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SÃO PAULO TURISMO S.A. 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2007 
 

Cód 28 – Contador 
 

1. O Orçamento Público deverá traduzir física e financeiramente os postulados da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
constituindo-se no documento de maior importância em uma administração pública, não apenas pelo cumprimento 
das exigências legais, mas o mais importante é que nele estejam previstas as reais prioridades que venham de 
encontro às reais necessidades da comunidade. A Lei Orçamentária Anual que não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa compreende: 
 
I. o Orçamento Fiscal referente aos poderes Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 
II. o Orçamento de Investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto. 
III. o Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 
IV. o Orçamento de Diretrizes Orçamentárias que definirá as prioridades para a execução de obras, disporá sobre 

as alterações na legislação tributária, na concessão de vantagens, bem como na contratação de pessoal. 
V. o Orçamento Plurianual, que estabelecerá diretrizes. Objetivos e metas da Administração, de forma setorizada, 

para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

 
Assinalar a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, III e V estão corretas. 
B) As afirmativas III, IV e V estão erradas. 
C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) As afirmativas II, III e IV estão erradas. 
 

2. A base de cálculo de todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que serão calculados os percentuais 
de gastos com pessoal, por nível de governo e por poder, de gastos previdenciários e de endividamento é: 
 
A) receita bruta total. 
B) receita orçamentária líquida. 
C) receita corrente líquida. 
D) receita total líquida. 
 

3. O retorno esperado para cada ativo durante o período de 3 anos da carteira de ativos que segue abaixo é: 
 

Ano Ativo A Ativo B Ativo C  
2000 10 14 10 
2001 14 10 14 
2002 12 12 12 

A) A - 14%, B - 10%, C - 14%. 
B) A - 12%, B - 12%, C - 12%. 
C) A - 13%, B - 14%, C - 14%. 
D) A - 11%, B - 12%, C - 12%. 

 
4. Através do demonstrativo abaixo, assinalar a alternativa que corresponda, respectivamente, ao montante de Taxas 

pelo Exercício do Poder de Polícia e o montante das Taxas pela Prestação de Serviços. 
 
� Taxa de Expediente                                      R$ 150,00. 
� Taxa de Publicidade Comercial          R$ 200,00. 
� Taxa de Serviços Eventuais          R$ 80,00. 
� Taxa de Funcionamento em Horário Especial        R$ 210,00. 
� Taxa de Conservação de Vias          R$ 130,00. 
� Taxa de Comércio Eventual ou Ambulante         R$ 170,00. 
� Taxa de Licença de Localização e Funcionamento        R$ 170,00. 

 
A) R$ 750,00 e R$ 360,00. 
B) R$ 580,00 e R$ 530,00. 
C) R$ 730,00 e R$ 730,00. 
D) R$ 660,00 e R$ 410,00 
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5. Lei no 6.404/76 estabelece dois critérios para a avaliação dos investimentos, que são: 
 

A) avaliação pela equivalência patrimonial e avaliação pela taxa de depreciação. 
B) avaliação pela taxa de depreciação e avaliação pelo custo de aquisição. 
C) avaliação pelo custo de aquisição e avaliação pela equivalência patrimonial. 
D) avaliação pela equivalência patrimonial e avaliação pela taxa de amortização. 

 
6. A expressão “Amortização de Empréstimo” refere-se à determinação dos pagamentos anuais, em parcelas iguais, 

necessários para dar a um credor um retorno especificado e reembolsar o principal do empréstimo dentro de um 
período. Leia com atenção as afirmativas abaixo. 

 
I. O processo de amortização de empréstimo envolve a determinação dos pagamentos futuros (dentro do prazo 

do empréstimo), cujo valor presente à taxa de juros do empréstimo iguala-se exatamente ao principal inicial do 
empréstimo.  

II. Os credores usam tabelas de amortização de empréstimo para achar os montantes desses pagamentos, bem 
como a alocação de cada pagamento para juros e principal. 

III. A amortização envolve, na realidade, a criação de uma anuidade a partir de um montante atual. 
IV. Um empréstimo pode ser amortizado por meio de pagamentos anuais iguais e seus correspondentes valores 

podem ser encontrados, resolvendo-se a equação do valor futuro de uma anuidade para um pagamento anual. 
 

  Assinalar a alternativa correta. 
 

A) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) As afirmativas I e IV estão erradas. 
C) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) As afirmativas I, II, III  estão corretas. 
 

7. Uma empresa tem várias oportunidades de investimento, dentre elas o exemplo que segue abaixo: 
 

O melhor projeto disponível  
Custo = $ 100.000 Prazo = 20 anos  TIR = 7% 
Custo da fonte de financiamento disponível de menor custo 
Endividamento = 7% 

  
Como é possível ganhar 7% sobre o investimento e fundos que custam somente 6%, a empresa aproveita a 
oportunidade. 

O melhor projeto disponível  
Custo = $ 100.000 Prazo = 20 anos  TIR = 12% 
Custo da fonte de financiamento disponível de menor custo 
Capital próprio = 7% 

  
Nesse caso, a empresa rejeitaria a oportunidade, já que o custo de financiamento de 14% é maior do que o retorno 
esperado de 12%.  
  
Analise as decisões de investimento e assinale a resposta errada. 

 
A) Supondo que seja desejado um mix 50% – 50% de capital de terceiros e capital próprio, o custo médio 

ponderado acima seria 10%. Utilizando esse custo, a primeira oportunidade seria rejeitada. 
B) Devido ao inter-relacionamento das decisões financeiras, a empresa deve usar um custo combinado que, a 

longo prazo, forneça as melhores decisões. 
C) Se o custo ponderado fosse 10%, a segunda oportunidade seria aceita. 
D) As medidas tomadas pela empresa visaram aos melhores interesses de seus proprietários. 
 

8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO foi a grande inovação no sistema orçamentário nacional, introduzida que 
foi pela Constituição Federal de 1988 e, nesse contexto, revelou-se o que minimamente deve estar presente nas 
Diretrizes: 
 
A. orientação para o orçamento programa 
B. metas e prioridades para o exercício seguinte. 
C. atualização da relação de Restos a Pagar, excluindo os compromissos já liquidados 
D. alteração na legislação tributária. 
E. mudança na política de pessoal. 
 
Assinalar a alternativa correta: 
 
A) As afirmativas A, B, C e E estão corretas. 
B) As afirmativas A, C, D e E estão corretas. 
C) As afirmativas A, B, D e E estão corretas. 
D) As afirmativas B, C, D e E estão corretas. 
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9. Na elaboração da Proposta Orçamentária, pode-se incluir dotação global não especificamente destinada a 
determinado programa em unidade orçamentária, cujos recursos serão utilizados como fonte compensatória para 
abertura de créditos adicionais suplementares. Essa dotação global ocorrerá na classificação orçamentária com o 
título: 
 
A) reserva compulsória. 
B) reserva de contingência. 
C) reserva para investimentos. 
D) reserva compens atória. 
 

10. A diferença entre receitas e despesas, delas excluídas tudo o que diga respeito a juros e principal de dívida, tanto 
pagos como recebidos, denomina-se: 
 
A) resultado nominal. 
B) resultado financeiro. 
C) resultado previsto.  
D) resultado primário. 
 

11. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, aceita como prática usual em nossa contabilidade pública as confissões 
de débito junto ao INSS, FGTS e PASEP. Essas confissões são contabilizadas como: 
 
A) confissão de dívida ativa. 
B) dívida flutuante. 
C) dívida fundada. 
D) dívida ativa. 
 

12. O ciclo orçamentário se desenvolve nas seguintes etapas: 
 
A) formulação, autorização, execução e auditoria. 
B) apresentação, execução, controle e mensuração. 
C) formulação, execução, controle e auditoria. 
D) apresentação, execução e controle.  
 

13. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo apenas para: 
 
I. realizar concurso público dentro do exercício vigente. 
II. destinar recursos financeiros para investimentos futuros. 
III. abrir créditos suplementares até determinada importância. 
IV. realizar em qualquer mês do exercício financeiro operação de crédito por antecipação de receita para atender 

insuficiência de caixa. 
 
Assinalar a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I e IV estão corretas. 
B) As afirmativas III e IV estão corretas. 
C) As afirmativas II e III estão corretas. 
D) As afirmativas I e III estão corretas. 
 

14. Completar as lacunas com a alternativa correta.   
 
 “____________________________ é uma despesa de capital destinada à aquisição de bem imóvel já em 

utilização, enquanto que _______________________ é uma despesa de capital destinada à execução de obras e 
instalações." 

 
A) Investimento – transferência de capital. 
B) Inversão financeira – investimento. 
C) Subvenção econômica – inversão financeira. 
D) Investimento – inversão financeira. 
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15. A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem por objetivo registrar e interpretar 
os fenômenos que afetam diretamente as entidades de direito público interno, bem como autarquias, através de 
metodologia especialmente concebida para tal, que se utiliza das contas escrituradas nos seguintes sistemas: 
 
I. orçamentário. 
II. pendente. 
III. financeiro. 
IV. tributário. 
V. patrimonial. 
VI. compensação. 

 
A) Os itens I, III, V e VI estão corretos. 
B) Os itens I, IV, V e VI estão corretos. 
C) Os itens II, IV e V estão errados. 
D) Os itens III, IV e VI estão errados . 
 

16. De acordo com a Lei Federal no 4.320/64, se o Poder Legislativo não receber a Proposta Orçamentária no prazo 
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos municípios, será considerado como Proposta a: 
 
A) Lei Orçamentária do exercício anterior. 
B) Propos ta Orçamentária do exercício corrente. 
C) Lei de Orçamento vigente no exercício. 
D) Orçamento Público vigente no exercício anterior. 
 

17. Constituem Créditos Adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento. O Crédito Adicional destinado as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica 
é o: 
 
A) suplementar. 
B) extraordinário. 
C) regulamentar.  
D) especial. 

 
18. A abertura dos Créditos Adicionais depende de existência de recursos disponíveis para acorrer à despes a. 

Constituem recursos para sua abertura, desde que não comprometidos: 
 
I. os provenientes de excesso de arrecadação. 
II. as operações de crédito autorizadas. 
III. o superávit financeiro apurado no balanço financeiro do exercício anterior. 
IV. os resultados de anulação parcial em total de dotações orçamentárias. 
 
Assinalar a alternativa correta. 
 
A) Os itens II e III estão corretos. 
B) Os itens III e IV estão corretos. 
C) Os itens I e IV estão corretos.  
D) Os itens I e III estão corretos.   
 

19. A análise das demonstrações contábeis será sempre orientada em função dos objetivos do analista. Assim, a maior 
ou menor profundidade dos exames a serem realizados dependerá da finalidade que se tenha em mente.  Em 
qualquer análise terá de ser seguido um método de trabalho.  Na literatura sobre análise são citados quatro 
métodos principais para o exame analítico das demonstrações contábeis, a saber: 
 
I. diferenças absolutas 
II. porcentagens horizontais 
III. porcentagens verticais 
IV. alavancagem 
V. quocientes 
 
Assinalar a alternativa correta. 

 
A) Os itens I, II, IV e V estão corretos. 
B) Os itens I, II, III e V estão corretos. 
C) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 
D) Os itens I, II, III e IV estão corretos.  
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20. A elaboração das demonstrações financeiras e das notas explicativas é a última etapa do levantamento do balanço.  
A Lei das Sociedades Anônimas obriga que no final de cada exercício, com base na escrituração mercantil, sejam 
elaboradas e publicadas, pelas sociedades por ações, as seguintes demonstrações, exceto: 
 
A) Demonstração do Resultado do Exercício. 
B) Demonstração dos  Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
C) Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial. 
D) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
 

21. A Legislação Federal determina que, dentro da execução orçamentária, é vedada a realização de despesa sem o 
devido prévio empenho. Isso significa que: 
 
A) a nota fiscal deverá ter data posterior à data da nota de empenho. 
B) a nota de empenho deverá ter data posterior à da nota fiscal. 
C) a data do pagamento deverá ser posterior à data da nota fiscal. 
D) a data da nota de empenho deverá ser pos terior à data do pagamento.  
 

22. A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem por objetivo captar, registrar, 
resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das 
entidades  de Direito Público Interno.  A contabilidade pública utiliza-se de contas estruturadas nos sistemas 
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. O sistema de compensação: 
 
A) registra analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a 

perfeita caracterização de cada um deles e nos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 
B) registra todas as operações que resultem débito e crédito de natureza financeira, apresentando no final do 

exercício o resultado apurado. 
C) registra todas as receitas e despesas de acordo com as especificações constantes na Lei Orçamentária, 

apresentando no final do exercício os resultados comparativos entre a previsão e a execução orçamentária. 
D) registra e movimenta as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de   

contratos, convênios ou ajustes. 
 

23. No Brasil, o Sistema de Planejamento Integrado, também conhecido como Processo de Planejamento – 
Orçamento, atendendo a mandamento constitucional, consubstancia-se nos seguintes instrumentos: 
 
A) Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. 
B) Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações e Lei Orçamentária Anual. 
C) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. 
D) Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Orçamento Anual. 
 

24. O edital dispõe que o futuro contrato será regido pela Lei de Licitações, e que suas cláusulas serão elaboradas 
posteriormente pela administração, juntamente com a empresa vencedora, sendo dada ciência do termo final para 
todos os interessados.  Essa cláusula no edital é: 
 
A) possível, uma vez que as partes estão de acordo. 
B) legal, pois é prevista na Lei de Licitação. 
C) impossível, pois a minuta do contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. 
D) impossível, pois a Lei de Licitação não estabelece normas para esse caso. 
 

25. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de: 
 
A) legalidade, unidade, moralidade e gestão. 
B) legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
C) legalidade, moralidade, anualidade e gestão. 
D) legalidade, publicidade, intervenção e impessoalidade.  
 

26. Os contratos administrativos regidos pela Lei de Licitação poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
através de acordo mútuo entre as partes, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, bem como no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento,  Os percentuais para obras, serviços ou compras e reforma de 
edifícios são, respectivamente: 
 
A) 25% e 30%. 
B) 50% e 100%. 
C) 20% e 40%.  
D) 25% e 50%. 
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27. O prazo para cadastramento das empresas não convidadas, mas interessadas em participar do processo licitatório 
na modalidade de licitação Convite será: 
 
A) Até 24 horas da apresentação da proposta. 
B) Até o 3o dia útil após o recebimento das propostas. 
C) Até o 3o dia corrido após o recebimento das propostas. 
D) Até 48 horas da apresentação das propostas.  

 
28. Para efeito da Lei de Licitações, constitui documentação relativa à habilitação jurídica: 

 
A) prova de inscrição no CPF ou no CGC, prova de regularidade fiscal, estatuto e decreto de autorização no caso 

de empresa estrangeira. 
B) cédula de identidade, estatuto, prova de regularidade fiscal e registro na entidade profissional competente. 
C) cédula de identidade, registro comercial,  se empresa individual, estatuto. 
D) cédula de identidade, prova de regularidade fiscal, registro da empresa na entidade profissional competente.  
 

29. Um empréstimo no valor de R$ 11.000,00 é efetuado pelo prazo de um ano a taxa nominal (linear) de juros de 32% 
ao ano, capitalizados trimestralmente. O montante e o custo efetivo do empréstimo serão, respectivamente: 
 
A) R$ 15.695,50 – 35,50% a. a. 
B) R$ 14.965,40 – 36,05% a. a. 
C) R$ 14.654,90 – 36,50% a. a. 
D) R$ 15.596,50 – 35,05% a. a. 
 

30. As taxas de juros compostos mensal e trimestral equivalentes a 25% ao ano, serão, respectivamente: 
 
A) 1,877% e 5,737%. 
B) 1,787% e 5,773%. 
C) 1,778% e 5,373%. 
D) 1,887% e 5,337%. 
 

31. Uma dívida de R$ 900.000,00 vencerá em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês caso o 
devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. O valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da 
dívida seria: 
 
A) R$ 705.215,00. 
B) R$ 702.315,00. 
C) R$ 703.125,00. 
D) R$ 705.125,00. 
 

32. Quando se fala em custo por decisão, um dos aspectos principais é o cálculo do ponto de equilíbrio.  Nesse cálculo 
são consideradas três variáveis básicas que são: 

 
A) lucro, investimento e custo. 
B) custo, volume e lucro. 
C) receita, despesa e investimento. 
D) volume, receita e despesa.  
 

33. Para a administração pública as contas Dívida Ativa e Restos a Pagar constituem respectivamente: 
 

A) Conta a Receber orçamentária e Conta a Pagar extra-orçamentária. 
B) Conta a Pagar orçamentária e Conta a Receber orçamentária. 
C) Conta a Receber extra-orçamentária e Conta a Pagar orçamentária. 
D) Conta a Pagar extra-orçamentária e Conta a Receber extra-orçamentária. 
 

34. Vários são os métodos para rateio dos custos indiretos de fabricação, dentre os quais destacamos: 
 
I. método por rateio. 
II. método direto. 
III. método periódico. 
IV. método de hierarquização. 
V. método da atribuição. 
 
A) Os itens II e III estão corretos. 
B) Os itens I, IV e V estão corretos. 
C) Os itens III, IV e V estão errados.  
D) Os itens II e IV estão corretos. 
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35. A base de cálculo do PIS/PASEP é o valor da folha de pagamento mensal de salários do empregado.  Entretanto, 
não integram a base de cálculo os valores relativos a: 
 
I. salário-família. 
II. incentivo recebido em decorrência de adesão de PDV. 
III. vale-transporte. 
IV. férias. 
V. licença prêmio devida. 
 
Assinalar a alternativa correta. 
 
A) Os itens I, III, IV estão corretos. 
B) Os itens I, II, III estão corretos. 
C) Os itens II, IV, V estão corretos. 
D) Os itens III, IV e V estão corretos. 
 

36. Ocorre a retenção na fonte de PIS/PASEP e COFINS nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras 
pessoas jurídicas, com exceção na hipótese de pagamento a: 
 
A) condomínios de edifícios. 
B) fundações de direito público. 
C) pessoas jurídicas pelo Simples. 
D) sociedades cooperativas. 
 

37. A Dívida Flutuante do poder público compreende: 
 
A) Os Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida; os Serviços da Dívida a Pagar; os Depósitos e os Débitos 

de Tesouraria. 
B) Os Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida; os Serviços da Dívida a Pagar; a Dívida Ativa: os 

Depósitos e os Débitos de Tesouraria. 
C) Os Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida; os Serviços da Dívida a Pagar; a Dívida Ativa e os 

Depósitos. 
D) Os Restos a Pagar, excluídos os serviços da dívida; os Serviços da Dívida a Pagar; os Investimentos, os 

Depósitos e os Débitos de Tesouraria. 
 

38. Na contabilidade pública são contas classificáveis nas Variações Patrimoniais Ativas, independentes da execução 
orçamentária: 
 
A) Cobrança da Dívida Ativa e Programação de Investimentos. 
B) Inscrição da Dívida Ativa e Incorporação de bens recebidos em doação. 
C) Empréstimos Contraídos e Alienação de Bens. 
D) Cancelamento da Dívida Ativa e Programação de Investimentos. 
 

39. A Lei de Responsabilidade Fis cal determina que os limites com gastos de pessoal do Poder Executivo e Legislativo, 
são, respectivamente: 

 
A) 60% e 4%. 
B) 50% e 10%. 
C) 52% e 8%. 
D) 54% e 6%. 
 

40. De acordo com a legislação do IR, as sociedades por cotas de responsabilidade limitada não estão obrigadas a 
apresentar apenas uma das demonstrações financeiras exigidas para as sociedades anônimas que é: 

 
A) Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados. 
B) Demonstrações de Mutações Patrimoniais. 
C) Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos. 
D) Demonstração da Rentabilidade do Exercício. 

 
As questões de informática foram elaboradas baseadas na Ajuda dos respectivos aplicativos, versão 2000.    
 

41. As figuras representam botões da barra de ferramentas Tabelas e bordas do Word. O botão correspondente a 
distribuir linhas uniformemente está indicado pelo número: 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
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42. Uma das opções que o Word oferece para proteger, limitar ou restringir o acesso de usuários não autorizados a um 
documento, é através da atribuição de uma senha.  
 
1) Os usuários que saibam a senha poderão abrir o documento, mas não poderão modificá-lo, nem salvá-lo. 
2) Se uma pessoa alterar o documento sem a senha de modificação, ela só poderá salvá-lo atribuindo um nome 

de arquivo diferente a ele.  
3) Se um usuário abrir um documento protegido como somente leitura e depois alterá-lo, só poderá salvá-lo 

atribuindo um nome de arquivo diferente a ele.  
 

 São corretas as afirmações: 
 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
  

43. Os botões da figura fazem parte da barra de ferramentas Gráfico do Word. Se você quiser escolher um tipo de 
gráfico, o botão de acesso é o número: 
 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 1. 
 

44. Para somar os valores das células sombreadas na figura abaixo, deve-se digitar a fórmula no Excel: 
 
 
A) =SOMA(A2;A3;A5;A6;C2;C4;C6) 
B) =SOMA(A2:A3;A5;A6;C2:C3;C6) 
C) =SOMA(A2;A3:A4;A6;C2;C4:C6) 
D) =SOMA(A2:A3:A5:A6:C1:C3:C6) 

  
 
 

45. No Excel: 
 

1) você pode usar formatos de número para alterar a aparência de números, inclusive datas e horas. Entretanto, o 
formato de número que você aplica afeta o verdadeiro valor da célula  exibido na barra de fórmulas  que o 
Excel usa para efetuar cálculos. 

2) para centralizar ou alinhar os dados distribuídos em diversas colunas ou linhas, você pode mesclar um 
intervalo de células selecionado e alinhar o texto dentro da célula mesclada resultante. 

 
Podemos  concluir que: 

 
A) apenas 2 está correta. 
B) apenas 1 está correta. 
C) 1 e 2 estão corretas. 
D) 1 e 2 estão incorretas. 

 
46. Se você digitar a fórmula =SOMA(A3:A5;C4;C5;D1:D3) conforme dados da figura abaixo, o Excel apresentará o 

resultado:  
 
A) 200. 
B) 156. 
C) 164. 
D) 125. 
 
 
 
 
 

47. Sobre o recurso Imprimir do PowerPoint, é incorreto afirmar que você pode: 
 
A) imprimir a apresentação inteira: os slides, a estrutura de tópicos, as anotações e os folhetos para o público e 

também em cores, em escala de cinza ou apenas em preto e branco. 
B) imprimir todo o texto de sua estrutura de tópicos ou apenas os títulos dos slides. O resultado da impressão terá 

sempre a aparência idêntica à da exibição na tela. 
C) imprimir slides, folhetos, anotações ou estruturas de tópicos específicas. 
D) visualizar como os slides e folhetos aparecerão em preto e branco e ajustar a aparência desses objetos antes 

de imprimir a apresentação. 
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48. Se você tiver alterado o formato padrão dos slides modificando o slide-mestre, poderá reaplicar as características 
do mestre-padrão.  
1. Abra a apresentação à qual você deseja aplicar ou reaplicar o formato do mestre. 
2. No menu _________, clique em Aplicar modelo de estrutura. 
3. Selecione o modelo que você está usando para a apresentação e clique em Aplicar.  
 

 Completa corretamente o claro: 
 

A) Inserir. 
B) Ferramentas. 
C) Formatar. 
D) Apresentações. 
 

49. Sobre a identificação digital, podemos afirmar. 
 

1) Parte da identificação digital é uma chave particular insubstituível que normalmente é armazenada no seu 
computador.  

2) Você poderá exportar e importar essa chave particular para outros computadores, se precisar mover suas 
configurações de segurança de correio eletrônico seguro de um computador para outro.  

3) Poderá também fazer uma cópia de backup da sua identificação digital.  
4) O outro componente da identificação digital é uma chave pública que você envia às pessoas que desejam lhe 

enviar mensagens criptografadas ou confirmar suas mensagens assinadas. 
 

 São afirmações corretas. 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
 

50. O Microsoft Outlook possui diversas colunas no painel de mensagens, incluindo a do sinalizador cujo ícone é uma 
bandeira, de cor-padrão cinza. Usando o sinalizador, você pode: 

 
§ ordenar as mensagens pela cor do sinalizador. 
§ sinalizar uma mensagem ou contato como forma de lembrar a si mesmo de acompanhar uma questão.  
§ sinalizar uma mensagem sendo enviada com uma solicitação para outra pessoa.  
§ definir um lembrete para a mensagem ou contato. 

 
 Está correto o que se afirma em: 
 

A) apenas 3 itens.  
B) apenas 2 itens. 
C) apenas 1 item. 
D) todos os itens. 

 
 




