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3 - Em relação ao primeiro período do texto, o segundo:

LÍNGUA PORTUGUESA

a) explicita quais as revelações referidas;
b) indica, como informação nova, que os atos cometidos
eram negativos;
c) esclarece qual a razão dos atos referidos terem
chocado os brasileiros;
d) mostra a conseqüência dos fatos relatados anteriormente;
e) comprova as afirmativas iniciais do jornalista com
dados históricos.

TEXTO 1 - XENOFOBIA E RACISMO (fragmento)
O Globo, 13/7/01

As recentes revelações das restrições impostas,
há mais de meio século, à imigração de negros, judeus
e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas chocaram os brasileiros amantes da democracia. Foram atos
injustos, cometidos contra estes segmentos do povo
brasileiro que tanto contribuíram para o engrandecimento
de nossa nação.

4 - Ao classificar os atos restritivos à imigração de injustos,
o autor do texto mostra:

Já no Brasil atual, a imigração de estrangeiros
parece liberalizada e imune às manchas do passado,
enquanto que no continente europeu marcha-se a passos
largos na direção de conflitos raciais onde a marca
principal é o ódio dos radicais de direita aos imigrantes.

a) somente a opinião dos brasileiros amantes da
democracia;
b) a sua opinião e a de alguns brasileiros;
c) a sua opinião e a dos leitores;
d) somente a sua opinião;
e) a sua opinião e a dos brasileiros em geral.

Na Europa, a história se repete com o mesmo
enredo centenário: imigrantes são bem-vindos para
reforçar a mão-de-obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão econômica; após
anos de dedicação e engajamento à vida local, começam
a ser alvo da violência e da segregação.

5 - Ao escrever que os atos injustos foram cometidos
“contra esses segmentos do povo brasileiro...”, o autor
do texto mostra que:
a) a população brasileira da era Vargas sofria pela discriminação oficial;
b) negros, judeus e asiáticos são vistos como brasileiros
pelo autor do texto;
c) o povo brasileiro é constituído de raças e credos
distintos;
d) alguns segmentos de nosso povo foram autores de
atos injustos;
e) o Brasil e seu povo já passaram por momentos
históricos difíceis.

1 - A seleção vocabular do primeiro período do texto permite dizer que:
a) o adjetivo recentes traz como inferência que as revelações referidas no texto ocorreram nos dias imediatamente antes da elaboração do artigo;
b) a escolha do substantivo revelações se refere a um
conjunto de informações que, para o bem do país,
deveria permanecer oculto;
c) o substantivo restrições indica a presença de limitações
oficiais na política migratória do país;
d) o adjetivo impostas se liga obrigatoriamente a um
poder discricionário, como o presente nas ditaduras
de Dutra e Vargas;
e) em razão das referências históricas imprecisas do
texto, o segmento há mais de meio século se refere a
uma quantidade de anos superior a 50 e inferior a 100.

6 - Assim como engrandecimento, derivado de engrandecer, outros verbos possuem substantivos derivados de
verbos com o sufixo –mento; o item em que todos os
verbos citados possuem substantivos desse tipo é:
a) esmagar – coroar – desenvolver;
b) descobrir – prover - entregar;
c) receber – pagar – publicar;
d) preparar – envolver – reter;
e) deslocar – colocar – alocar.

2 - Se as restrições de imigração eram impostas a
negros, judeus e asiáticos, podemos dizer que havia,
nesse momento, uma discriminação de origem:

7 - O segundo parágrafo do texto é introduzido pelo segmento “Já no Brasil atual...”; tal segmento indica:

a) racial e religiosa;
b) exclusivamente racial;
c) econômica e racial;
d) racial e geográfica;
e) religiosa, econômica, racial, geográfica e cultural.

a) uma oposição de local e tempo;
b) uma oposição de tempo;
c) uma conseqüência do primeiro parágrafo;
d) uma comparação de duas épocas;
e) uma indicação das causas dos fatos relatados.
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8 - Ao escrever que a imigração de estrangeiros parece
“imune às manchas do passado”, o autor do texto quer
indicar que:
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11 - “A imprensa brasileira vem noticiando...”; com a
utilização do tempo verbal destacado, o autor do texto
quer referir-se a uma ação que:

a) os estrangeiros já esqueceram as injustiças de que
foram vítimas;
b) a imigração ainda traz marcas dos atos injustos do
passado;
c) os imigrantes atuais desconhecem os fatos passados;
d) nada mais há que possa manchar o nosso passado
histórico;
e) o processo migratório atual em nada lembra os erros
do passado.

a) acaba de terminar;
b) acaba de começar;
c) se iniciou antes de outra ação passada;
d) se iniciou há pouco tempo e permanece no presente;
e) se repete no passado e no presente.

12 - Noticiando é forma do gerúndio do verbo noticiar; a
frase em que a forma verbal destacada pode NÃO estar
no gerúndio é:

9 - “...enquanto que no continente europeu marcha-se a
passos largos na direção de conflitos raciais...”; o item
abaixo em que SE tem o mesmo valor sintático que
apresenta no segmento em destaque é:

a) As notícias estão chegando da Itália cada vez mais
rapidamente;
b) Transformando-se o ódio em amor, acabam-se as
guerras;
c) Vindo o resultado, os clientes começaram a protestar;
d) Os jogadores italianos estão reclamando dos
estrangeiros;
e) O atleta viajou, completando sua missão.

a) A história se repete na Europa;
b) O líder declarou que, se levado ao poder, deportará
imigrantes;
c) As manifestações contra imigrantes se transformaram
em praga internacional;
d) Encontram-se muitas injustiças nas relações com
os imigrantes;
e) Precisa-se de novos imigrantes para a lavoura brasileira.

13 - O segundo texto:
10 - De todas as idéias expressas abaixo, aquela que
NÃO está contida direta ou indiretamente no texto é:

a) comprova o pensamento expresso no terceiro parágrafo do texto 1;
b) exemplifica a discriminação indicada no primeiro
período do texto 1;
c) mostra que os preconceitos raciais e religiosos não
são coisas do passado;
d) demonstra que xenófobos e racistas são maioria na
Europa;
e) aborda o mesmo tema do primeiro, mas de forma
mais específica.

a) Os imigrantes são bem-vindos no Brasil de hoje;
b) A atual situação dos imigrantes na Europa faz prever
conflitos futuros;
c) Os estrangeiros acabam sendo perseguidos, em alguns
países, apesar de seus bons serviços;
d) A expansão econômica da Europa provocou a saída
de emigrantes;
e) Os imigrantes são fator de colaboração para o
progresso das nações.

14 - “Este é o time cuja torcida já agrediu o jogador
brasileiro”; este segmento do texto é fruto da união das
duas orações seguintes:

TEXTO 2 - RACISMO
O Globo, 13/7/01

A imprensa brasileira vem noticiando uma proposta milionária do Lazio da Itália, que pretende adquirir
o passe do zagueiro Juan por 10 milhões de dólares.
Este é o time cuja torcida já agrediu o jogador brasileiro
Antonio Carlos, do Roma, e perdeu o mando de campo
por incitamento racista em pleno estádio.

a) Este é o time / A torcida deste time já agrediu o
jogador brasileiro;
b) Este é o time / o jogador brasileiro já foi atingido pela
torcida deste time;
c) A torcida já agrediu o torcedor brasileiro / Esta é a
torcida deste time;
d) A torcida já agrediu o jogador brasileiro / Este é o
time cuja;
e) Este é o time cuja / a torcida agrediu o jogador brasileiro.

Aqui fica uma sugestão a este jovem negro, atleta
brasileiro de 22 anos, com um brilhante futuro profissional:
recuse o convite e não troque o Brasil pela Itália, pois
moedas não resgatam a dignidade. Diga não aos
xenófobos e racistas.
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15 - Considerando que a ação de agredir o jogador brasileiro
Antonio Carlos ocorreu antes de o Lazio perder o mando
do campo, ação também passada, o verbo agredir deveria
estar no:

Concurso Público - 2001

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - O Estatuto da Companhia ABC é omisso no que
tange a distribuição de dividendos. A Lei Federal nº 6404/76
regula a forma de distribuição do dividendo mínimo
obrigatório visando a proteção dos acionistas. A
Companhia decide então introduzir em seu Estatuto, por
meio de Assembléia Geral, a figura dos dividendos, que
não poderá ser inferior a:

a) mais-que-perfeito do indicativo;
b) imperfeito do indicativo;
c) futuro do pretérito;
d) imperfeito do subjuntivo;
e) presente do subjuntivo.
16 - O tom final do texto é de:

a) 50% do lucro antes do imposto de renda;
b) 10% da receita bruta do exercício;
c) 5% do patrimônio líquido;
d) 25% do lucro líquido ajustado do exercício;
e) 5% dos lucros acumulados.

a) advertência;
b) alerta;
c) conselho;
d) ordem;
e) repreensão.

22 - O conjunto de provisões consideradas dedutíveis de
acordo com a legislação vigente do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro é:

17 - “recuse o convite e não troque o Brasil pela Itália.”; se
em lugar da terceira pessoa, o autor do texto empregasse
a segunda pessoa do singular, as formas convenientes
dos verbos seriam:

a) provisão para obsolescência dos estoques e provisão
para créditos de liquidação duvidosa;
b) provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão
para 13º salário;
c) provisão para contingências e provisão para créditos
de liquidação duvidosa;
d) provisão para ajuste do custo de bens do ativo ao
valor de mercado e provisão para férias;
e) provisão para férias e provisão para 13º salário.

a) recusa / não troca;
b) recusas / não trocas;
c) recusa / não troques;
d) recuse / não troca;
e) recuses / não trocas.
18 - A relação entre verbo e substantivo INADEQUADA é:
a) pretender – pretensão;
b) adquirir – aquisição;
c) agredir – agressão;
d) perder – perdida;
e) recusar – recusa.

23 - O pagamento de uma dívida com acréscimo de juros
não provisionados acarreta:
a) aumento do ativo e diminuição do resultado do exercício;
b) diminuição do ativo e do passivo;
c) diminuição do ativo, do passivo e do resultado do
exercício;
d) aumento do passivo e diminuição do resultado do
exercício;
e) não afeta o resultado do exercício.

19 - “...pois moedas não resgatam a dignidade.”;
reescrevendo-se este segmento do texto, mantendo-se
o seu sentido original, a única forma INADEQUADA é:
a) visto que a dignidade não é resgatada por moedas;
b) porque moedas não são o resgate da dignidade;
c) porquanto a dignidade não se resgata com moedas;
d) já que por moedas não é resgatada a dignidade;
e) pela razão de que a dignidade não é resgatada por
moedas.

24 - A Companhia BLC possui 5 funcionários e decidiu
constituir em seus livros uma provisão para férias. Os
encargos de INSS e FGTS são, respectivamente, de 28%
e 8%.
FUNCIONÁRIO

SALÁRIO

AVOS

(R$)

20 - O adjetivo abaixo de valor nitidamente subjetivo é:
João dos Santos
a) imprensa brasileira;
b) proposta milionária;
c) incitamento racista;
d) jovem negro;
e) brilhante futuro.

2.160

16

Maria Cristina Guedes

720

9

Sílvio Carlos Machado

5.160

3

Bruno Alencar Martins

1.680

13

Patrícia Roque

3.216

8
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A partir dos dados acima, depreende-se que o Estoque
Inicial da conta Mercadorias era de:

Com base nos dados acima, o valor total da provisão
mais encargos sobre férias a ser reconhecido no resultado
da companhia é igual a:

a) R$ 293 mil;
b) R$ 245 mil;
c) R$ 236 mil;
d) R$ 215 mil;
e) R$ 210 mil.

a) R$ 8.674,00;
b) R$ 11.565,33;
c) R$ 11.796,64;
d) R$ 11.990,94;
e) R$ 15.728,85.

28 - O registro contábil da operação de desconto de duplicatas vencíveis em 120 dias junto a um banco, com
cobrança de encargos financeiros, é:

25 - Com relação aos custos de produção, é correto
afirmar que:
a) os custos variáveis se alteram na exata proporção
de aumento ou diminuição das vendas;
b) os custos fixos passam a ter relação direta com o
volume da produção a partir de determinada variação,
passando a ser denominados custos variáveis;
c) o salário pago aos operários lotados na fábrica são
considerados custos de produção, assim como os
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes;
d) os gastos com combustíveis e energia elétrica não
contribuem para a formação do custo de um produto;
e) a apropriação dos custos indiretos ao custo de um
produto se dá a partir da relevância das vendas do
produto no faturamento da empresa.

26 - Ao adquirir um veículo já usado, a Companhia XYZ
deve adotar o seguinte critério para a depreciação deste bem:
a) metade do prazo da vida útil admissível para o bem
adquirido novo;
b) restante da vida útil do bem, considerada em relação
à primeira utilização;
c) o bem deve ser depreciado pela taxa normal como
um bem novo adquirido;
d) o maior prazo de vida útil entre a metade do prazo de
vida útil admissível para o bem adquirido novo ou o
restante da vida útil do bem, considerando-se a
primeira utilização;
e) nenhum, pois o bem já foi usado e portanto não
requer depreciação.

a)

Duplicatas a Receber
a Bancos
a Receita Financeira;

b)

Bancos
Despesa Financeira Antecipada
a Duplicatas Descontadas

c)

Bancos
Despesa Financeira
a Duplicatas a Receber;

d)

Duplicatas Descontadas
a Bancos
a Receita Financeira;

e)

Duplicatas Descontadas
Despesa Financeira Antecipada
a Bancos.

29 - São utilizados para avaliação de investimentos:
a) Método do Valor Presente Líquido e Taxa Interna de
Desconto de um Fluxo de Caixa;
b) Depreciação pelo Método da Soma de Dígitos e
Método do Valor Presente Líquido;
c) Taxa Interna de Desconto de um Fluxo de Caixa e
Depreciação pelo Método da Soma de Dígitos;
d) Taxa Selic e Algoritmo Neperiano;
e) Taxa Selic e Depreciação pelo Método da Soma de
Dígitos.

27 - Foram apurados os seguintes saldos na contabilidade:
30 - Assinale a opção que relaciona apenas encargos
sociais sobre a folha de pagamentos de uma empresa:
- Vendas
- Devolução de Vendas
- Abatimento de Vendas
- Compras
- Devolução de Compras
- Abatimentos sobre Compras
- Estoque Final
- Lucro na Venda

R$ mil
270
5
4
124
20
15
78
14

a) FGTS, ICMS, SEBRAE, Salário-Educação e SESI/
SESC;
b) FGTS, SENAI, SEBRAE, Salário-Educação e SESI/
SESC;
c) FGTS, SENAI, SEBRAE, Salário-Educação e ISS;
d) FGTS, SENAI, IPVA, Salário-Educação e SESI/
SESC;
e) FGTS, SENAI, SEBRAE, IPTU e SESI/SESC.
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Com base nessas informações, o Lucro da Exploração
é de:

31 - Diante de duas avaliações possíveis: o preço
constante na nota fiscal (primeira) e o preço opinado
pelos técnicos da empresa (segunda), o Contador
resolveu adotar a segunda. Por consequência, a
seguinte convenção contábil foi INOBSERVADA:

a) R$ 18.500,00;
b) R$ 19.000,00;
c) R$ 19.500,00;
d) R$ 30.000,00;
e) R$ 35.000,00.

a) consistência;
b) conservadorismo (prudência);
c) materialidade;
d) objetividade;
e) competência.

36 - Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/00), a reserva de contingência se
destinará ao atendimento de:

32 - De acordo com a legislação comercial, é obrigatória
a escrituração do(s):

a) despesas com pessoal;
b) passivos atuariais;
c) transferências constitucionais;
d) dívida ativa;
e) passivos contingentes.

a) Diário;
b) Diário e Razão;
c) Diário, Razão e Livro-Caixa;
d) Diário e Livro-Caixa;
e) Livro-Caixa.

37 - O documento que estabelecerá as metas anuais,
em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes é parte integrante do(a):

33 - São espécies de Tributos:
a) Imposto; Taxa; Contribuição Social; Contribuição Econômica;
b) Imposto; Taxa; Contribuição Econômica;
c) Imposto; Taxa; Contribuição de Melhoria;
d) Imposto, Contribuição Social; Contribuição Econômica;
e) Imposto, Contribuição de Melhoria, Contribuição Social
e Contribuição Econômica.

a) Lei de Execução Orçamentária;
b) Lei Orçamentária Anual;
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
d) Anexo 6 da Lei nº 4.320/64;
e) Lei de Responsabilidade Fiscal.

34 - O planejamento fiscal é:

38 - A programação financeira e o cronograma mensal
de desembolsos serão estabelecidos pelo:

a) ineficaz e ilícito;
b) antieconômico e lícito;
c) eficaz e ineficiente;
d) ilegítimo e ilícito;
e) legítimo e lícito.

a) Poder Executivo, 30 (trinta) dias após a publicação
dos orçamentos;
b) Poder Judiciário, 30 (trinta) dias após a publicação
do quadro de detalhamento das despesas;
c) Poder Legislativo, 30(trinta) dias após a aprovação
dos orçamentos;
d) Tribunal de Contas, após o recebimento dos orçamentos;
e) Sistema de Controle Interno de cada Poder, 30 (trinta)
dias após a aprovação dos orçamentos.

35 - A empresa S.A. havia, dentre outros, escriturado os
seguintes valores até 31/12/xx:
Descrição
Dividendos
Lucro antes de Imposto de Renda
Resultado Operacional
Resultado não Operacional
Receita Financeira
Despesa Financeira
Depreciação
Amortização

Concurso Público - 2001

R$ mil
(500)
30.000

39 - A Receita Corrente Líquida de determinado estado
atingiu no exercício de 2000 o montante de R$ 250.000.
Desta forma, os limites máximos de gastos com pessoal
dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e Ministério
Público são, respectivamente:

35.000
(5.000)
10.000
(15.000)

a) R$ 6.250; R$ 15.000,00; R$ 102.250; R$ 1.500;
b) R$ 7.500; R$ 15.000; R$ 122.500: R$ 5.000;
c) R$ 1.500; R$ 15.000: R$ 122.500; R$ 6.250;
d) R$ 5.000; R$ 17.000; R$ 120.500; R$ 7.500;
e) R$ 7.500; R$ 17.000; R$ 120.500; R$ 5.000.

(500)
(500)
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40 - A competência para a fiscalização do cumprimento
nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal é atribuída
aos seguintes poderes e órgãos:
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45 - Analise os seguintes dados, relativos à execução
orçamentária de um órgão público:
RECEITAS - R$

a) Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Tribunal de
Justiça e Ministério Público;
b) Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Advocacia
Geral e Ministério Público;
c) Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário;
d) Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Sistema de
Controle Interno de cada Poder e Ministério Público;
e) Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas
e Ministério Público.

DESPESAS - R$

PREVISTAS

REALIZADAS

FIXADAS

EXECUTADAS

250.000

260.000

250.000

240.000

O resultado da execução orçamentária é:
a) superávit de R$ 10.000;
b) superávit de R$ 20.000;
c) superávit de R$ 30.000;
d) déficit de R$ 10.000;
e) déficit de R$ 20.000.

41 - São instrumentos de transparência da Gestão Fiscal,
aos quais será dada ampla divulgação, os seguintes
relatórios:

46 a) simplificado da receita e da despesa programadas
para o exercício;
b) resumido da execução orçamentária e da gestão
fiscal;
c) analítico da execução orçamentária e da gestão
financeira;
d) sintético da receita e despesa orçamentárias e
extra-orçamentárias;
e) resumido da programação financeira e do desembolso
orçamentário.

D: DESPESA REALIZADA
Administração e Planejamento
C: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O lançamento contábil acima identifica a seguinte
operação:
a) Inscrição de Restos a Pagar de despesas liquidadas;
b) Inscrição de Restos a Pagar de despesas não liquidadas;
c) Pagamento de Restos a Pagar Processados;
d) Pagamento de Restos a Pagar não Processados;
e) Cancelamento de Restos a Pagar não Processados.

42 - A licitação constitui procedimento utilizado para as
despesas com:

47 - As despesas com encargos sociais são classificadas
como despesas:

a) prestação de serviços e obras públicas;
b) pessoal e encargos sociais;
c) dívida pública e compras;
d) precatórios e obras sociais;
e) transferências voluntárias e constitucionais.

a) com serviços;
b) com pessoal;
c) administrativas;
d) operacionais;
e) sociais.

43 - Com relação à duração dos contratos administrativos,
pode-se afirmar que:

48 - Julgar as contas dos responsáveis por bens, dinheiros
e valores públicos é atribuição do:

a) deverão obedecer à vigência dos créditos financeiros;
b) deverão obedecer à vigência dos créditos orçamentários;
c) deverão sempre coincidir com o término do exercício
financeiro;
d) poderão ser prorrogados indistintamente;
e) o início da vigência coincidirá com o início do exercício
financeiro.

a) Ministério Público;
b) Tribunal de Justiça;
c) Poder Legislativo;
d) Controle Interno de cada Poder;
e) Tribunal de Contas.

44 - Ao realizar contagem física dos bens, verificou-se o
extravio de mobiliário de determinada escola. Realizados
todos os procedimentos de apuração de eventuais
responsabilidades, restou comprovada a impossibilidade
de identificação do responsável por tal extravio. A baixa
contábil dos bens extraviados deve ser efetuada mediante
registro no sistema:

49 - O diretor do Instituto Bali, autarquia do Município de
Java, identificou diversos pagamentos de salários
indevidos que beneficiaram alguns servidores de forma
ilícita. Com o objetivo de identificar os responsáveis e
os beneficiados pela fraude, iniciou-se uma perícia de
caráter:

a) gerencial;
b) compensado;
c) orçamentário;
d) patrimonial;
e) financeiro.

a) judicial;
b) administrativa;
c) especial;
d) financeira;
e) extraordinária.
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50 - Um perito foi contratado para elaborar os cálculos
de atualização monetária de uma causa trabalhista em
razão da divergência apresentada nos cálculos das
partes envolvidas. Após a execução de seus trabalhos,
o profissional apresentou ao Juiz um(a):

Concurso Público - 2001
53 - O Active Desktop no Microsoft Windows ME ou
Windows 98 permite que:
a) a área de trabalho responda mais rapidamente,
antecipando comandos do usuário;
b) a área de trabalho tenha a aparência de um site
Web;
c) seja possível hot-swap em dispositivos plug&play
controlados pelo Desktop;
d) os ícones da área de trabalho se organizem automaticamente;
e) o Windows ME não possui Active Desktop, que foi
abolido na versão 98.

a) Certificado;
b) Acórdão;
c) Laudo;
d) Instrução;
e) Petição.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

54 - No Microsoft Word 2000 ou Microsoft Word 97 em
português, a opção do menu “Arquivo” que possibilita
salvar um documento do tipo .DOC como um arquivo
HTML (página da web) é:

As questões 51 a 60 referem-se à configuração
padrão de hardware e software.

a) Exportar HTML;
b) Transferir arquivo para;
c) Salvar;
d) Salvar como;
e) O MS Word 2000 não cria arquivos HTML.

51 - A seguinte consulta foi enviada a uma coluna de
informática de um conhecido jornal carioca:
“...Toda vez que ligo meu computador, ao iniciar a execução
do Windows, ele roda o Scandisk em todas as unidades
de disco rígido. Você pode me ajudar?”

55 - O topo de uma janela que identifica um aplicativo
aberto e/ou o nome de uma janela é conhecido por:

O diagnóstico mais provável e a melhor solução para o
problema do leitor são:

a) barra de ferramentas;
b) barra de menu;
c) barra de status;
d) barra de tarefas;
e) barra de título.

a) O computador foi, certamente, atacado por um vírus: rodar um bom antivírus.
b) Este é um problema conhecido nas versões antigas
do Windows e deve ser resolvido pelo update: rodar
o Windows Update.
c) O leitor, provavelmente, não está saindo corretamente
do Windows ao desligar a máquina. É necessário
esperar pelo aviso do Windows de que o computador
pode ser desligado com segurança antes de desligar
a máquina.
d) O problema pode ser facilmente resolvido usando-se
o editor de registro para desligar a opção de executar
automaticamente o Scandisk ao iniciar o computador.
e) O Scandisk é acionado automaticamente pelos
programas antivírus e não deve ser desligado.

56 - No Microsoft Word, arquivos com extensão .dot:
a) armazenam a base de dados para a emissão de
uma Mala Direta;
b) armazenam uma lista de endereços eletrônicos
(emails) de interesse do usuário;
c) servem para determinar a estrutura básica de um
documento (fontes, macros, menus, etc.);
d) armazenam um documento na forma de uma imagem não editável;
e) são a base para a troca de informações na forma de
texto entre aplicações.

52 - Memória cache é:
a) a área de memória destinada à troca de informações
entre programas;
b) uma memória interposta entre a CPU e a memória
RAM para diminuir o tempo médio de acesso aos
dados e instruções;
c) uma memória não volátil destinada a armazenar o
núcleo do sistema operacional;
d) uma memória não volátil destinada a armazenar os
aplicativos e os dados de forma permanente;
e) uma memória onde está armazenada a BIOS.

57 - O menu “Favoritos” do Microsoft Internet Explorer
armazena:
a) os endereços dos sites web que foram visitados recentemente;
b) os endereços dos sites web selecionados para uso
futuro;
c) os melhores sites da web, na opinião da Microsoft;
d) os melhores sites da web, na opinião dos internautas;
e) os sites que se pode visitar estando off-line.
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58 - No cliente de emails do Microsoft Outlook, ao clicar no
cabeçalho da coluna Assunto mostrada na figura a seguir:
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59 - A seguinte consulta foi enviada a uma coluna de
informática num conhecido jornal carioca:
“...Comprei um novo teclado, em Português (daqueles
que tem cedilha), mas não estou conseguindo usá-lo
corretamente. As teclas parecem estar no lugar errado.
Para algumas teclas, o que pressiono no teclado não
corresponde ao que aparece no vídeo.”

a) abre-se uma janela com a descrição do assunto de
cada uma das mensagens;
b) abre-se uma janela com a lista de mensagens ordenada segundo a importância dos assuntos tratados;
c) a coluna correspondente é ocultada;
d) a lista de mensagens será ordenada por assunto;
e) abre-se uma janela para o usuário preencher o
assunto de uma nova mensagem a ser enviada.

Para corrigir seu problema, o leitor deve:
a) aplicar adesivos ao teclado (disponíveis no comércio)
de maneira a indicar a posição correta das teclas;
b) no Painel de Controle, opção Teclado, configurar
corretamente o idioma utilizado;
c) no Painel de Controle, opção Teclado, configurar
corretamente o layout do teclado;
d) instalar uma versão do Windows em Português do
Sistema Operacional, pois deve estar utilizando uma
versão em inglês;
e) substituir o teclado, que deve estar com defeito.

60 - O documento abaixo que está sendo editado pelo
Microsoft Word 2000 tem o seguinte número de páginas:
a) 1
b) 4
c) 5
d) 8
e) 13
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