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LEIA COM ATENÇÃO:

> Sugerimos que assine o cartão resposta antes de iniciar sua marcação.

> Observe se a prova condiz com cargo pretendido. Em caso de dúvida chame o fiscal.

> Só há uma alternativa válida para cada questão com quatro alternativas.

> Deixar de marcar, marcar mais de uma opção ou rasurar o cartão resposta, implicará anulação da 

questão e perda do referido ponto.

>  Cubra uniformemente a alternativa escolhida no cartão resposta com esferográfica azul ou preta.

>  Você só poderá entregar o cartão resposta da prova após 1 hora, contado do seu efetivo início.

> Você só poderá levar o Caderno de Provas, depois de decorrido 150 minutos da prova, caso 

permaneça na sala.

> Não realize cálculos no cartão resposta. Caso isso ocorra, será motivo de eliminação automática do 

candidato.

> Após ingressar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de 

início da prova.

> Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o 

Caderno de Provas.

> O Cartão Resposta deverá ser entregue ao fiscal da prova para a devida correção. Caso isso não 

ocorra, será motivo para eliminação automática do candidato.

> A Prefeitura Municipal de Maria da Fé e o INSTITUTO IBDO não se responsabilizarão por 

objetos deixados no local da realização da prova.



PORTUGUÊS

O texto a seguir é referência para as questões de 1 
a 5:

A burocracia da terra

O modelo agrário brasileiro, embora com 
inúmeros defeitos, possui uma característica que 
merece ser destacada, elogiada e preservada: a 
produção agropecuária brasileira é a última 
atividade econômica ainda totalmente nas mãos de 
brasileiros. Pouco se fala disso, mas o fato é que 
não encontramos multinacionais responsáveis por 
qualquer parcela significativa da produção. 
Também não encontramos, no campo, as 
famigeradas empresas estatais. Embora existam 
multinacionais proprietárias de terra, o percentual 
de produção rural em suas mãos não é 
significativo. A produção rural, na verdade, é o 
reduto final da livre iniciativa brasileira. Com a 
nossa economia cada vez mais estatizada e 
desnacionalizada, a agropecuária permaneceu 
uma atividade essencialmente de brasileiros.

Temos certeza de que esta parcela da 
população, hoje responsável pela produção rural 
do país, é simpática a medidas que enriqueçam o 
trabalhador rural e favoreçam a justiça social. 
Somos todos a favor de medidas que facilitem o 
acesso à propriedade rural, tornando um maior 
número de brasileiros proprietários e produtores. 
Somos todos a favor de medidas que aumentem a 
produtividade no campo. Somos todos contra, 
enfim, a especulação com terras, a ociosidade, o 
desperdício. Não é o produtor rural quem lucra com 
isso, e sim o especulador, quase sempre alheio à 
atividade produtiva.

Repudiamos, porém, a planejada reforma 
agrária da Nova República da maneira como foi 
apresentada pelo diretor do INCRA, senhor José 
Gomes da Silva, e por seu superior hierárquico, o 
ministro Nelson Ribeiro. Autoritária e de critérios 
arbitrários, fatalmente levará a uma crescente 
estatização da atividade rural no país - e isso quer 
dizer que chegarão ao campo a ineficiência, a 
burocracia e a corrupção hoje encontradas em 
quase todas as outras atividades já estatizadas.

(CAMARGO NETO, Pedro de. Veja, 7 ago. 1985apud 
FIORIN. José Luiz; SAVIOU. Francisco Platão. Para entender o 
texto: leitura e redação. 17a ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 245). 1

1) Assinale a alternativa INCORRETA com base na 
leitura do primeiro parágrafo:

a) No início do primeiro parágrafo o autor propõe a 
discussão de que é preciso proteger a atividade 
agropecuária dos interesses externos.
b) Dizer que “a produção agropecuária brasileira é 
a última atividade econômica ainda totalmente nas 
mãos dos brasileiros” pressupõe que todas as 
outras atividades econômicas estão, pelo menos 
parcialmente, nas mãos de estrangeiros.
c) A presença dos termos “última”, “ainda” e 
“totalmente” no primeiro parágrafo não 
comprometem o teor argumentative do texto.
d) Dizer que a agropecuária está totalmente nas 
mais de brasileiros, pressupõe-se que não há 
nenhum estrangeiro dedicando-se à atividade 
agropecuária no Brasil.
e) Ao afirmar que a agropecuária está ainda nas 
mãos dos brasileiros, o que se pressupõe é que ela 
poderá passar para as mãos dos estrangeiros.

2) A partir da leitura de partes do primeiro 
parágrafo é CORRETO afirmar:

a) Em “(...) o fato é que não encontramos 
multinacionais responsáveis por qualquer parcela 
significativa da produção” o substantivo 
“significativa” conduz à ideia de que há 
multinacionais responsáveis por alguma parcela da 
produção.
b) “Também não encontramos, no campo, as 
famigeradas empresas estatais” não conduz à ideia 
de que a atuação das empresas estatais é 
negativa.
c) O período “Embora existam multinacionais 
proprietárias de terra, o percentual de produção 
rural em suas mãos não é significativo” nega que 
existam multinacionais na atividade agropecuária.
d) A oração concessiva, introduzida por “embora”, 
é usada para negar a existência de multinacionais 
no campo.
e) A oração concessiva serviu para indicar que o 
argumento nela exposto será invalidado a seguir 
por outro argumento: “o percentual de produção 
rural em suas mãos não é significativo”.

3) O segundo parágrafo:

a) Mostra incerteza quanto ao fato de a parcela da 
população responsável pela produção rural do país 
ser simpática a medidas que enriqueçam o 
trabalhador rural e favoreçam a justiça social.
b) Não se mostra a favor de medidas que
favoreçam a justiça social.
c) Não se mostra a favor de medidas que facilitem 
o acesso à propriedade rural.
d) Não se mostra a favor de medidas que
aumentem a produtividade no campo.
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e) Não se mostra a favor à especulação com terra, 
à ociosidade, ao desperdício.

4) Em relação ao terceiro parágrafo:

a) Aponta os motivos pelos quais é contra a 
estatização do setor agropecuário.
b) Nega que a estatização fará chegar ao campo 
“a ineficiência, a burocracia e a corrupção hoje 
encontradas em quase todas as outras atividades 
já estatizadas”.
c) Em “a ineficiência, a burocracia e a corrupção 
hoje encontradas em quase todas as outras 
atividades já estatizadas” o termo “quase” nega 
que há atividades estatizadas que não são 
ineficientes, nem burocratizadas, nem repletas de 
corrupção.
d) A existência de estatais eficientes, sem 
burocracia e sem corrupção permite afirmar que a 
estatização implica obrigatoriamente ineficiência, 
burocracia e corrupção.
e) Afirma que com a estatização não há 
possibilidade alguma de haver ineficiência, 
burocracia e corrupção.

5) O texto de modo geral:

a) Transmite informações apenas de maneira 
explícita.
b) Transmite informações apenas de maneira 
implícita.
c) Exige que o leitor capte tanto os dados 
explícitos quanto os implícitos para realizar uma 
leitura eficiente.
d) Apresenta informações explícitas as quais 
nunca devem ser questionadas.
e) Não apresenta contradições entre as afirmações 
explícitas ao longo do texto. 6

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

6) Num determinado dia, em um setor da Prefeitura 
Municipal de Maria da Fé, um Auxiliar 
Administrativo notou que o número de contribuintes 
atendidos no turno da tarde excedia ao número de 
atendimentos no turno da manhã em 30 indivíduos. 
Considerando que a razão entre a quantidade de 
contribuintes atendidos no turno da manhã e 
quantidade de contribuintes atendidos no turno da 
tarde foi de 3/ 5, logo, podemos afirmar que:

a) Foram atendidos 35 contribuintes no turno da 
manhã.
b) Foram atendidos 85 contribuintes no turno da 
tarde.
c) Foram atendidos 140 contribuintes.
d) Foram atendidos 45 contribuintes no turno da 
manhã.
e) Foram atendidos 72 contribuintes no turno da 
tarde.

7) Os primos chamados Alfa, Beta e Celta 
comeram juntos 48 pães de queijo que haviam em 
um pacote. Mas Alfa entendeu que a divisão dos 
pães de queijo foi desigual, tendo em vista que 
Beta comeu 4 pães a mais que ele, e Celta comeu 
mais pães do que Beta. Porém, sabe-se que as 
quantidades de pães de queijo que os 3 primos 
comeram, formavam uma P.A. Assim, quantos 
pães de queijo Alfa comeu?

a) 12.
b) 16.
c) 14.
d) 8.
e) 20.

8) Em uma olimpíada estudantil de matemática, um 
dos alunos desafiou o outro com a seguinte 
questão: Qual seria o número de diagonais de um 
octógono?

A resposta CORRETA seria:

a) 30.
b) 42.
c) 22.
d) 32.
e) 20.

9) Com as letras Y, A, E, I, O e U formam-se 
senhas de 03 letras com repetição, sendo que a 
última não pode ser consoante. A probabilidade de 
escolhermos uma dessas senhas de modo que ela 
comece com a letra A ou E é de:

a) 2/ 5.

b) 1/ 3.
c )  3/r.

d) 1/ 2.
e) %.

10) Em certo momento nos EUA, todas as notas de 
dólares eram retangulares e do mesmo tamanho, 
tendo 14,5 cm de comprimento e 6cm de largura.
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Depois com as inovações tecnológicas, deixaram 
de ser assim. As novas notas de dólares 
continuarão a ser retangulares, mas passaram a 
ter tamanhos diferentes, dependendo de seu valor. 
As de 5 dólares, por exemplo, passará a medir 
11,8cm por 5,5cm. Qual será, em çm, a redução no 
perímetro da cédula de 5 dólares?
a) 8,20.
b) 7,25
c) 6,40.
d) 4,50.
e) 5,35.

LEGISLAÇÃO (LOM)

11) Atualmente de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Maria da Fé, concernente A 
RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS, analise as alternativas abaixo e 
marque a INCORRETA.

a) São independentes entre si as cominações civis, 
penais e disciplinares.
b) A responsabilidade civil decorre de 
procedimento doloso ou culposo, que importe em 
prejuízo ao Município ou a terceiros, reconhecida 
expressamente pelo servidor ou declarada em 
sentença transitada em julgado.
c) A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade.
d) A responsabilidade administrativa resulta de ato 
ou omissão irregulares, no desempenho do cargo 
ou função.
e) A responsabilidade disciplinar resulta da 
improbidade técnica praticada pelo servidor no 
estágio probatório.

12) A Lei Orgânica do Município de Maria da Fé, 
prevê que de acordo com as necessidades locais 
de educação geral, o Município organizará e 
manterá sistema de ensino próprio, respeitadas as 
diretrizes e bases da legislação Federal e as 
disposições supletivas da legislação Estadual, 
EXCETO: I II

I -  Igualdade de condições para o acesso e 
frequência à escola e permanência nela.
II -  Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e 
de divulgar o pensamento, a arte e o saber.

III -  Pluralismo de idéias e de concepções 
filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e 
pedagógicas, que conduza o educando à formação 
de uma postura ética e social próprias.
IV -  Garantia do princípio da imparcialidade, 
objetivamente apurado, na carreira da área de 
apoio.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Apenas a afirmativa II está incorreta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

13) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Maria da Fé, o Processo Legislativo compreenderá 
a elaboração de, EXCETO.

a) Leis ordinárias.
b) Decretos.
c) Emenda à Lei Orgânica.
d) Leis complementares.
e) Leis delegadas.

14) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Maria da Fé, são objetivos prioritários do Município, 
EXCETO.

a) Garantir os direitos públicos e individuais.
b) Preservar a unidade e integridade territorial.
c) Garantir o fortalecimento, junto aos cidadãos, do 
sentimento de pertinência à comunidade.
d) Prestação, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, dos serviços de 
atendimento à saúde da população.
e) Gerir os interesses locais como fator essencial 
de desenvolvimento da comunidade.

15) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Maria da Fé, cabe ao referido governo, no âmbito 
de competência do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, cuidar para o progresso do Município, 
criando e instalando os serviços administrativos de 
forma a assegurar, satisfatoriamente, os anseios 
da comunidade, objetivando:

I -  Dotar a comunidade de edificações, 
equipamentos e melhoramentos necessários ao 
bem estar coletivo.
II -  Implantar e prestar serviços de interesse local.
III -  Incentivar e promover o desenvolvimento local.

Marque a alternativa CORRETA.
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a) Apenas a afirmativa I está incorreta.
b) Apenas a afirmativa II está incorreta.
c) Apenas a afirmativa III está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) No que diz respeito a execução dos contratos 
administrativos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo 
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.
b) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.
c) O contratado é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.
d) Ao contratado, na execução do contrato, é 
vedado subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, 
pela Administração.
e) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, 
obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato.

17) Em relação a modalidade de licitação 
denominada “Tomada de Preços”, assinale a 
alternativa que contem a sua correta conceituação.

a) Modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de 
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas.
b) Modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento

das propostas, observada a necessária 
qualificação.
c) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.
d) Modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

18) É dispensável a licitação, EXCETO:

a) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem.
b) Quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas.
c) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base 
no preço do dia.
d) Na contratação de instituição brasileira 
incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético- 
profissional e não tenha fins lucrativos.
e) Na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em consequência de 
rescisão contratual, situação esta, que independe 
do atendimento a ordem de classificação da 
licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto 
ao preço, devidamente corrigido.

19) De acordo com a Constituição Federal em seu 
TÍTULO II, que versa acerca dos DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS, marque a 
alternativa que apresenta exclusivamente um 
direito individual e/ou coletivo.

a) Proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos.
b) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer.
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c) Proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
d) Aposentadoria.
e) Repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos.

20) A Constituição Federal em sua SEÇÃO IX trata 
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA, ou seja, o controle externo, que 
ficará a cargo do Congresso Nacional, e será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete, EXCETO.

a) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Presidente da República, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento.
b) Fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo.
c) Aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário.
d) Representar ao Poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados.
e) Assinar num prazo de 180 dias para que o órgão 
ou entidade adote as providências necessárias ao 
exato cumprimento da Medida Provisória 
publicada.

21) Com relação às diversas ferramentas 
encontradas no Microsoft Word, marque a 
alternativa INCORRETA em relação as 
ferramentas e suas respectivas conceituações.

a) INSTANTÂNEO: Esta ferramenta permite que se 
insira uma foto da tela (mais precisamente de 
qualquer janela aberta e não minimizada no 
computador naquele momento) ou uma foto de um 
trecho específico da tela (um “recorte da tela”), a 
ser selecionado com o mouse após a execução do 
comando.
b) TABELAS RÁPIDAS: Apresenta uma lista de 
tabelas do Microsoft Excel no formato .docx que 
podem ser inseridas no Microsoft Word.
c) HIPERLINK: Cria um vínculo (apontador) para 
qualquer recurso acessível (páginas da Internet, 
outros documentos do Word, outros arquivos de 
diversos tipos, pontos “indicadores" específicos 
dentro do documento, endereços e e-mail etc.).
d) WORDART: Insere um texto decorativo. São 
pequenos trechos (algumas poucas palavras, 
normalmente) que podem receber inúmeros efeitos 
interessantes.

e) GRÁFICO: Essa ferramenta abre a janela que 
permite a inserção de gráficos com o auxílio do 
Excel.

22) Na tecnologia da informação, temos uma 
ferramenta essencial para a eficiência do trabalho:
0  BACKUP (cópia de segurança) que trata da ação 
de copiar dos dados de um dispositivo de 
armazenamento para outro para que futuramente 
possam ser restaurados em hipótese de perda ou 
danos dos referidos dados originais.
Com relação aos tipos de Backup, analise as 
afirmativas abaixo.

1 - Backup normal (ou global): Quando o usuário 
seleciona uma pasta (ou várias pastas) e aciona o 
backup normal, todos os arquivos selecionados (ou 
seja, contidos nas pastas selecionadas) serão 
copiados para a fita. Sem distinção.
II - Backup incremental: O backup incremental é 
semelhante ao backup técnico no que se refere a 
“quem será copiado”. Ou seja, esse backup 
também copia todos os arquivos que precisam ser 
copiados (aqueles que foram criados ou alterados 
desde o início, sem desconsideração de quaisquer 
tipos de arquivos, no que diz respeito a sua data de 
criação).
III - Backup diário: Através da realização de um 
backup diário são copiados para a fita apenas os 
arquivos que foram criados ou alterados numa data 
específica (normalmente naquela data em que o 
backup está sendo realizado). Ou seja, no 
momento da realização do backup, o programa 
pergunta ao usuário qual a data em que ele quer 
que o backup seja feito.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Apenas a afirmativa II está incorreta.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

23) O Microsoft Excel é um programa gerenciador 
de planilhas eletrônicas de cálculos. Com ele, é 
possível criar tabelas numéricas para os mais 
diversos fins, desde simples calendários escolares 
a orçamentos completos de projetos dos mais 
variados tipos. Com relação as diversas interfaces, 
analise as afirmativas abaixo.

I - Guias das planilhas: É uma área localizada na 
parte inferior da planilha que mostra a planilha 
atual de trabalho (ou seja, a planilha que estamos 
usando agora). Quando criamos um documento
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novo no Excel, ele normalmente fornece três 
planilhas independentes para trabalharmos.
II - Área da Planilha: É a área de trabalho do 
programa, uma grande tabela (estrutura dividida 
em linhas e colunas) que permite a inserção de 
dados pelo usuário.
III - Planilha: É o nome dado ao arquivo do Excel, 
ao conjunto de várias planilhas (inicialmente três). 
Então, quando se salva um arquivo do Excel, uma 
pasta de trabalho é salva, e não meramente uma 
planilha, como muitos acreditam.

Marque a alternativa CORRETA.

a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

24) A Internet é a maior ligação entre redes de
computadores do mundo. Ela não é uma única 
rede, mais sim diversas. As redes que formam a 
Internet estão interligadas por meio de roteadores, 
tais equipamentos tem a finalidade de fazer este 
serviço, interligar as redes.O serviço
de__________________  é o nome técnico dado
aos sistemas de acesso em banda larga (alta 
velocidade), oferecidos pelas empresas de 
telefonia fixa.

Com base no texto, marque a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna acima.

a) Conexão Dial-Up.
b) Conexão ADSL.
c) Conexão TCP-SLIP.
d) Conexão PLC (Power Line Communication).
e) Nenhuma alternativa anterior.

25) No campo da segurança da informação nos 
deparamos com programas criados com o intuito 
de prejudicar usuários e os sistemas de 
informação, os Malwares. Com relação aos tipos 
dos Malwares, marque a alternativa INCORRETA.

a) Backdoor: Um programa que colocado no micro 
da vítima, permite que o invasor que o colocou 
possa facilmente “voltar” àquele computador em 
um momento seguinte.
b) Worms:É um programa capaz de se propagar 
automaticamente através de várias estruturas de 
redes (como e-mail, web, bate-papo, 
compartilhamento de arquivos em redes locais 
etc.), enviando cópias de si mesmo de computador 
para computador.

c) Cavalos de Troia (Trojan Horses): Cavalos de
Tróia são programas, normalmente recebidos de 
forma aparentemente inofensiva, como por 
exemplo, uma foto, um jogo, um cartão de 
aniversário virtual etc., que, além de executar 
funções de fachada para as quais foi
aparentemente projetado, também executa outras 
operações sem o conhecimento do usuário.
d) Vírus de computador: É um programa (ou 
parte de um programa) de computador, 
normalmente com intenções prejudiciais, que 
insere cópias de si mesmo em outros programas 
e/ou arquivos de um computador, se tornando 
parte destes.
e) Exploits: É um programa que armazena todas 
as informações que um usuário digitou em um 
micro infectado por esse tipo de programa. 
Exploits é um “presente” muito comum em 
spywares.

26) O _________________  é um recurso que
permite ao Windows se conectar aos servidores da 
Microsoft para se “atualizar” com os novos 
componentes e programas que a Microsoft coloca 
à disposição dos usuários. Regularmente a 
Microsoft coloca, na Internet, pequenos programas 
corretivos ou atualizações do Windows para que os 
usuários possam ter sempre um sistema 
operacional novo e seguro (pelo menos, é esse o 
intuito). Esse recurso é uma página da Internet que 
faz a busca dessas novidades nos servidores da 
Microsoft e as instala no computador (com a 
autorização do usuário).

Marque a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima.

a) Windows Explorer.
b) Windows Update.
c) Windows Defender.
d) Windows Service Pack.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

27) Quanto ao uso das teclas mais usadas no 
Word e suas respectivas funções, assinale a opção 
INCORRETA.

a) A Tecla HOME faz o ponto de inserção se 
posicionar no início da linha atual.
b) A tecla END faz o ponto de inserção se 
posicionar no final da linha atual.
c) A tecla ENTER faz o Word realizar uma quebra 
de parágrafo (ou seja, o parágrafo atual será 
encerrado e o ponto de inserção será posicionado 
no início de um novo parágrafo.
d) A tecla TAB serve para inserir um caractere de 
tabulação (um “símbolo” que diz ao texto para

7



saltar para a próxima marca de tabulação -  ou 
seja, simplesmente, o ponto de inserção dá um 
“salto" à frente).
e) A tecla PAGE DOWN apaga o caractere que 
estiver imediatamente à esquerda (ou seja, antes) 
do ponto de inserção.

28) Leia: “ Não se pode cobrar tributo relativo a 
situações ocorridas antes do início da vigência da 
lei que as tenha definido, ou seja, a lei sempre se 
aplicará a fatos geradores ocorridos após o início 
da sua vigência”. Estamos falando de qual princípio 
tributário?

a) Princípio da Igualdade ou Isonomia Tributária.
b) Princípio da Liberdade de Tráfego.
c) Princípio da Irretroatividade.
d) Princípio da Anterioridade.
e) Princípio da Capacidade Contributiva.

29) Levando em consideração o navegador 
Google Chrome, as teclas de atalho utilizadas 
para abrir uma nova janela, são:

a) CTRL + N.
b) ALT + F4.
c) CTRL + ESC.
d) CTRL + H.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

30) Na administração pública encontramos alguns 
princípios básicos que estão expressões previstos 
na Constituição Federal. Marque a alternativa que 
apresenta exclusivamente princípios expressos no 
artigo 37 da Constituição Federal.

a) Legalidade, impessoalidade e eficácia.
b) Moralidade, supremacia do interesse público e 
eficiência.
c) Moralidade, legalidade e eficácia.
d) Publicidade, eficiência e moralidade.
e) Impessoalidade, publicidade e supremacia do 
interesse público.


