SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 2

Cargo: Assistente III – Contabilidade/Financeiro/Cobrança - Nível Médio
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

QUESTÃO 04

De acordo com a Lei nº. 11.941/2009, são contas do subgrupo
do patrimônio líquido todas as abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Capital Social
Reserva de Capital
Ações em Tesouraria
Lucros e Prejuízos Acumulados
Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa Cerâmica Nova S/A auferiu, no exercício, um lucro
de R$ 750.000,00 antes de fazer qualquer destinação. Devendo
pagar dividendo mínimo obrigatório de 30% sobre o lucro,
conforme os estatutos, a empresa promoveu a seguinte
distribuição:
Imposto de Renda 10%
Participação de Empregados R$ 50.000,00
Participação de Diretores 10%
Reserva Legal na forma da Lei 5%
Dividendos a Pagar 30%

QUESTÃO 02

Sobre as contas que compõem o Balanço Patrimonial, de
acordo com a Lei nº. 11.941/2009, analise as seguintes
afirmativas:
1. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente
de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos
seguintes grupos: Ativo Circulante e Ativo não
Circulante.
2. No passivo, utiliza-se a ordem decrescente de grau de
exigibilidade e as contas serão classificadas nos seguintes
grupos: Passivo Circulante, Passivo não Circulante e
Patrimônio Líquido.
3. O grupo do Ativo não Circulante é dividido nos
subgrupos: Ativo Realizável a Longo Prazo,
Investimentos, Imobilizado, Diferido e Intangível.
Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, apenas.
1 e 3, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 3.

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 225.000,00
R$ 162.000,00
R$ 125.685,00
R$ 215.768,00
R$ 132.500,00

QUESTÃO 05

São impostos a recuperar todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

ICMS
IPI
COFINS
IRRF
ISS

QUESTÃO 06

Correspondem a Atividades da Demonstração do Fluxo de
Caixa, conforme a Lei nº. 11.638/2007:

QUESTÃO 03

RAS
CUN
HO

Clientes
Duplicatas
Fornecedores
Promissórias
Dividendos

A) Atividades Operacionais; de Entrada de Recursos; de
Saída de Produtos.
B) Atividades Operacionais; de Financiamento; de
Investimento.
C) Atividades de Entrada de Recursos; de Saída de Produtos;
de Financiamento.
D) Atividades de Investimento; de Financiamento; de
Monitoramento.
E) Atividades de Entrada de Recurso; de Saída de Produtos;
de Monitoramento.

RAS
CUN
HO

Podem ser classificadas como conta a receber todas as abaixo,
exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Com a contabilização feita diante dessa situação, a empresa
distribuirá dividendos no valor de:
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 07

Sobre os Livros Fiscais, analise as afirmativas abaixo e indique
V no caso de verdadeira ou F quando considerar falsa.

Sobre a documentação contábil, está incorreto afirmar que:
A) a Documentação Contábil compreende todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que
apoiam ou compõem a escrituração contábil.
B) documento contábil, estrito-senso, é aquele que
comprova os atos e fatos que originam lançamento (s) na
escrituração contábil da Entidade.
C) a Documentação Contábil é hábil, quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais,
definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas
pelos "usos e costumes".
D) a Documentação Contábil só pode ser de origem interna
quando gerada na própria Entidade, não sendo válida
quando proveniente de terceiros.
E) a Entidade é obrigada a manter em boa ordem a
documentação contábil.

QUESTÃO 08

A empresa Bom Calçado Ltda. descontou uma duplicata em
01 de março de 2010, pelo prazo de 25 dias, no valor de R$
800,00. O Banco Nosso S.A. deduziu do valor a importância
de R$ 40,00, referente a Despesas Financeiras. A alternativa
em que o registro contábil da operação está correto é:

(
(

A sequência correta de cima para baixo é
A)
B)
C)
D)
E)

C) Diversos
a Duplicatas Descontadas
Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

800,00
760,00
40,00

QUESTÃO 10

A Cia Olho Vivo no dia 28 de fevereiro de 2010 apresenta os
seguintes saldos:
Caixa = R$ 10.000,00;
Banco conta-corrente = R$ 300.000,00
Poupança = R$ 45.000,00
CDB (30 dias de carência) = R$ 650.000,00
Fundo de Capitalização (2 anos de carência) = R$ 2.000,00
Duplicatas a Receber de Clientes (vencimento em 7 dias) =
R$ 250.000,00
Duplicatas a Receber de Clientes (vencimento em 30 dias)
= R$ 500.000,00
Duplicatas a Receber de Clientes (vencimento em 60 dias)
= R$ 350.000,00

800,00

800,00
760,00
40,00
800,00

V, F, F
F, V, F
F, F, V
V, F, V
V, V, V

O saldo de "Caixa e Equivalente a Caixa", para efeito da
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), é de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.005.000,00
R$ 1.007.000,00
R$ 1.505.000,00
R$ 2.107.000,00
R$ 1.110,000,00

HO

760,00
40,00

E) Bancos Conta Movimento
a Diversos
a Duplicatas a Receber
a Despesas Financeiras

contribuinte sujeito ao lucro real faça a escrituração do
Livro Diário.
) O Livro Razão é um livro de registro da conta que é
obrigatório pela legislação comercial.
) O Livro Caixa é obrigatório para microempresas e
empresas de pequeno porte optante pela tributação com
base no Simples Nacional, devendo conter toda a
escrituração financeira, inclusive a bancária.

800,00
760,00
40,00

B) Duplicatas a Receber
a Diversos
a Bancos Conta Movimento
a Despesas Financeiras

D) Duplicatas Descontadas
a Diversos
a Bancos Conta Movimento
a Despesas Financeiras

) A legislação do Imposto de Renda exige que o

760,00
40,00

RAS
CUN

A) Diversos
a Duplicatas a Receber
Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

(
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

A respeito da obrigação tributária, é correto afirmar:
A) A obrigação tributária nasce com o lançamento.
B) O fato gerador é a situação definida em lei como
necessária e suficiente para que se considere surgida a
obrigação tributária.
C) A hipótese de incidência é o fato da vida que gera, diante
do que dispõe a lei tributária, o dever de pagar o tributo.
D) A aplicação de multa pelo atraso no pagamento do
tributo é a única forma de obrigação tributária acessória
que a lei pode prever.
E) A obrigação tributária nasce com a publicação da lei
instituidora do tributo.

Sobre a responsabilidade tributária, analise as afirmativas
abaixo e indique V no caso de verdadeira ou F quando
considerar falsa.

(

(

QUESTÃO 12

(

Sobre o fato gerador do tributo é incorreto afirmar:
A) A definição legal do fato gerador deve ser verificada
independentemente da validade jurídica dos atos
praticados.
B) O fato gerador da obrigação tributária é um negócio
jurídico sob condição suspensiva. Considera-se nascida a
obrigação desde o momento em que se verificar a
condição.
C) A obrigação acessória nasce em razão da ocorrência de
um fato gerador, contudo depende sempre de uma
providência a ser tomada pela autoridade fiscal.
D) Constitui fato gerador da obrigação acessória qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
E) Nos negócios jurídicos sujeitos a condição resolutória, a
obrigação tributária pode surgir no momento da
celebração do negócio, se isso for definido por lei como
o fato gerador da obrigação, sendo desimportante, para
efeitos tributários, que o implemento da condição resolva
o ato.
QUESTÃO 13

A capacidade ativa do sujeito passivo da obrigação tributária
depende:
A) da capacidade civil das pessoas naturais.
B) do discernimento do agente passivo para compreender a
extensão do seu ato.
C) de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de
atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios.
D) da situação econômica da pessoa jurídica
E) apenas da pessoa jurídica configurar-se numa unidade
econômica ou profissional, sendo irrelevante, para o
direito tributário, ela estar regularmente constituída.

) Não é admitida a atribuição de responsabilidade tributária
a empregados de pessoa jurídicas de direito privado pelos
créditos correspondentes à obrigação tributária das
empregadoras, resultante de atos por eles praticados com
excesso de poderes ou infração de lei.
) Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado e os administradores de bens
de terceiros são pessoalmente responsáveis pelos créditos
da Fazenda Pública correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
) Quando uma empresa adquire de outra sua razão social e
continua a exploração daquela atividade econômica, a
compradora da razão social responde pelos tributos
devidos, até a data da compra, pela vendedora, dado que a
vendedora cessou suas atividades.

A sequência correta de cima para baixo é
A)
B)
C)
D)
E)

V, F, F
F, V, F
F, F, V
V, F, V
V, V, V
QUESTÃO 15

Não estão obrigados à apresentação do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON, de acordo com a
legislação vigente, todas as alternativas abaixo, exceto:
A) o condomínio edilício.
B) a sociedade em conta de participação.
C) a pessoa jurídica domiciliada no exterior que possua no
Brasil bens e direitos sujeitos ao registro público.
D) a pessoa física que explore individualmente, contratos de
empreitada unicamente de mão-de-obra, sem o concurso de
profissionais qualificados ou especializados.
E) a pessoa jurídica de direito privado e as que lhes são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda,
submetidas à apuração do PIS/Pasep e da Cofins.

RAS
CUN
HO
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 16

Em relação a dispensa de apresentação da Declaração de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF, de acordo com a
legislação vigente, analise as seguintes afirmativas:
1. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional estará
obrigada à apresentação das DCTF relativas aos fatos
geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão
produzir efeitos.
2. A pessoa jurídica que passar à condição de inativa no
curso do ano-calendário somente estará dispensada da
apresentação da DCTF a partir do 1º período do anocalendário subsequente.
3. O enquadramento de pessoa jurídica no Simples
Nacional desobriga da apresentação de DCTF referentes
a períodos anteriores.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, apenas.
1 e 3, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 3.

Relativamente aos rendimentos pagos, que não tenham sofrido
retenção do imposto de renda na fonte ou tenham sofrido
retenção sem o correspondente recolhimento, em virtude de
depósito judicial do imposto ou concessão de medida liminar
ou de tutela antecipada, nos termos do art. 151 do CTN, a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
deverá conter todas as seguintes informações quando os
beneficiários forem pessoas físicas, exceto:
A) os valores dos rendimentos pagos durante o anocalendário, discriminados por mês de pagamento e por
código de retenção, mesmo que a retenção do imposto de
renda na fonte não tenha sido efetuada.
B) os respectivos valores das deduções.
C) o valor do imposto de renda na fonte que tenha deixado de
ser retido.
D) o valor do IRRF que tenha sido depositado judicialmente.
E) o valor dos rendimentos pagos a pessoas físicas nãoresidentes no Brasil.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

Sobre as informações constantes na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF, de acordo com a
legislação vigente, é incorreto afirmar que:

A) Não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos
serviços prestados.
B) Aplicar parcialmente os seus recursos na manutenção dos
objetivos sociais.
C) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas
em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão.
D) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contados da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de
suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial.
E) Apresentar, anualmente, Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

RAS
CUN
HO

RAS
CUN
HO

A) os valores relativos a impostos e contribuições exigidos
em lançamento de ofício não deverão ser informados na
DCTF.
B) os valores relativos ao ICMS deverão ser apresentados na
DCTF de forma centralizada pela matriz.
C) todos os valores informados na DCTF serão objeto de
procedimento de auditoria interna.
D) os valores referentes ao IRRF incidente sobre
rendimentos pagos a qualquer título pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, bem como pelas
Autarquias e Fundações por eles instituídas ou mantidas,
não devem ser informados na DCTF.
E) os valores referentes ao IPI e à Cide - Combustível
deverão ser informados, por estabelecimento, na DCTF
apresentada pela matriz.

De acordo com a legislação vigente, as entidades
consideradas isentas, para efeito da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
pela finalidade ou objeto, deverão atender todos os
requisitos abaixo, exceto:
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QUESTÃO 20

De acordo com a legislação vigente, não é obrigatória, para
todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Simples
Nacional, a assinatura digital efetivada mediante utilização de
certificado digital válido, para a seguinte sigla de declaração à
Receita Federal do Brasil:
A)
B)
C)
D)
E)

DCTF
DACON
DITR
DIRF
DIMOB
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

QUESTÃO 22

“[...]. A idéia de poder vem sempre associada à idéia de
conquista: dizem que o poder se conquista. Mas como é esse
conquistar? Quais são as bases de influência do poder? Não
basta conquistar o poder; é preciso saber mantê-lo.
Conquistar um país, conquistar um namorado, conquistar
adeptos para suas idéias, conquistar a própria permanência no
poder é tudo a mesma coisa ou é diferente?
Temos de proceder a uma distinção dentro do poder para
solucionar essas questões. Há tipos diferentes de poder dentro
do poder. Partiremos de exemplos para depois estabelecer um
nome, uma classificação: Limpe essa bagunça se não quiser
ficar sem uma orelha! disse a mãe. Ou Todo militar deve
obedecer à hierarquia e respeitá-la senão vai para a cadeia.
As pessoas são obrigadas a obedecer porque acreditam que tal
autoridade pode punir e punirá por desobediência. É um tipo
de poder que se baseia na ameaça, na coerção. [...]
Podemos perceber que o poder que traz traços de coerção e
recompensa é mais fácil de reconhecer; temos a consciência
de nossa submissão. Já o poder que deriva de
condicionamento através da educação, da persuasão, que nos
parece natural, não gera em nós a consciência de nossa
submissão. E podemos perceber que, no fundo, todos os
nossos gestos, todas as nossas atitudes refletem a ânsia pelo
poder, a luta para adquirir o poder ou para manter o já
adquirido. Até o amor, tão enfeitado de sentimentos
delicados, humanitários, na verdade, é apenas mais um
disfarce de uma relação de luta pelo poder. [...]”
(MACHADO, Maria Luiza B. As Bases de Influência do
Poder. In GUEDES, Paulo Coimbra. Da Redação Escolar ao
Texto: um manual de redação. 2ª ed. Porto Alegre, RS:
Editora da UFRGS, 2003, p. 300-301)
QUESTÃO 21

Permanência; ânsia; humanitário; e consciência, presentes
no texto 3, são palavras acentuadas em função da seguinte
regra:
A)
B)
C)
D)
E)

palavras oxítonas terminadas em ditongos crescentes
palavras oxítonas terminadas em ditongos decrescentes
palavras paroxítonas terminadas em ditongos crescentes
palavras paroxítonas terminadas em hiato
palavras proparoxítonas

QUESTÃO 23

A conjunção porque em “As pessoas são obrigadas a obedecer
porque acreditam que tal autoridade pode punir e punirá por
desobediência” estabelece, entre as orações, uma relação de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
contraste
explicação
finalidade
TEXTO 2

“Ô leva eu/ minha sodade/ eu também quero ir/ minha sodade/
quando chego na ladeira tenho medo de cair! Leva eu, ô leva
eu.../ minha sodade. [...]”
(Leva eu, Sodade – Tito
Guimarães; Neto; e Alventino Cavalcanti)
TEXTO 3
“[...] E deixa a vida me levar (vida leva eu) / Deixa a vida me
levar (vida leva eu) / Deixa a vida me levar (vida leva eu) /
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu [...]” (Deixa a
vida me levar – Serginho Meriti)

A autora do texto 1 afirma que há tipos diferentes de poder e
que nos posicionamos diante deles de forma a:

HO

aceitar a submissão x não aceitar a submissão
contestar a submissão x não contestar a submissão
criticar a submissão x não criticar a submissão
manter a submissão x não manter a submissão
ter consciência da submissão x não ter consciência da
submissão

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

TEXTO 4
“[...] Molha eu / Seca eu; beija eu/ beija eu/ beija eu, me beija;
então deita e aceita eu [...]” (Beija eu – Arnaldo Antunes; Arto
Lindsay; e Marisa Monte)
QUESTÃO 24

Note que, nos três fragmentos de letras musicais, as
construções negritadas revelam o uso informal do pronome eu
como complemento verbal. Escolha, dentre as construções
abaixo, a alternativa que corresponde ao uso formal do
pronome eu como complemento dos verbos levar e beijar:
A)
B)
C)
D)
E)

leva-me / beija-me
leva a mim / beija-me
leva-me / beija a mim
leva a mim / beija a mim
leva mim / beija mim
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QUESTÃO 25

Em sua opinião, o que justifica a grafia “sodade” no primeiro
fragmento musical:
A)
B)
C)
D)
E)

a sonoridade da música
a variação regional
a versificação da letra musical
as novas regras ortográficas
o trabalho com a rima

QUESTÃO 26

As interjeições apresentam forte teor de expressão oral,
sendo, portanto, um fenômeno linguístico predominante da
língua falada. Identifique, no texto 2, o sentido que melhor
representa o uso da interjeição “Ô”:
A)
B)
C)
D)
E)

afugentamento
desejo
espanto
surpresa
temor
TEXTO 5

O Homem; As Viagens
(Carlos Drummond de Andrade)
O homem, bicho da terra tão pequeno
Chateia-se na terra
Lugar de muita miséria e pouca diversão,
Faz um foguete, uma cápsula, um módulo
Toca para a lua
Desce cauteloso na lua
Pisa na lua
Planta bandeirola na lua
Experimenta a lua
Coloniza a lua
Civiliza a lua
Humaniza a lua.
Lua humanizada: tão igual à terra.
O homem chateia-se na lua.
Vamos para marte — ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em marte
Pisa em marte
Experimenta
Coloniza
Civiliza
Humaniza marte com engenho e arte. / [...]
(Fonte:
http://letras.terra.com.br/carlos-drummond-deandrade/807510/. Acesso em 05 de março de 2010)
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TEXTO 6

(Fonte: http://clubedamafalda.blogspot.com/2007/04/tirinha-332.html. Acesso em 05 de março de 2010)

QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Nos textos 5 e 6, a humanização da Lua sugere:
A) a certeza de que o homem repetirá na Lua os erros
cometidos na Terra
B) a dúvida sobre a adaptação do homem na Lua
C) a impressão de que o homem tem domínio sobre o espaço
D) a inabilidade do homem em explorar o espaço
E) a incapacidade do homem de colonizar a Lua

No balão do segundo quadrinho da tira de Mafalda, o advérbio
lá tem como referente:
A)
B)
C)
D)
E)

“arranha-céus”
“avenidas”
“cidades”
“letreiros luminosos”
“lua”

A)
B)
C)
D)
E)

“Chateia-se na terra”
“Civiliza a lua”
“Faz um foguete, uma cápsula, um módulo”
“Humaniza a lua”
“Toca para a lua”

QUESTÃO 29

Pode-se afirmar que o núcleo temático dos textos 5 e 6 é:
A)
B)
C)
D)

conhecer a capacidade exploratória do homem
defender o processo de humanização do espaço
indicar os avanços humanos em tecnologia espacial
mostrar os danos causados pelo homem aos espaços por
ele ocupados
E) relatar as experiências do homem em suas conquistas
espaciais

RAS
CUN

O verso do poema de Drummond (texto 5) que melhor resume
a saturação do homem quanto à exploração da Terra é:

HO

QUESTÃO 28
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 31

No tabuleiro abaixo, as peças podem ser movidas em qualquer direção e qualquer número de casas.

Qual o menor número de peças que devem ser movidas para que o tabuleiro fique com exatamente duas peças em cada linha e em
cada coluna?
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5

QUESTÃO 32

Em uma estação rodoviária, o sistema de som toca música clássica do meio dia à meia noite e rock da meia noite ao meio dia.
Alguém colocou um aviso nessa estação rodoviária com os seguintes dizeres:
“Há duas horas atrás, tocava o mesmo tipo de música que tocará daqui a uma hora”.
Quantas horas por dia esse aviso diz a verdade?
A)
B)
C)
D)
E)

3
6
12
18
21

QUESTÃO 33

Ao meio dia, 60 automóveis estavam estacionados nos três andares de um edifício garagem. Logo em seguida, 6 automóveis saíram
do 1° andar, 8 saíram do 2° andar e 4 do 3° andar. Com isso, o edifício garagem ficou com o mesmo número de automóveis em cada
um dos três andares. Quantos automóveis estavam estacionados no 2° andar ao meio dia?
A)
B)
C)
D)
E)

20
22
23
24
26
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QUESTÃO 34

Em uma reunião de negócios estavam presentes apenas participantes nordestinos, nortistas e um sulista. Cinco participantes não
eram pernambucanos, sete não eram cearenses e três não eram nordestinos. Nessa reunião, quantos participantes eram
pernambucanos?
A)
B)
C)
D)
E)

2
3
5
6
7

QUESTÃO 35

Antônio, Bruno, Carlos, Diogo e Edu jogam no mesmo time de futsal, cujas camisas são numeradas de 1 a 5, mas não
necessariamente nessa ordem. Antônio, Bruno e o camisa 5 não chutam com a perna esquerda. Nos intervalos dos jogos, o camisa 2
sempre conversa com Diogo. Antônio, Bruno e Carlos acham que o camisa 4 joga mal. O camisa 3 acha que Bruno, Carlos e Edu
jogam bem, mas acha que o camisa 2 joga mal. Nesse time, quem joga com a camisa 3?
A)
B)
C)
D)
E)

Antônio.
Bruno.
Carlos.
Diogo.
Edu.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Analise as afirmativas a seguir, acerca dos conceitos básicos
e componentes de um computador:

Acerca dos sistemas operacionais Windows XP e Windows
Vista, analise as seguintes afirmativas:

1. Em geral, mouses que se conectam através de portas PS/2
são os mais compatíveis com os computadores portáteis.
2. Em um computador convencional, é permitida a
instalação de apenas um disco rígido, apesar de suportar
o uso de vários pentes de memória RAM.
3. A conexão sem fio é uma característica restrita aos
computadores portáteis, visto que os mesmos podem
funcionar via bateria, sem necessariamente estarem
conectados por fio a uma fonte de energia.

1. Tanto no Windows XP como no Windows Vista, o
Painel de Navegação e o Painel de Tarefas estão
disponibilizados simultaneamente no Windows Explorer.
2. O mecanismo de pesquisa instantânea é um recurso do
Windows Vista que não existe no Windows XP.
3. O Windows Firewall é um software de defesa para
proteger o computador contra softwares malintencionados, sendo uma das inovações do Windows
Vista.

Estão incorretas:

Estão incorretas:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
1, 2 e 3.

1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
Apenas uma das afirmativas.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

Analise as afirmativas a seguir, acerca dos conceitos básicos e
dos componentes de um computador:

Acerca das características e funcionalidades do Windows,
analise as seguintes afirmativas:

1. Em geral, as impressoras multifuncionais podem ser
consideradas como dispositivos de entrada e saída.
2. Pen-drivers USB são dispositivos de armazenamento de
dados que, devido a limitações tecnológicas, possuem
tamanho máximo de 16GB.
3. Para um computador operar com USB 2.0 ao invés de
somente USB 1.0, precisamos apenas da atualização e
configuração do sistema operacional, já que não há
necessidade de atualização de hardware.

1. Ao clicar a combinação de teclas ALT + I, o menu
Iniciar do Windows será exibido.
2. Podemos usar o programa Gerenciador de Dispositivos
para monitorar o desempenho do computador ou fechar
um programa que não está respondendo.
3. Os nomes de arquivos devem possuir um e apenas um
caracter ponto (“.”), sendo este o separador da primeira
parte do nome e da extensão do arquivo.
Estão incorretas:

Estão incorretas:
1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
Apenas uma das afirmativas.

HO

A)
B)
C)
D)
E)

RAS
CUN

HO

1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
Apenas uma das afirmativas.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 40

Analise as seguintes afirmativas a respeito do programa
Microsoft Word 2003:
1. Para enviar o documento atualmente aberto para a fila de
impressão da impressora padrão instalada no
ou utilizamos a
computador, clicamos no botão
combinação de teclas Ctrl+P.
2. Podemos selecionar todo o texto de um documento
através da combinação de teclas Ctrl+T.
,
,
e
são utilizados para
3. Os botões
realizar respectivamente as funções de alinhamento do
texto à esquerda, centralizado, à direita e justificado.
Estão incorretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
2, apenas.
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