
  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL  
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

– AGENTE LEGISLATIVO – 
 

ÁREA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

      

PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS   EE   CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFF IICCOOSS 
 
 

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 40 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição, 
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à 

alternativa escolhida para cada questão. 
4 . A resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais alternativas; 
- o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido; 
- forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido. 

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) 
candidatos(as).  

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de 

respostas, para registrar as alternativas escolhidas. 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 
 

MENOS TRABALHO INFANTIL 
 

 Pesquisa recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica uma auspiciosa redução do 
trabalho infantil. Segundo relatório divulgado na última quarta-feira pelo órgão, o número de trabalhadores 
infantis em todo planeta sofreu uma diminuição de 11%, entre 2000 e 2004. Quando considerada a redução do 
chamado trabalho infantil perigoso, os resultados são ainda mais positivos: queda de 26%. 
 Baseado em dados do IBGE, o estudo da OIT registrou no Brasil quedas de 60,9% do emprego de 
crianças com idades entre cinco e nove anos e de 36,4% entre os 10 e 17 anos. Mesmo que esses números 
suscitem certo otimismo, ainda há no país mais de 248 mil crianças de 5 a 9 anos trabalhando e outros 4,8 
milhões dos 10 aos 17 anos. 
 Além de ser ilegal no Brasil, permitir que uma criança troque os estudos pelo trabalho equivale a 
fomentar a exclusão social. 
 É verdade que a solução duradoura para esse mal está no enfrentamento de problemas estruturais do 
país, como a pobreza e a desigualdade social. Mas é possível minorar o problema no curto prazo. Nesse sentido, 
é preciso intensificar esforços e continuar investindo em programas de transferência de renda. Seja qual for o 
resultado das eleições de outubro, é de esperar que essa seja uma das prioridades do próximo governo. 

 
FOLHA DE S. PAULO. Editorial. 6 mai. 2006, p. A2. [Adaptado]. 

 
 

QUESTÃO 1 
 
 

Entre as informações apresentadas pelo texto, encontra-se a de que 
 

a) a pesquisa divulgada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que, no Brasil, o trabalho 
infantil foi extinto.  

b) a permissão para que uma criança troque os estudos pelo trabalho é legal no Brasil, desde que esse 
trabalho não seja perigoso. 

c) o trabalho infantil sofreu, no mundo inteiro, uma diminuição entre 2000 e 2004, conforme divulgou 
pesquisa da OIT. 

d) a solução duradoura para o problema do trabalho infantil não depende do enfrentamento de problemas 
estruturais do país. 

 

QUESTÃO 2 
 
 
 

No texto, considerando os resultados das pesquisas da OIT e do IBGE, o autor defende que é 
a) impossível combater os problemas que favorecem o aumento do trabalho infantil.  
b) necessário continuar no combate aos problemas que favorecem o trabalho infantil. 
c) possível resolver, em pouco tempo e de forma definitiva, o problema do trabalho infantil. 
d) desnecessário enfrentar os problemas da desigualdade social para diminuir o trabalho infantil.   

 

QUESTÃO 3 
 

No texto, o termo “órgão” refere-se a 
 

a) “IBGE”. 
b) “relatório”. 
c) “pesquisa recente”. 
d) “Organização Internacional do Trabalho (OIT)”.  
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QUESTÃO 4 
 

Em “É verdade que a solução duradoura para esse mal está no enfrentamento de problemas estruturais do país, 
como a pobreza e a desigualdade social. Mas é possível minorar o problema no curto prazo”, o termo “mas” 
estabelece entre as sentenças uma relação de  

a) adição.  
b) oposição. 
c) explicação.  
d) comparação.  

 

QUESTÃO 5 
No primeiro parágrafo, os termos “diminuição”, “redução” e “queda” são, entre si, 
 

a) sinônimos. 
b) antônimos. 
c) contraditórios.  
d) complementares.  

 
Leia a tirinha abaixo. As questões de 6 a 7 referem-se a ela. 

 

DUMAS, Jerry. O Popular. Goiânia, 4 mai. 2006. p. 6. Magazine. 
 
QUESTÃO 6 
 

Na frase do prefeito, no segundo quadrinho, o destaque em negrito na palavra QUANDO tem a função 
predominante de enfatizar 
 

a) a sua má vontade em conceder o aumento.  
b) o cancelamento da concessão do aumento. 
c) a indeterminação de uma data para o aumento. 
d) a energia de sua autoridade em negar o aumento.  

 

QUESTÃO 7 
Da leitura da tirinha, depreende-se que a expressão “no primeiro dia do ano” foi interpretada 
 

a) de uma única maneira pelos três personagens, mas os funcionários não a aceitam. 
b) de uma maneira pelo prefeito e de outra pelos funcionários, prevalecendo a interpretação dada pelo 

prefeito.  
c) de uma única maneira pelos três personagens, mas o prefeito não a aceita. 
d) de uma maneira pelo prefeito e de outra pelos funcionários, prevalecendo a interpretação dada pelos 

funcionários. 
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Leia o texto abaixo. As questões de 8 a 10 referem-se a ele. 

 
A BRIGA DA RAPADURA 

 

 Uma empresa alemã chamada Rapunzel registrou “rapadura” como marca de um açúcar que importa do 
Brasil e comercializa na Alemanha e nos Estados Unidos. O registro está causando dor de cabeça ao Itamaraty, 
já que os exportadores brasileiros, para vender rapadura a esses países, teriam de pagar royalties à Rapunzel. 
Rapadura é uma denominação geral, de domínio público, assim como a palavra feijoada, por exemplo. Mesmo 
assim, a Rapunzel não abre mão do registro da marca. 

ÉPOCA. 19 dez. 2005, p. 11. [A semana] 

 
QUESTÃO 8 
 

 
 

Em relação ao gênero, o texto, predominantemente,  
 

a) relata um fato. 
b) dá instruções.  
c) solicita uma providência. 
d) regulamenta um procedimento. 

 

QUESTÃO 9 
 
 

O texto sugere que “a briga” referida no título envolve os seguintes oponentes: 
a) A Alemanha e os Estados Unidos  
b) A empresa Rapunzel e a Alemanha  
c) Os exportadores brasileiros e os Estados Unidos 
d) A empresa Rapunzel e os exportadores brasileiros  

 

QUESTÃO 10 
 

No texto, a expressão “dor de cabeça” pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 
 

a) “inveja”.  
b) “revolta”.  
c) “transtorno”. 
d) “decepção”. 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS  

 
 

QUESTÃO 11 
 

Goiás é filho do ouro que produziu, além de novos territórios, um deslocamento de migrantes que saíam do todos 
os cantos em busca do reluzente metal. Sobre as mudanças na economia e na sociedade colonial, resultantes da 
mineração, é CORRETO afirmar: 
 

a) A criação da Capitania de Goiás foi acompanhada pela criação de uma estrutura administrativa 
autônoma e descentralizada, seguindo as diretrizes do sistema colonial português. 

b) Em Goiás, a procura de ouro se estendeu sobre todo território, reduzindo as demais atividades a um 
nível secundário, acarretando carências profundas no abastecimento de alimentos para a região. 

c) O grande deslocamento de migrantes para Goiás permitiu que o trabalho nas minas fosse realizado por 
homens livres pobres que se submetiam ao penoso trabalho, enquanto em outras regiões fora reservado 
aos escravos.  

d) À época da descoberta das jazidas auríferas, o domínio político da região das minas era de São Paulo, 
mas a violenta disputa entre os mineradores e os paulistas resultou na decisão da Corte portuguesa de 
criar uma nova Capitania: Goiás.  
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QUESTÃO 12 
 

A Revolução de 1930 alterou de forma significativa a experiência política republicana. Essas mudanças podem 
ser detectadas na vida política goiana, à medida que se percebe 
 

a) a presença da União fomentando medidas centralizadoras e intervindo nos estados com o objetivo de 
romper com o domínio das antigas oligarquias. 

b) a descentralização do poder político ampliando a liberdade dos estados na condução dos interesses 
econômicos locais.  

c) o desinteresse pela região Centro-Oeste, cuja distância dos centros econômicos impedia a integração 
dessa região.  

d) o fortalecimento do domínio das oligarquias tradicionais responsáveis pelo domínio da terra e dos votos. 
 
 

QUESTÃO 13 
 
 

A mudança da capital de Goiás para Goiânia causou grande impacto na economia e na sociedade goiana no 
período de 1930 a 1940, ao 
 

a) promover o desenvolvimento do Estado, diminuindo as desigualdades regionais e  melhorando a 
distribuição de renda. 

b) incentivar a preservação do patrimônio histórico nas antigas cidades da região, como forma de atração 
de novos investimentos.  

c) implementar medidas de apoio à criação de um parque industrial, cujo crescimento se sobrepôs ao 
domínio da agricultura e da pecuária. 

d) valorizar as terras do Mato Grosso Goiano, destituindo a antiga capital de sua importância política e 
econômica. 

QUESTÃO 14  
O Estado de Goiás ocupa uma área total no centro do Brasil de 340.086,698 km2, fazendo fronteira (limite) com 
cinco unidades da Federação, além do Distrito Federal. Sobre esse assunto, é INCORRETO afirmar: 

a) O Estado de Goiás limita-se ao leste com o Mato Grosso.  
b) O Estado de Goiás limita-se a leste com a Bahia e Minas Gerais.  
c) O Estado de Goiás limita-se ao norte com o Estado do Tocantins. 
d) O Estado de Goiás limita-se ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 
 

MATEMÁTICA  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
 
 

Feito exame de sangue nos 280 funcionários de uma empresa, constatou-se que 112 deles têm sangue com 
fator Rh negativo, 91 têm sangue tipo O e 35 têm sangue tipo O com fator Rh negativo. O número de 
funcionários dessa empresa com sangue de tipo diferente de O e com fator Rh positivo é: 

a) 56 
b) 91 
c) 112 
d) 168 

QUESTÃO 16 
 

O lucro de uma empresa é dado pela função ( ) ( )( )4012120 −−= xxxL , em que x representa a quantidade de 
unidades de produtos vendidos. Assim, é CORRETO afirmar que o lucro é 

a) positivo para qualquer quantidade de unidades vendidas. 
b) positivo apenas para quantidades vendidas entre 12 e 40.  
c) o maior possível se a quantidade vendida for exatamente 28.   
d) positivo para qualquer quantidade vendida, desde que essa quantidade seja maior que 12. 
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QUESTÃO 17 
 

 

Em uma cidade, 32% da população é constituída de pessoas que têm o hábito de fumar. Depois de uma 
campanha contra o tabagismo, nessa cidade, 3 em cada 11 pessoas deixaram o hábito. Com isso, o número de 
pessoas que fumam reduziu-se para 12 800. O número de pessoas dessa cidade que deixaram o hábito de 
fumar, após a campanha, é 

a) 1 600.  
b) 4 800. 
c) 5 600. 
d) 17 600. 

 

QUESTÃO 18 
 
 

O belo jardim que existe em frente a uma residência tem o formato de um triângulo eqüilátero de seis metros de 
lado. Esse jardim é dividido em duas partes: uma é utilizada para plantar flores e localiza-se no centro do 
triângulo; é o circulo inscrito no triângulo; a outra parte, que é utilizada para plantar grama, é o que sobra da 
plantação de flores. Nesse jardim, a área destinada à plantação de grama é de aproximadamente  

a) 271,4 m .  

b) 215,6 m . 

c) 278,7 m . 

d) 242,9 m . 

QUESTÃO 19 
Um capital ficou depositado durante 10 meses à taxa de 30% ao ano no regime de juros simples. Terminado 
esse prazo, o montante foi reaplicado durante 15 meses também a juros simples à taxa de 2,2% ao mês. Se o 
montante final foi de R$ 8 379,00, o capital inicial dessa aplicação foi de 

a) R$ 4 500,00.  
b) R$ 4 846,00.  
c) R$ 5 040,00. 
d) R$ 5 250,00.  

 

QUESTÃO 20 
 

Uma fábrica produz 48 000 unidades de sorvetes em 20 dias, com 12 máquinas funcionando oito horas por dia. A 
fábrica resolveu realizar algumas mudanças em seu funcionamento, entre elas: reduzir o número de horas diárias 
de trabalho para que haja melhor satisfação dos funcionários e para gerar mais empregos, passando para seis 
horas por dia e também, para que não haja diminuição da produção, aumentar a quantidade de máquinas em 
funcionamento, passando para 16. Com esta nova forma de trabalho, o número de dias que a fábrica necessitará 
para produzir as mesmas 48 000 unidades de sorvetes deverá ser 
 

a) 18.  
b) 19. 
c) 19,5. 
d) 20. 

 
 
 
 
 
 
  



 

  

8
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
QUESTÃO 21 
 
 

Sobre extinção do mandato parlamentar, é INCORRETO afirmar: 
a) Compreende-se por renúncia o fato de o deputado não prestar o compromisso no prazo indicado no 

Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.  
b) O pedido de renúncia de deputado estadual, que deverá ser apresentado por escrito e com firma 

reconhecida, deverá ser apreciado e deliberado pela Assembléia. 
c) Compreende-se por renúncia o fato de o deputado ser empossado em função ou cargo incompatível com 

o mandato. 
d) Ocorre pelo decurso do seu prazo.  

 

QUESTÃO 22 
 

O policiamento do edifício da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás compete privativamente à 
 

a) Mesa Diretora. 
b) Procuradoria Geral.  
c) Comissão Executiva. 
d) Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

QUESTÃO 23 
 

A Assembléia Legislativa será convocada extraordinariamente, entre outros, por 
 

a) seu presidente, para discutir matéria orçamentária. 
b) seu presidente, para apreciar proposta de emenda à Constituição Estadual. 
c) seu presidente, em caso de decretação de intervenção estadual.  
d) seu presidente, quando houver a substituição de algum secretário de Estado. 

 

QUESTÃO 24 
 
 

Nos termos do art. 170 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, “Emenda é proposição acessória a 
outra”. As emendas podem ser: 
 

a) Modificativas, as que mandam retirar qualquer parte de uma proposição. 
b) Aditivas, as que acrescentam algo à proposição. 
c) Supressivas, as que alteram parcialmente a proposição principal. 
d) Substitutivas, as que não modificam a substância da disposição a que se referem, mas apenas a 

redação. 
 
 

QUESTÃO 25 
 

Acerca do “Modo de deliberar”, previsto no Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Todo projeto de lei passará por duas discussões e votações.  
b) Nenhum projeto de lei ou de resolução poderá ser discutido, sem que tenha sido dado para a ordem do 

dia, com pelo menos doze horas de antecedência. 
c) O intervalo de uma discussão para outra não poderá ser menor de doze horas. 
d) Iniciada a discussão de uma matéria, não se poderá interrompê-la para tratar de outra, salvo adiamento, 

votado nos termos do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, a requerimento 
de seu autor. 
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   (    )  Autorização de extração mineral no solo 
   (    )  Guindastes 
   (    )  Patentes 
   (    )  Instalações que abrigam a fábrica 
   (    )  Marcas 
   (    )  Garagem 

QUESTÃO 26 
 

 

Segundo o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, a Comissão Especial de Inquérito 
é destinada a 
 

a) investigar, sumariamente, fatos determinados referentes ao interesse público.  
b) desincumbir-se de missão especial, conforme lhe atribuir o presidente da Casa. 
c) emitir parecer sobre a representação contra o governador por crime de responsabilidade. 
d) investigar como se fossem autoridades judiciais, podendo realizar diligências com fins predeterminados. 

  

QUESTÃO 27 
 

Para emendar a Constituição do Estado de Goiás, a iniciativa da correspondente proposta é reservada, entre 
outros, 
 

a) a um deputado estadual. 
b) ao governador do Estado de Goiás. 
c) à Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Goiás. 
d) a partido político com representação na Assembléia Legislativa. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 
QUESTÃO 28 
 

Assinale a alternativa que contém somente partes de um documento no padrão Ofício: 
a) Assunto; fechamento; alterações propostas; local. 
b) Assinatura; identificação do signatário; texto; destinatário. 
c) Tipo e número do expediente; providência do ato; texto; destinatário.  
d) Tipo e número do expediente; local e data; valor a ser despendido; destinatário. 

 

QUESTÃO 29 
 

As organizações adquirem alguns bens que podem ser chamados de bens patrimoniais. Os bens são adquiridos 
ao longo da existência da organização e devem ser classificados no patrimônio. No que se refere à classificação 
patrimonial, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  
 
 

1. Equipamento               
2. Intangíveis                 
3. Prédio 
4. Jazidas                         

 
                                           
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) 4 – 2 – 3 – 2 – 2 – 1  
b) 3 – 1 – 2 – 4 – 3 – 3  
c) 2 – 4 – 3 – 2 – 1 – 2  
d) 4 – 1 – 2 – 3 – 2 – 3  
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   (    )  Ordenados com base na seqüência dos números 
   (    )  Ordenados com base na seqüência de datas 
   (    )  Ordenamento por letras 
   (    )  Conjunto de conhecimentos referentes a arquivo 
   (    )  Especialista em arquivo 

QUESTÃO 30 
 

Com relação à administração de materiais, assinale a alternativa que indica apenas atividades relacionadas a 
estoque: 
 

a) Inventário; custo da produção; embalagem; armazenamento. 
b) Devolução de itens; cadastro de fornecedor; qualidade total; armazenagem.  
c) Embalagem; controle de produção; controle de estoque; movimentação de itens. 
d) Devolução de itens; inventário de materiais; armazenamento; inspeção de recebimento. 

 

QUESTÃO 31 
 

Com relação a arquivo, numere a segunda coluna de acordo com os termos da primeira. 
 

1. Alfabética                                  
2. Cronológica                               
3. Numérica                                  
4. Arquivologista                                   
5. Arquivonímia                                   

 
 

Assinale a seqüência CORRETA: 
a) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
b) 3 – 2 – 1 – 4 – 5  
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4  
d) 5 – 4 – 3 – 1 – 2  

 

QUESTÃO 32 
 

Com relação às técnicas de redigir um e-mail, assinale ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso. 
  

   (    )  O texto deve ser redigido com destaques nas partes que o digitador considerar importantes. 
   (    )  O melhor é construir textos com palavras técnicas e raras. 
   (    )  A redação de frases curtas é recomendável. 
   (    )  O pensamento deve ser comunicado de maneira comum, para que possa ser entendido rapidamente. 

 

Assinale a seqüência CORRETA: 
 

a) F – F – V – V 
b) F – V – V – F  
c) V – F – F – V 
d) V – V – F – F  

 

QUESTÃO 33 
 
 

Cada vez mais, a gestão dos recursos patrimoniais na administração moderna torna-se fundamental. Em relação 
à administração e à depreciação do recurso patrimonial, assinale ( V ) para verdadeiro  e ( F ) para falso. 
 

   (    )  Depreciação patrimonial é a perda de valor de um bem patrimonial. 
   (    )  Administração patrimonial é o subsistema responsável pelas normas de todas as entradas de 

mercadorias.  
   (    )  Os recursos patrimoniais podem ser divididos em móveis e imóveis. 
   (    )  A vida econômica dos recursos patrimoniais é o período de tempo em que esse bem opera até atingir  

seu menor custo de operação. 
 

Assinale a seqüência CORRETA: 
 

a) V – F – V – F 
b) F – V – F – V   
c) V – F – V – V 
d) V – V – V – F  
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QUESTÃO 34 
 

Modernamente, a mais importante finalidade da contabilidade é a de 
 

a) servir de base para a apuração e tributação do Imposto de Renda. 
b) possibilidade de cumprimento das exigências da legislação comercial. 
c) conseguir um refinamento na linguagem e nos procedimentos adotados. 
d) constituir instrumento essencial nas funções de planejamento e controle para a empresa. 

 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

 

QUESTÃO 35 
 

Sobre a organização interna dos computadores, é CORRETO afirmar: 

a) A menor unidade de informação do computador é o byte. Um byte é capaz de armazenar os valores 0 
(zero) ou 1 (um).  

b) A menor unidade de informação do computador é o bit. Um bit é capaz de armazenar os valores 0 (zero) 
ou 1 (um).  

c) O conjunto de oito bytes, a menor unidade de informação do computador, forma um bit. Um bit consegue 
armazenar valores de 0 a 255.  

d) O conjunto de oito bits, a menor unidade de informação do computador, forma um byte. Um byte 
consegue armazenar valores de 0 a 8 caracteres. 

 

QUESTÃO 36 
 

Analise a seguir as afirmações sobre conceitos gerais de editores de texto, planilhas eletrônicas e sistemas 
operacionais: 

I. Os editores de textos são programas que permitem a edição de textos em geral. Diversas facilidades como 
estilo e tamanho de letras, enfatização de porções de texto, correção ortográfica e outras podem estar 
disponíveis nessas ferramentas. 

II. As planilhas eletrônicas são programas que podem permitir a construção de tabelas, gráficos, relatórios e 
outros documentos. As planilhas eletrônicas permitem que fórmulas sejam digitadas, aliviando o usuário de 
ter que realizar diversos cálculos para produzir informações mais elaboradas. 

III. Os sistemas operacionais são programas que permitem a edição de textos e planilhas eletrônicas. Devido 
a essa maior abrangência de funções, muitos usuários estão abandonando o uso de programas 
específicos para edição de textos e planilhas e utilizando apenas os sistemas operacionais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.  

b) Somente a afirmação II é verdadeira. 

c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.  

d) Somente a afirmação III é verdadeira. 
 

QUESTÃO 37 
 

Sobre os tipos de memória existentes em um computador, é CORRETO afirmar: 
a) A memória RAM (Random Access Memory) é capaz de manter as informações intactas mesmo com o 

computador desligado. 
b) A memória secundária é capaz de manter as informações intactas com o computador desligado, ainda 

que com bem menos informações que a memória RAM (Random Access Memory). 
c) Podem-se citar, além do HD (Hard Disk), diversos outros dispositivos que servem de armazenamento 

secundário, tais como impressora, drive de disquete e no-break. 
d) As memórias podem ser classificadas como memória principal, como a RAM (Random Access Memory), 

e memória secundária, como o HD (Hard Disk). 
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QUESTÃO 38 
 

 

Sobre vírus de computadores, é CORRETO afirmar: 
a) Vírus de computadores são defeitos físicos que ocorrem nos circuitos dos computadores provocados 

pela ação de microorganismos que estão no ar. Devem-se manter os equipamentos de informática em 
um ambiente limpo, refrigerado e sem umidade para evitar problemas. 

b) Vírus de computadores são programas que entram no computador através de diversos meios, como 
disquetes, CDs, e-mails e outros. O uso de antivírus elimina parcialmente os problemas causados por 
vírus, pois todos os dias novos vírus são construídos e disseminados. 

c) Vírus de computadores são programas maliciosos inseridos no computador por algum agente 
indesejado. A vigilância dos equipamentos, principalmente na ausência do usuário, é uma ação eficaz 
contra a inserção de vírus no computador por esses agentes. 

d) Vírus de computadores são programas que entram no computador através de diversos meios, como 
disquetes, CDs, e-mails e outros. O uso de antivírus elimina completamente tais problemas. Os antivírus 
são programas que conhecem os vírus e os eliminam. 

 

QUESTÃO 39 
 

Sobre sistemas aplicativos (sistemas que automatizam as rotinas de trabalho da organização), é INCORRETO 
afirmar: 

a) Os sistemas aplicativos tentam aumentar a produtividade do trabalho nas organizações. Contudo, devido 
à grande dificuldade de se operar um computador, atualmente percebe-se que tais sistemas são mais 
danosos que benéficos para as organizações. 

b) Sistemas aplicativos são os sistemas utilizados pelas organizações com o objetivo de automatizar os 
seus processos de trabalho. O ideal é que cada rotina executada na organização possa ser auxiliada por 
um sistema aplicativo. 

c) Os sistemas aplicativos podem ser desenvolvidos na própria organização ou comprados. Os sistemas 
aplicativos comprados, conhecidos por pacotes de software, nem sempre atendem completamente às 
necessidades da organização. 

d) Os sistemas aplicativos permitem não só a organização do processo de trabalho, como também a 
produção de informações gerenciais e até de apoio às decisões, facilitando o processo de gestão da 
organização. 

 

QUESTÃO 40 
 

 

Considere o trecho abaixo: 
 

“Prova de Noções de Informática – Agente Legislativo.” 
  

Utilizando o Microsoft Word 2003, em sua configuração padrão, deseja-se destacar a palavra “Informática”, 
constante no texto acima, com negrito e sublinhado. Assinale abaixo qual a seqüência de comandos que devem 
ser executados para se obter esse efeito: 

a) Utilizando o mouse, marque a palavra informática e, em seguida, clique nos seguintes ícones:  e . 

b) Utilizando o mouse, marque a palavra informática e, em seguida, clique nos seguintes ícones:  e . 

c) Utilizando o mouse, marque a palavra informática e, em seguida, clique nos seguintes ícones:  e . 

d) Utilizando o mouse, marque a palavra informática e, em seguida, clique nos seguintes ícones:  e . 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 

 

 
  
 
 
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 


