanduíches e sucos com 
açúcar. O segundo motivo é que na rede pública os 
alunos recebem merenda escolar. E isso é muito bom 
para eles. "A merenda é planejada para ser saudável e 
ainda reduz o apetite por produtos menos nutritivos", 
afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, uma 
das coordenadoras do estudo. Por último, são os 
exercícios - ou melhor, a falta deles - o que ajuda a 
deixar os alunos dos colégios particulares em pior forma 
que os da rede pública. Segundo a pesquisa, 76% dos 
estudantes de escolas pagas praticam menos de trinta 
minutos por dia de atividade física moderada. Nas 
escolas públicas, esse índice é menor, de 61% - 
consequência do fato de os alunos brincarem mais ao ar 
livre e, frequentemente, terem de fazer grandes 
deslocamentos a pé. Menos videogame e salgadinhos, 
mais exercícios e dieta balanceada, portanto, são a 
melhor receita para livrar os adolescentes dos seus 
quilinhos extras - e dos problemas que vêm com eles. 

                                           Veja – junho de 2010 
QUESTÃO 01 
 Infere-se do texto que: 
a) os alunos de colégios particulares têm mais 
probabilidade de ficarem obesos porque são mais ociosos 
e gulosos. 
b) os alunos de colégios públicos não têm probabilidade 
de ficarem obesos porque não há cantinas nestes 
colégios. 
c) a obesidade está presente em todos os adolescentes 
que consomem salgadinhos, refrigerantes e não fazem 
exercício físico. 
d) a obesidade atinge mais os adolescentes de escola 
particular porque estes têm mais possibilidade de gasto 
nas cantinas e são mais sedentários que os de escolas 
públicas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a opção que contenha um verbo que substitua 
adequadamente o sublinhado na frase:  “há mais 
gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas”  

a) Devem haver mais gordinhos nas escolas privadas do 
que nas públicas. 
b) Tem mais gordinhos nas escolas privadas do que nas 
públicas. 
c) Existem mais gordinhos nas escolas privadas do que 
nas públicas. 
d) Deve existir mais gordinhos nas escolas privadas do 
que nas públicas. 
 
QUESTÃO 03 
Em “Segundo a pesquisa”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem que haja alteração semântica, por: 
a) como. 
b) de acordo com. 
c) com base na (em+a). 
d) conforme. 
 
QUESTÃO 04 
As expressões sublinhadas possuem o mesmo valor 
sintático, exceto: 
a) “Nas escolas públicas, esse índice é menor, de 61%” 
b) “afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, 
uma das coordenadoras do estudo” 
c) “Nas escolas particulares, esse índice chegou a 33%” 
d) “O segundo motivo é que na rede pública os alunos 
recebem merenda escolar” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os termos sublinhados em: 
I – Três fatores ajudam a explicar 
II – “esse índice chegou a 33%” 
III – “que a pesquisa revelou” 
IV – “o que ajuda a deixar os alunos dos colégios 
particulares” 
V – “terem de fazer grandes deslocamentos a pé” 
     A classificação morfológica dos “a” destacados consta 
na opção: 
a) I, II e III – preposições  /  IV e V – artigos. 
b) I, III e IV – preposições  /  II e V – artigos. 
c) I, II, IV e V – preposições  /  III – artigo. 
d) III e IV – preposições  /  I, II e V – artigos. 
 
QUESTÃO 06 
Considerando o conjunto dos números inteiros, assinale a 
opção correta. 
a) A operação 2 – 3 Z∉  
b) Z=±±± ,...}3,2,1,0{  

c) Z∈2  

d) Z∈
5

1
 

 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção que representa a solução da equação 
2x-2=2. 
a) Múltiplo de 3. 
b) Zero. 
c) 2 
d) 5. 
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QUESTÃO 08 
Uma máquina tem capacidade para imprimir 2.200 
panfletos em 15 minutos.  Se a máquina ficar ligada por 
75 minutos, irá imprimir: 
a) 6.600 panfletos. 
b) 7.800 panfletos. 
c) 10.200 panfletos. 
d) 11.000 panfletos. 
 
QUESTÃO 09 

Resolvendo o sistema 




=−
=+

113

5

yx

yx
encontramos para x 

e y: 
 
a) x=4 ; y=1 
b) x=1 ; y=4 
c) x=3 ; y=2 
d) x=2 ; y=3 
 
QUESTÃO 10 
Resolvendo a equação 5x² - 50=0, encontramos como 
solução 
a) 5 e -5  
b) -5 e 0 
c) 5 e 1 

d)  10  e    - 10  
 
QUESTÃO 11 
Em relação ao modo de classificação das contas, é 
INCORRETO afirmar que: 
a)  no passivo circulante, as disponibilidades, os direitos 

realizáveis no curso do exercício social subsequente e 
as aplicações de recursos em despesas do exercício 
seguinte. 

b)  no ativo realizável a longo prazo, os direitos 
realizáveis, após o término do exercício seguinte, 
assim como os derivados de vendas, adiantamentos 
ou empréstimos a sociedades coligadas ou 
controladas, diretores, acionistas ou participantes no 
lucro da companhia, que não constituírem negócios 
usuais na exploração do objeto da companhia. 

c)  em investimentos, as participações permanentes em 
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, 
não classificáveis no ativo circulante, e que não se 
destinem à manutenção da atividade da companhia 
ou da empresa. 

d)  no ativo imobilizado, os direitos que tenham por 
objeto bens destinados à manutenção das atividades 
da companhia e da empresa, ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou 
comercial. 

 
QUESTÃO 12 
Classificadas como receitas tributárias, de contribuição, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e 
outras, e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em despesas correntes, são as receitas: 
a) de Capital. 
b) Patrimoniais. 
c) Tributárias. 
d) Correntes. 
 
QUESTÃO 13 
Assinale a opção incorreta. A abertura dos créditos 
suplementares e especiais depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer a despesa sendo 
precedida de exposição justificativa. Consideram-se 
recursos para este caso: 
a) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício atual. 
b) os provenientes de excesso de arrecadação. 
c) os resultantes de anulação de dotações orçamentárias 
ou de créditos adicionais, autorizados por lei. 
d) o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 
realizá-las. 
 
QUESTÃO 14 
Faça a relação entre as entidades e suas formas. 
A – Autarquia 
B – Empresa Pública 
C – Sociedade de Economia Mista 
D – Fundação Pública 
 
I – entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, criada para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução 
de órgãos ou entidades de direito público. 
II – entidade de personalidade jurídica de direito privado, 
criada para a exploração de atividade econômica, sob a 
forma de sociedade anônima, com a maioria das ações 
pertencentes à União. 
III – com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas da 
administração pública, que requeiram, gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 
IV – entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União, criado para a exploração de atividade econômica 
pelo governo. 
Assinale a opção correta. 
a) A – I; B – III; C – IV; D – II 
b) A – III; B – IV; C – II; D – I 
c) A – IV; B – I; C – III; D – II 
d) A – II; B – III; C – I; D – IV 
 
QUESTÃO 15 
São contas classificadas no Ativo Circulante: 
a) Ações coligadas e controladas, aplicações de liquidez 
imediata e benfeitoria em imóvel de terceiros. 
b) Aplicações de liquidez imediata, bens destinados à 
venda e imóvel alugado. 
c) Bens destinados à venda, adiantamento a fornecedor e 
despesas antecipadas. 
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d) Ações negociáveis, empréstimos a coligadas e 
controladas e máquinas. 
 
QUESTÃO 16 
Observe as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
I. É a estimativa de quanto se espera arrecadar durante 
o exercício financeiro. 
II. Consiste no procedimento administrativo onde se 
verifica a procedência do crédito fiscal. 
III. Caracteriza o pagamento de um tributo efetuado pelo 
contribuinte em agência bancária. 
IV. É o repasse feito por instituição financeira do valor 
arrecadado ao caixa único do Tesouro Nacional. 
De acordo com as afirmativas acima, as etapas da 
execução da receita pública são: 
a)   Previsão, arrecadação, recolhimento e lançamento. 
b)   Planejamento, lançamento, arrecadação e 

 recolhimento. 
c)   Planejamento, recolhimento, lançamento e 

 arrecadação. 
d)   Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
 
QUESTÃO 17 
O título de crédito, que constitui o instrumento de prova 
do contrato de compra e venda, é obrigatório nas vendas 
mercantis a prazo e pode ser protestado por falta de 
pagamento, quando vencido, é chamada de: 
a) triplicata. 
b) nota promissória. 
c) letra de câmbio. 
d) duplicata. 
 
QUESTÃO 18 
O nome dado às despesas de exercícios encerrados, para 
os quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se 
tenham processado na época própria é: 
a) o ressarcimento de despesas consignadas no 
orçamento. 
b) a dotação específica consignada no orçamento. 
c) a subvenção de transferência consignada no 
orçamento. 
d) a aplicação direta consignada no orçamento. 
 
QUESTÃO 19 
Assinale a opção incorreta. O instrumento de contrato é 
obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam comprometidos ou que puder ser 
substituído por outros instrumentos como: 
a) carta contrato. 
b) nota de empenho de despesa. 
c) ordem de execução de serviço. 
d) carta de crédito mercantil. 
 
QUESTÃO 20 
Relacione: 
A – Seção de Caixa 
B – Seção de Crédito e Cobrança 
C – Seção de Contas a Pagar 

I – elaboração do cadastro dos clientes 
II – faz contato com fornecedores, para renegociar o 
prazo de pagamento 
III – controla a entrada e saída de dinheiro da empresa 
IV – toma providências visando receber os créditos em 
atraso 
V – controla os compromissos assumidos decorrentes das 
compras de mercadorias 
VI – faz pagamento de pequenas despesas 
VII – trabalha para que as duplicatas em atraso sejam 
recebidas rapidamente 
VIII – acompanhamento do recebimento das prestações 
IX – mantém sob sua guarda os saldos de caixa em 
dinheiro e cheques 
X – elabora relatórios contendo previsões de pagamento 
a) A – III, VI, IX; B – II, IV, VII, VIII; C – I, V, X. 
b) A – III, V, IX; B – II, IV, VII, VIII; C – I, VI, X. 
c) A – III, V, VIII; B – II, IV, VII, IX; C – I, VI, X. 
d) A – III, VI, IX; B – I, IV, VII, VIII; C – II, V, X. 
 
QUESTÃO 21 
Uma taxa de juros é dita efetiva quando  
a) sua rentabilidade atinge as expectativas do investidor.  
b) sua unidade temporal difere dos períodos de 
capitalização.  
c) sua unidade temporal coincide com os períodos de 
capitalização.  
d) sua rentabilidade atinge as expectativas do mercado. 
 
QUESTÃO 22 
Documento exigido pelo Fisco, emitido pela empresa que 
vende os produtos, mercadorias ou presta serviços. De 
suma importância aos negócios da empresa, esse 
documento é a base para a movimentação e geração de 
tributos dentro da empresa. Este documento é o (a): 
a) fluxo de caixa. 
b) cheque nominal. 
c) nota fiscal. 
d) livro caixa. 
 
QUESTÃO 23 
Instrumento de planejamento financeiro que tem por 
objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da 
empresa em determinado período de tempo à frente é o 
(a): 
a) análise de investimentos. 
b) fluxo de caixa. 
c) administração de custos. 
d) administração de capital de giro. 
 
QUESTÃO 24 
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização 
da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas estabelecidas no anexo de metas fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários: 
a) aporte de novos montantes a título de adiantamento. 
b) levantamento dos gastos e metas dos três meses 
anteriores. 
c) limitação de empenho e movimentação financeira. 
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d) redigirão um parecer e enviarão para o Ministério 
Público. 
 
QUESTÃO 25 
Sobre o sistema de amortização constante, é correto 
afirmar que o valor de cada amortização é igual ao  
a) valor presente multiplicado pela taxa de juros.  
b) valor futuro dividido pelo número de parcelas.  
c) valor presente dividido pelo número de parcelas.  
d) valor futuro multiplicado pela taxa de juros. 
 
QUESTÃO 26 
A contabilidade pública divide-se em: 
a) federal, privada e distrital; 
b) federal,privada e  industrial; 
c) federal, orçamentária e estadual  
d) federal, estadual e municipal; 
 
QUESTÃO 27 
É constituído ao patrimônio público o(a): 
a) decretos e leis orçamentárias; 
b) ordem do orçamento executivo 
c) campo de aplicação da contabilidade pública; 
d) identidade municipal da contabilidade pública; 
 
QUESTÃO 28 
Os direitos públicos são: 
a) normas estabelecidas pela administração 

orçamentária municipal 
b) O conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis 

em moeda corrente pertencentes às entidades que 
compõem a Administração Pública. 

c) Bens em moeda corrente da prefeitura. 
d) Adendos da câmara municipal à prefeitura 
 
QUESTÃO 29 
Assinale a alternativa correta. 
a) O processo orçamentário, obedecendo a dispositivo 

constitucional, está consubstanciado em leis que 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais, por iniciativa 
do Poder legislativo. 

b) O processo orçamentário, obedecendo a dispositivo 
constitucional, está consubstanciado em leis que 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais, por iniciativa 
do Poder Executivo. 

c) O processo orçamentário, obedecendo a dispositivo 
constitucional, está consubstanciado em leis que 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais, por iniciativa 
do Poder Judiciário. 

d) O processo orçamentário, obedecendo a dispositivo 
constitucional, está consubstanciado em leis que 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais, por iniciativa 
do Poder Federal 

 
 
 

QUESTÃO 30 
O superávit orçamentário é verificado através 
a) Do Financeiro 
b) Da Gestão pública 
c) Do  recurso público 
d) Da administração da Câmara 
 
QUESTÃO 31 
A Lei Orçamentária compreende todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito autorizadas em: 
a) lei; 
b) votação; 
c) deliberação; 
d) decisão judicial. 
 
QUESTÃO 32 
Segundo a lei complementar 709/93, Artigo 3º - São 
atribuições do Tribunal de Contas, EXCETO: 
a) decidir sobre a exoneração e a demissão do pessoal 

de sua Secretaria; 
b) aprovar sua proposta orçamentária, bem como as 

referentes a créditos adicionais; 
c) elaborar a programação financeira de suas dotações 

orçamentárias para inclusão na programação geral da 
despesa; 

d) encaminhar à Assembleia Legislativa, semanal e 
mensalmente, relatório de suas atividades. 

 
QUESTÃO 33 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
Segundo a lei complementar 709/93, Artigo 25 - No 
exercício das funções de auditoria contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos Poderes 
Públicos estaduais e municipais, o Tribunal de Contas, 
através de inspeções e verificações acompanhará a 
execução orçamentária e patrimonial dos órgãos da 
administração direta e autarquia, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações instituídas ou 
mantidas direta ou indiretamente pelos Poderes 
supracitados, inclusive a aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade, devendo: 
I - examinar a escrituração contábil e a documentação a 
ela correspondente; 
II - acompanhar as fases da despesa, inclusive 
verificando a regularidade do empenho, licitação e 
contrato quando necessário; 
III - acompanhar a arrecadação da receita, bem como as 
operações de crédito, a emissão de títulos, além de 
verificar os depósitos em caução, fiança, ou dos bens 
dados em garantia; 
IV - verificar a regularidade da execução da programação 
financeira; 
V - examinar os créditos adicionais, as despesas de 
exercícios encerrados e os “Restos a Pagar”. 
a) I, II e III apenas são verdadeiras 
b) I, III, IV e V apenas são verdadeiras 
c) I, IV e V apenas são verdadeiras 
d) I, II, III, IV e V são verdadeiras 
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QUESTÃO 34 
Segundo Artigo 30 da lei complementar 709/93 - 
Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o 
Tribunal de Contas adotará as medidas cabíveis, 
especialmente: 
a) definindo a responsabilidade individual ou solidária 

pelo ato de gestão impugnado; 
b) se não houver débito, ordenando a notificação do 

responsável para, no prazo estabelecido na 
Constituição Federal, apresentar defesa ou recolher a 
importância devida;  

c) se houver débito, determinando a notificação do 
responsável para, no prazo estabelecido na 
Constituição Federal, apresentar razões ou 
justificativas. 

d) Se não houve débito em estância alguma conforme 
especificado na Constituição Federal 

 
QUESTÃO 35 
No referido Artigo 35 da lei complementar 709/93  - 
Quando julgar as contas regulares com ressalva, o 
Tribunal de Contas dará 
a) Quitação ao responsável 
b) Ordem de prisão ao responsável 
c) Cobrança alternativa ao responsável 
d) Impugnação administrativa e cobrança devida 
 
QUESTÃO 36 
Segundo o Artigo 41 da lei complementar 709/93, - O 
Tribunal de Contas ordenará o trancamento das contas 
que forem consideradas iliquidáveis e consequente 
arquivamento do processo dentro do prazo de: 
a) 2 (dois) anos 
b) 3 (três) anos 
c) 4 (quatro) anos 
d) 5 (cinco) anos 
 
QUESTÃO 37 
No referido Artigo 51 da lei 709/93 afirma que Em todos 
os processos submetidos ao Tribunal de Contas será 
assegurada ampla defesa ao responsável ou interessado. 
Artigo 52 - São admissíveis os seguintes recursos: 
I - recurso orçamentário; 
II - pedido de reconsideração; 
III - agravo; 
IV - embargos de declaração;  
V - pedido de reexame. 
a) I, II e III apenas estão corretas 
b) I, III e IV apenas estão corretas 
c) II, III, IV e V apenas estão corretas 
d) II e V apenas estão corretas 
 
QUESTÃO 38 
Segundo o Artigo 72 da lei complementar 709/93 - Das 
decisões passadas em julgado em processo de tomada 
de contas caberá pedido de revisão. 
Parágrafo único - Não será admissível a reiteração do 
pedido, salvo se fundada em novas provas, obedecidos o 
prazo e condições fixados nos artigos subsequentes. 
Artigo 73 - A revisão somente terá por fundamento> 

a) erro de cálculo nas contas; 
b) omissão ou erro de classificação de verba municipal 

apenas; 
c) se houver fundado em falsidade alegada na época do 

julgamento 
d) se ocorrer superveniência de documentos novos 
 
QUESTÃO 39 
No que diz respeito a lei 4320/64, Subvenções Sociais, 
Subvenções Econômicas, Inativos, Salário Família e 
Abono Familiar são considerados: 
a) Transferências correntes 
b) Despesas de custeios 
c) Transferências de capital 
d) Inversões financeiras 
 
QUESTÃO 40 
Na referida lei 4320/64, especificamente o Art. 24. é 
afirmado que ,  O Quadro de Recursos e de Aplicação de 
Capital abrangerá, EXCETO: 
a) as despesas e, como couber, também as receitas 

previstas em planos especiais aprovados em lei e 
destinados a atender a regiões ou a setores da 
administração ou da economia; 

b) as despesas à conta de fundos especiais e, como 
couber, as receitas que os constituam; 

c) em anexos, as despesas de capital das entidades 
referidas no Título X desta lei, com indicação das 
respectivas receitas, para as quais forem previstas 
transferências de capital. 

d) as despesas nêle legalmente empenhadas. 
 
QUESTÃO 41 
Segundo o Art. 40 da lei 4320/64, São créditos 
adicionais, as autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Art. 
41. Os créditos adicionais classificam-se em, EXCETO: 
a) suplementares, os destinados a refôrço de dotação 

orçamentária; 
b) especiais, os destinados a despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária específica; 
c) extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 

d) Indeferidos destinados as obras de emergência e 
calamidade pública 

 
QUESTÃO 42 
Segundo o Art. 42 da lei 4320/64 Os créditos 
suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por: 
a) Decreto executivo. 
b) Votação da câmara 
c) Resolução administrativa 
d) Análise orçamentária 

 
QUESTÃO 43 
Na referida lei 4320/64, Art. 60. Afirma que É vedada a 
realização de despesa sem prévio empenho. 
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a) Em casos especiais previstos na legislação específica 
será dispensada a emissão da nota de empenho. 

b) Em casos omissos previstos nos decretos 
administrativos e será dispensada a emissão da nota 
de empenho. 

c) Em casos especiais previstos na constituição federal, e 
não será dispensada a emissão da nota de empenho. 

d) Em casos omissos previstos nos decretos financeiros e 
não será dispensada a emissão da nota de empenho. 

 
QUESTÃO 44 
 No Art. 63. da lei  4320/64, afiram que A liquidação da 
despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 1° Essa verificação 
tem por fim não apurar: 
a) a origem e o objeto do que se deve pagar; 
b) a importância exata a pagar 
c) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a 

obrigação 
d) o devedor e recebedor da importância. 

 
QUESTÃO 45 
Segundo o Art. 75. Da lei 4320/64 O controle da 
execução orçamentária compreenderá, EXCETO: 
a) a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação 

da receita ou a realização da despesa, o nascimento 
ou a extinção de direitos e obrigações; 

b) a fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos 

c) o cumprimento do programa de trabalho expresso em 
termos monetários e em termos de realização de 
obras e prestação de serviços. 

d) O Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente 

 
QUESTÃO 46 
O Bloco de Notas é um software disponível como um 
acessório do Microsoft Windows, é correto afirmar que: 
a) no Bloco de Notas não existe quebra de linha 
 automática. 
b) no Bloco de Notas não se altera o tipo de fonte.  
c) o atalho para se salvar um texto no Bloco de Notas é 

<Ctrl> + <B>. 
d) no Bloco de Notas não se altera a cor da fonte. 
 
QUESTÃO 47 
Mala Direta é um recurso do Microsoft Word 2000 que 
permite o envio de um único documento a vários 
destinatários. Assinale a opção correta. 
a)  Só posso criar cartas na Mala Direta. 
b) A Mala Direta não cria etiquetas personalizadas, ou 
seja, uma para cada destinatário. Para  criar tal 
documento utilizo o Menu Ferramentas > Envelopes e 
Etiquetas. 
c) Para acessar a Mala Direta utilizo o Menu Arquivo > 
Cartas e Correspondências > Mala Direta. 
d) Posso criar envelopes, etiquetas, cartas, e-mail e 
diretórios na Mala Direta. 
 

QUESTÃO 48 
No Microsoft Word 2000 existem diversas barras de 
ferramentas, entre elas está a Barra de Tabelas e Bordas. 
Assinale a opção que apresenta botões desta barra. 
a) Mesclar células, Dividir células, Cor de Sombreamento, 
 Justificar, Borracha, Classificação  Crescente e 
 Distribuir Colunas Uniformemente. 
b) Mesclar células, Dividir células, Cor de Célula, 
 Desenhar Tabela, Borracha, Classificação 
 Crescente e Distribuir Colunas Uniformemente. 
c) Mesclar células, Dividir células, Cor de 
 Sombreamento, Desenhar Tabela, Borracha, 
 Classificação Crescente e Distribuir Colunas 
 Uniformemente. 
d) Mesclar células, Dividir células, Cor de 
 Sombreamento, Desenhar Tabela, Numeração, 
 Classificação Crescente e Distribuir Colunas 
 Uniformemente. 
 
QUESTÃO 49 
Índice Analítico é uma opção encontrada em qual 
software do Pacote Microsoft Office 2000? 
a) Microsoft Excel. 
b) Microsoft Word. 
c) Microsoft Power Point. 
d) Microsoft Publisher. 
 
QUESTÃO 50 
Uma planilha do Microsoft Excel 2000 possui: 
a)   256 colunas e 65.536 linhas. 
b) 355 colunas e 65.535 linhas. 
c)    254 colunas e 56.536 linhas. 
d) 256 colunas e 56.535 linhas. 
 





