Língua Portuguesa

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

Pensamento Metropolitano

Cargo: Analista de Gestão:
Contador

Instruções Gerais
Caro Candidato:
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Provas contém 50 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala, você deve
conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.

___________ ingleses no meio da selva, mantendo os costumes da metrópole - traje .....rigor para o jantar e um bom claret
com a __________ - enquanto os nativos em volta sucumbem ..... peste. É a imagem que me ocorre quando ouço ou leio
analistas econômicos que desdenham, com superioridade colonial, qualquer tentativa dos nativos de escaparem das ortodoxias
imperativas. A ortodoxia dos credores, pagar e não ________ senão não tem mais, e a da globalização com proveito só para um
lado, que é abrir e entregar tudo, senão vai ter.
A moral dominante, segundo a qual o calote e a desobediência a Washington são mais escandalosos do que a fome, é a
dos ricos do mundo. Os que a encampam, aqui nas colônias, não são ingleses, mas cultivam os hábitos e o pensamento
metropolitano e não conseguem ser e pensar de outro jeito. Está certo que é preciso resistir ao simplismo de achar que o Brasil
pode abandonar completamente ..... engrenagem e seguir seu próprio romântico caminho, tudo com a gente e vamo lá. Mas o
pensamento metropolitano não defende o bom senso, defende o bom-tom, o nosso conceito entre as nações finas.
Preocupa-se não com a relação direta entre a sangria da dívida e do custo da nossa ________ e as nossas carências, mas
com o que o Wall Street Journal vai pensar de nós.
Para o pensamento metropolitano, não há como fugir da engrenagem e quem pensa que há é um ingênuo, um primitivo
ainda não iniciado nas duras verdades econômicas do mundo moderno. Já os nativos sabem que, seja qual for a rota de fuga,
o seu primeiro passo certamente é abandonar o pensamento metropolitano e adotar a emergência ..... sua volta como matéria
de raciocínio.
E o que essa gente está fazendo de smoking nos trópicos, afinal?
Luís Fernando Veríssimo

2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.).
3. O tempo de duração desta prova é de 3 horas, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de leitura
óptica (cartão de respostas).
1.
4. Não será permitida a entrega da Prova nem a sua saída da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da mesma.
5. Cada questão objetiva oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo somente
uma correspondente à resposta correta.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de
mensagens.

2.

8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher somente uma
alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, totalmente com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente
pressionada, conforme o exemplo:

C
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A

96
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D

E

D

E

3.

C

9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado no verso, sem
amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.
4.

11. O gabarito oficial da Prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço www.conesul.org até 5 dias úteis após a
realização da prova.
BOA PROVA !

Colonisadores
Colonizadores
Colonizadores
Colonisadores
Colonizadores

lagarticha
lagartixa
lagartixa
lagarticha
lagartixa

5.

Considere as seguintes afirmativas.
1. Os ingleses que vivem no Brasil costumam usar
smoking e tomar claret, mesmo morando na selva.
2. Os analistas econômicos são seres superiores que
defendem os interesses de nosso país.
3. Não podemos considerar nosso conceito frente às
nações finas mais importante que nossos problemas
mais urgentes.
4. Somente uma atitude simplista fará com que o Brasil
consiga fugir da engrenagem e seguir seu próprio caminho.

xiar submissão
xiar submisão
chiar submissão
chiar submição
xiar submissão

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços pontilhados das lacunas do
texto.

De acordo com o texto, qual(is) está(ão) incorreta (s)?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a
à
à
a
a

à
a
à
a
à

a
à
a
à
à

à
a
a
à
a

O Pensamento Metropolitano pertence a um tipo de texto
denominado
a)
b)
c)
d)
e)

D

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra
assinalação que não a prevista no item 8, é nula.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços contínuos das lacunas do
texto.

narrativo.
dissertativo.
lírico.
descritivo.
literário.

De acordo com o texto, pode-se dizer que o autor faz uma
crítica à (ao)
a)
b)
c)
d)
e)

6.

movimento TFP (Tradição Família Propriedade).
pensamento positivista.
Lei de Gerson.
pensamento neoliberal.
tradicionalismo.

Classifica-se enquanto (1° parágrafo) como uma conjunção
subordinativa temporal para o tempo
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Apenas uma.
Apenas duas.
Apenas três.
Nenhuma delas.
Todas elas.

posterior.
freqüentativo.
concomitante.
anterior.
limite terminal.

Os verbos sucumbir e desdenhar (1º parágrafo)
significam, respectivamente
a)
b)
c)
d)
e)

abolir gabar
perder o ânimo prezar
não resistir tratar com desprezo
cair debaixo desleixar
contrair sublimar
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8.

Assinale a alternativa em que está classificada corretamente
a palavra bom-tom , do ponto de vista de sua formação.
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Derivação imprópria.
Parassintetismo.
Composição por aglutinação.
Derivação regressiva.
Composição por justaposição.

Na oração Os que a encampam, aqui nas colônias... , a
refere-se a
a)
b)
c)
d)
e)

a) 3.
b) 6.
c) 6.
d) 3.
e) 2.
16. Sendo loga 3 = X e loga 8 = Y, o valor de loga 72 vale
a)
b)
c)
d)
e)

desobediência.
engrenagem.
colônia.
moral dominante.
fome.

10. Assinale a alternativa teoricamente incorreta.
a)
b)
c)
d)

No predicado nominal, o verbo é sempre de ligação.
Em um predicado verbal, pode haver predicativo.
Na voz passiva, o predicado nunca é nominal.
Só o predicado verbo-nominal possui predicativo do
objeto.
e) No predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo.

MATEMÁTICA
11. Sendo o conjunto A = { x, y, z }, o conjunto B = { r, s,t } e
o conjunto c = { 1, 3, 5 }, o conjunto D = ( A B ) C está
representado na alternativa
a)
b)
c)
d)
e)

15. O valor de x que satisfaz a inequação x2 + 3x + 6 > x2 - 3x - 6
é

D = { x, y, z }.
D = { x, y, z,1,3,5 }.
D = { r,s, t, 1,3,5 }.
D = { x, y, z, r, s, t }.
D = { x, y, z, r,s,t,1,3, 5 }.

X + 2Y.
2X + Y.
(Y / 2) + 2X.
2Y + (X / 2).
3X + 2Y.

17. Assinale os valores de x IR, tal que a seqüência
( 4, 4x, 10x + 6 ) seja uma P.G.
a)
b)
c)
d)
e)

2, ou 3.
2 / 3 ou 1 / 3.
2 ou 3.
3 ou 1 / 2.
2 ou 1 / 3.

18. Lançam-se simultaneamente três dados. A probabilidade de todos ficarem com a face cinco voltada para
cima é
a)
b)
c)
d)
e)

1 / 45.
1 / 15.
1 / 125.
1 / 75 .
3 / 625.

19. A distância do ponto P(
y = ( 5 / 3 )x é igual a

3, 5) à reta de equação

I={y
I={y
I={y
I={y
I={y

IR
IR
IR
IR
IR

25
1
4 y
1
27

y

}.
}.
21 }.
y
21 }.
y 3 }.
y

13. A inversa da função y = 2x / ( 3x + 2) corresponde à alternativa
a)
b)
c)
d)
e)

y
y
y
y
y

1

=
=
1
=
1
=
1
=
1

3x / ( 3
2x / ( 3
2x / ( 2
2x / ( 3x
3x / ( 2

2x ).
2x ).
3x ).
2 ).
3x ).

14. Sendo f(x) = x 2 e g(x) = ( x + 3 ), o valor da função composta
f O g, para x = 3, vale
a)
b)
c)
d)
e)

12.
36.
24.
18.
39.

Assinale a assertiva abaixo que não representa uma origem
de recursos na DOAR:

Assinale a alternativa que identifica o princípio previsto no
Art. 10 da Resolução CFC 750/93, definido acima.

a) Lucro Líquido do Exercício.
b) Aumento do Passivo Exigível à Longo Prazo.
c) Aumento de Capital Social com novas integralizações
dos acionistas.
d) Aumento do Ativo Permanente.
e) Redução do Ativo Realizável à Longo Prazo.

a)
b)
c)
d)
e)

A partir dos dados abaixo da empresa Sol Comercial Ltda,
responda as questões 22 e 23.
Conta
Ações - Participações permanentes
Bancos
Caixa
Capital Social
Depreciação Acumulada
Duplicatas a pagar
Duplicatas a receber
Empréstimo a diretores
Empréstimos Bancários
Empréstimos da controladora
Impostos a pagar
Lucros Acumulados
Máquinas e Equipamentos
Mercadorias
Reservas
Salários a pagar
Seguros a vencer

Valor
22.000
43.250
1.000
100.000
92.000
30.000
275.500
13.500
195.000
127.000
14.683
88.567
250.000
100.000
50.000
15.000
7.000

22. Qual o indicador da Liquidez Corrente da empresa?

12. A imagem I da função y = x 2 + 4x - 21 está definida no intervalo
a)
b)
c)
d)
e)

21. A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
indica as modificações na posição financeira da companhia
decorrentes de sua política financeira.

25. Determina a adoção do menor valor para os componentes
do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas para a
qualificação das mutações patrimoniais que alterem o
patrimônio líquido.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a)
b)
c)
d)
e)

zero.
1.
3 / 5.
5 / 3.
1 / 3.

20. O resultado da divisão de um polinômio P(x) por 2x3 1,
resulta no quociente 4x + 2 e resto x 2 + 3. O polinômio
P(x) é
a)
b)
c)
d)
e)

8x4 2x 3 x 2 2x 3.
8x4 + 2x 3 + 2x 2 + 6x 3.
8x4 4x 3 2x 2 6x + 3.
8x4 + 4x 3 + x 2 + 2x + 1.
8x 4 + 4x 3 + x 2 4x + 1.

a)
b)
c)
d)
e)

1,676.
0,174.
1,255.
1,625.
0,615.

23. Qual o indicador da liquidez Seca da empresa?
a)
b)
c)
d)
e)

1,676.
0,174.
1,255.
1,625.
0,615.

Entidade.
Materialidade.
Consistência.
Objetividade.
Prudência.

26. Assinale a assertiva que configura uma despesa diferida
entre as opções abaixo.
a)
b)
c)
d)
e)

Gastos com pesquisa e desenvolvimento.
Seguro com prazo de vigência de um ano.
Aluguel de dois anos pago antecipadamente.
Seguro com prazo de vigência superior a um ano.
Pagamento antecipado da compra de equipamento.

27. A experiência brasileira em planejamento tem vários planos
de desenvolvimento, em diferentes governos, em um
período em torno de 50 anos.
Assinale a assertiva que identifica a primeira experiência
em planejamento em cumprimento às determinações da
Constituição de 1988, mais voltado à programação das
ações de governo e sem as características de plano de
desenvolvimento econômico-social dos anteriores:
a) Plano Qüinqüenal de Obras e Reaparelhamento da
Defesa Nacional.
b) Programa de Ação Econômica do Governo.
c) Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e
social.
d) Plano Plurianual para o Qüinqüenio 1991/1995.
e) Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e
Social
28. Assinale a assertiva que corresponde a seguinte definição:
a atividade administrativa, caracterizada como serviço
público ou de interesse público, transferida ou deslocada
do Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja
criação é por ele autorizada.
a)
b)
c)
d)
e)

Administração Gerencial.
Administração Indireta.
Administração Mista.
Administração Direta.
Administração Partilhada.

24. Assinale a alternativa constituída de Princípios
Fundamentais de Contabilidade, conforme normatiza a
Resolução 750/93.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidade, Prudência, Objetividade.
Competência, Continuidade, Oportunidade.
Registro pelo Valor Original, Prudência, Materialidade.
Continuidade, Objetividade, Competência.
Consistência, Atualização Monetária, Entidade.
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29. É o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade
de direito público interno, com patrimônio e receitas
próprios, para executar atividades típicas da administração
pública, ou seja, atribuições estatais específicas.
Assinale a alternativa que identifica corretamente a
definição acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Sociedades de Economia Mista.
Serviços Sociais Autônomos.
Empresa Pública.
Autarquia.
Fundação Pública.

30. A cidade de Gramado irá licitar uma obra de restauração
de um conjunto arquitetônico. O prefeito municipal solicitou
a sua área contábil orientação a respeito do Artigo 7 º, §
2º da Lei 8.666/93, que em seu caput determina que as
obras e os serviços somente poderão ser licitados quando
I

houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório.
II existir contabilidade gerencial detalhada em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos
uniformes.
III houver alocação de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de obras ou materiais a serem executados no exercício
social em curso, de acordo com o respectivo projeto.
IV o produto dela esperado estiver contemplado nas
metas estabelecidas no plano plurianual de que trata
o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
Assinale a assertiva que identifica item errado em relação
a transcrição dos itens do § 2º, do Art. 7 º da Lei
8.666/93,
a)
b)
c)
d)
e)

somente II está errado.
II e III estão errados.
Somente I está errada
I e IV estão errados.
Somente III está errado.

31. Segundo o Artigo 22, da Lei 8.666/93, são modalidades
de licitação
a)
b)
c)
d)
e)

Concorrência e Contratação.
Tomada de Preço e Execução de Obra.
Convite e Empenho.
Leilão e Consórcio.
Concurso e Contratação.

32. Assinale a alternativa que contêm a transcrição correta
dos artigos da Lei 8.666/93.
a) Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta
Lei, incluir-se-á o dia do inicio e excluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
b) Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais
de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante,
perante a entidade interessada, responder pela sua
boa execução, fiscalização e pagamento.
c) Art. 115. Os órgãos da administração não poderão
expedir normas relativas aos procedimentos
operacionais a serem observados na execução das
licitações, no âmbito de sua competência, pois deve
observar os disposições desta Lei
d) Art. 119. As sociedades de economia mista, as
empresas e fundações públicas e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União e pelas
entidades referidas no artigo anterior.
e) Art. 123. Em suas licitações e Contratações
administrativas, as repartições sediadas no exterior
observarão as peculiaridades e leis locais e não
aplicarão os princípios básicos desta lei.
33. Assinale a assertiva correta com relação ao percentual
que trata o Artigo 31, §3 º da Lei 8.666/93.
a)
b)
c)
d)
e)

10%.
20%.
15%.
25%.
30%.

34. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas da transcrição do Artigo 39, da Lei 8.666/93:
Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação
ou para um conjunto de licitações simultaneamente ou
sucessivos for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto
no Art. 23, inciso I, línea c , desta Lei, o processo licitatório
será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência
pública concedida pela autoridade responsável com
antecedência ____ (______) dias, úteis da data prevista
para a publicação do edital, e divulgada, com antecedência
mínima de ____ (______) dias úteis de sua realização,
pelos mesmos meios previstos para a publicidade da
licitação à qual terão acesso e direito a todas as
informações pertinentes e a se manifestar todos os
interessados.
a)
b)
c)
d)
e)

10 (dez) e 20 (vinte).
10 (dez) e 15 (quinze).
15 (quinze) e 10 (dez).
20 (vinte) e 15 (quinze).
05 (cinco) e 10 (dez).

35. Com relação ao Artigo 92, da Lei 4.320/64, relativamente
à compensação da dívida flutuante:
I Os restos a pagar, inclusive os serviços da dívida.
II Os serviços da dívida a pagar.
III Os depósitos.
IV os crédito da tesouraria.

39. Conforme Art. 59, §1º, da Lei 101/2000, no que se refere à
fiscalização da gestão fiscal, qual o percentual que obriga
os Tribunais de Contas a alertarem os Poderes ou Órgãos
referidos no art. 20 sobre a ocorrência de montantes das
dívidas consolidadas e mobiliárias, das operações de
crédito e da concessão de garantia, se encontram acima
dos respectivos limites?

Qual (is) está (ão) correta (s)?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a II e a III.
Apenas a III.
Apenas a I.
Apenas a I e a IV.
Apenas a IV.

36. Assinale a assertiva que preenche corretamente a
transcrição, da Lei 4.320/1964:
Art. 98. _________________compreende os
compromissos de exigibilidade superior a doze meses,
contraídas para atender a desequilíbrio orçamentário ou
financiamentos de obras e serviços públicos.
a)
b)
c)
d)
e)

Passivo Exigível a Longo Prazo.
Dívida Corrente.
Passivo Exigível.
Dívida Corrente.
Dívida Fundada.

37. Assinale a alternativa que identifica corretamente o
percentual previsto para as despesas com pessoal no
âmbito do executivo dos municípios, conforme determina
a letra b , do item III, do artigo 20 da Lei Complementar
101/2000:
a)
b)
c)
d)
e)

40,9%.
54,0%.
49,0%.
50,0%.
60,0%

38. Assinale a assertiva correta em relação ao limite para
quitação das operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária, prevista no Art. 38 da Lei
complementar 101/2000.

a)
b)
c)
d)
e)

70%.
50%.
80%.
90%.
60%.

40. Assinale a assertiva errada em relação à transcrição de
artigos da Lei Complementar 101/2000.
a) Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que
devidamente escriturados em sistema centralizado de
liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) Art. 64. A União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos municípios para
modernização das respectivas administrações
tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com
vistas ao cumprimento das normas desta lei
complementar.
c) Art. 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31, e
70 serão triplicados no caso de crescimento real baixo
ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional,
regional ou estadual por período igual ou superior a
seis trimestres.
d) Art. 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado
o Fundo do Regime Geral de Previdência Social,
vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência
Social, com a finalidade de prover recursos para o
pagamento dos benefícios do regime geral da
previdência social.
e) Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos
Poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá
exceder, em percentual da receita corrente líquida, do
exercício anterior à entrada em vigor desta Lei
Complementar, até o término do terceiro exercício
seguinte.

a) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.
b) deverá ter seus juros e outros encargos incidentes
liquidados até o dia dez de cada ano e, o principal
poderá ter prazo superior.
c) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia dez do mês seguinte ao da
contratação.
d) deverá ter seus juros e outros encargos incidentes
liquidados no mês de competência e o principal até o
dia dez de dezembro de cada ano.
e) deverá ser liquidada em parcelar mensais compostas
por principal, juros e outros encargos.
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INFORMÁTICA
41. Para Localizar/Pesquisar, no disco local, arquivos padrão
do aplicativo MS WORD, devemos usar a seguinte
expressão no campo de pesquisa:
a)
b)
c)
d)
e)

*.*
Word docs
*.doc
*.exe
List word .doc

42. No Windows, as teclas de atalho para recortarmos
um arquivo, em seguida, alternarmos dentre as
janelas abertas, colarmos o arquivo em um outro
local e por fim, desfazer toda a ação, são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Ctrl + C, Ctrl + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + V, Shift + D
Ctrl + X, Ctrl + Esc, Ctrl + V, Alt + Tab
Ctrl + X, Alt + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
Ctrl + V, Alt + Esc, Ctrl + C, Shift + Tab

43. No MS WORD, a ferramenta que usamos para copiar o
estilo de formatação de fonte e parágrafo de um texto
chama-se
a)
b)
c)
d)
e)

Editar Inserir Diretórios Pasta.
Formatar Diretórios.
Arquivo Novo Pasta.
Arquivo Diretórios Novo.
Inserir Nova Pasta.

45. Arquivos de extensão XLS, DOC, PPT, correspondem
respectivamente a:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Barra de Ferramentas Recortar Colar.
Editar Selecionar tudo Criar cópia.
Arquivo Salvar.
Arquivo Salvar como.
Arquivo Duplicar documento.

48. Para imprimirmos um documento no Word, utilizamos a
opção Imprimir do Menu Arquivo. Contudo, se quisermos
que a impressão saia na horizontal (folha deitada), devemos
alterar uma configuração. Qual das alternativas abaixo
representa esta configuração?
a) Alterar as Margens Esquerda, Direita, Superior e
Inferior do documento;
b) Alterar o tipo de papel para Carta;
c) Selecionar a opção Bandeja 2;
d) Alterar o valor da Medianiz para a largura desejada.
e) Alterar a orientação do documento para Paisagem;
49. Você recebeu de um amigo um documento do MS Word
via e-mail, mas não possui o pacote Microsoft Office para
abri-lo. Qual o aplicativo do Windows mais apropriado
para abrir esse tipo de arquivo na falta do pacote Microsoft
Office?
a) Abrir o arquivo usando o Word.
b) Abrir o arquivo usando o WordPad.
c) Acessar a Internet e baixar o Word para visualizar o
arquivo.
d) Abrir o arquivo usando o Bloco de Notas .
e) Abrir arquivo usando o Internet Explorer.

Pincel.
Formato.
Macro.
Marcadores.
Copiadores.

44. No Windows Explorer, para criarmos um novo diretório/
pasta, devemos usar o seguinte procedimento/
caminho:
a)
b)
c)
d)
e)

47. No MS Word, para salvarmos uma cópia de um
documento qualquer usamos o seguinte procedimento/
caminho:

50. No Windows Explorer, se o usuário desejar deletar
permanentemente um arquivo, sem opção de recuperação
do mesmo, ele deverá
a) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Delete.
b) selecionar o arquivo e pressionar as teclas Ctrl e
Delete.
c) pressionar simplesmente a tecla Delete.
d) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Backspace.
e) selecionar o arquivo e pressionar as teclas shift e
Delete.

Windows, Word, Print.
Excel, Word, PowerPoint.
Word, Word, Paint.
Excel, Word, PowerPoint.
Excel, PowerPoint, Imagem.

46. No MS Word, as ferramentas

,

,

,

,

servem respectivamente para
a) inserir linhas, inserir grade, inserir seta, inserir
planilha.
b) inserir linhas, inserir tabela, retornar, copiar.
c) justificar, inserir tabela, desfazer, colar.
d) expandir texto, calendário, voltar, copiar.
e) alinhar, calendário, desfazer, colar.
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