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INSTRUÇÕES 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04(QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA/CARTÃO DE RESPOSTAS 
(GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões consta de 60 (SESSENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA/CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com 
caneta azul ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será 
anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.  
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para 
o seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do primeiro dia útil subseqüente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 08 do Edital 02/2008, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 10 de novembro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 12 
de novembro de 2008. 
 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente à Seleção Pública
Simplificada. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato. 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CCCAAARRRGGGOOO:::   LETRAS (PORTUGUÊS / INGLÊS) 
TEXTO I:                                         Ler e prazer 

Nietzsche estava certo: “De manhã cedo, quando o dia nasce, quando tudo está nascendo – ler um livro é simplesmente 
algo depravado...” É o que sinto ao andar pelas manhãs pelos maravilhosos caminhos da Fazenda Santa Elisa, do Instituto 
Agronômico de Campinas. Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros. É preciso que a cabeça esteja vazia de pensamentos 
para que os olhos possam ver. Aprendi isso lendo Alberto Caeiro, especialista inigualável na difícil arte de ver. Dizia ele que 
“pensar é estar doente dos olhos...” Mas meus esforços são frustrados. As coisas que vejo são como o beijo do príncipe: elas 
vão acordando os poemas que aprendi de cor e que agora estão adormecidos na minha memória. Assim, ao não pensar da visão 
une-se o não pensar da poesia. E penso que o meu mundo seria muito pobre se em mim não estivessem os livros que li e amei. 
Pois, se não sabem, somente as coisas amadas são guardadas na memória poética, lugar da beleza. “Aquilo que a memória 
amou fica eterno”,  tal como o disse a Adélia Prado, amiga querida. Os livros que amo não me deixam. Caminham comigo. Há 
os livros que moram na cabeça e vão se desgastando com o tempo. Esses, eu deixo em casa. Mas há os livros que moram no 
corpo. Esses são eternamente jovens. Como no amor, uma vez não chega. De novo, de novo, de novo...   
                        (ALVES, Rubem. Folha de S. Paulo, 27/1/2004) 

 

TEXTO II:     O assassino era o escriba 
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.  

Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 
regular como um paradigma da 1ª conjunção. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. 
Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 
Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 
Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 
Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 
conectivos e agentes da passiva o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 
   (LEMINSKI, Paulo. Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento,2006.p.49.) 

01) Segundo Rubem Alves no texto I, a possível pobreza do seu mundo se relacionaria à ausência da leitura dos livros. 
Indique a seguir a opção que demonstra, através de fragmento do texto transcrito, a confirmação desta afirmativa: 
A) “Os livros que amo não me deixam.”  
B) “Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros.” 
C) “...ler um livro é simplesmente algo depravado...” 
D) “Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros.”   
E) “É preciso que a cabeça esteja vazia de pensamentos para que os olhos possam ver.” 

 

02) Observe o trecho: “Assim, ao não pensar da visão une-se o não pensar da poesia.” O elemento de coesão assim 
poderia ser substituído sem prejuízo do sentido original por: 
A) Desta forma.  B) Mas.  C) Todavia.  D) Pois.   E) Contudo. 

 

03) Analise as afirmativas:  
I. “É preciso que a cabeça esteja vazia de pensamentos...” – Oração subordinada substantiva subjetiva. 

II. “Dizia ele que “pensar é estar doente dos olhos...” – Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
III. “As coisas que vejo são como o beijo do príncipe:...” – Oração subordinada adverbial concessiva. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):  
A) I e II    B) I e III C) III   D) I   E) II e III  

 

04) Referente ao texto II , assinale a alternativa INCORRETA:  
A) A organização do texto caracteriza-o como predominantemente dissertativo.  
B) O texto possui características predominantes de uma narrativa poética.  
C) O texto possui características predominantes de uma narrativa em prosa. 
D) Predominantemente, trata-se de um texto dissertativo-argumentativo.  
E) Predominantemente, trata-se de um texto descritivo. 

 

05) No poema de Paulo Leminski, através de uma linguagem figurada, metalingüística, está demonstrada(o): 
A) A alienação das aulas de português em algumas escolas.  
B) O rico ensino das aulas em que cada explicação tem sentido aplicado ao mundo.  
C) A importância do ensino da língua materna.  
D) A variação entre linguagem culta e linguagem coloquial. 
E) O poder do uso correto da linguagem.   
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06) De acordo com o texto I, o autor cita grandes nomes como Nietzsche e Alberto Caeiro e afirma que suas idéias 
(citadas no texto) são corretas. Entretanto, há uma passagem do texto I, em que tais idéias não são confirmadas pela 
prática do autor. Indique o trecho que ilustra tal fato:  
A) Nietzsche estava certo: “De manhã cedo, quando o dia nasce, quando tudo está nascendo – ler um livro é simplesmente 

algo depravado...”   
B) Dizia ele que “pensar é estar doente dos olhos...” 
C) “É o que sinto ao andar pelas manhãs pelos maravilhosos caminhos da Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico de 

Campinas.” 
D) “Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros.” 
E) “Mas meus esforços são frustrados.”  

 

07) No texto I, ao afirmar que as coisas que vê são como o beijo do príncipe, o autor faz uso de uma linguagem figurada 
em que ocorre:  
A) Uma comparação implícita entre dois elementos. 
B) Uma comparação explícita entre dois elementos.  
C) Uma oposição de idéias.  
D) A substituição de uma palavra por outra mantendo entre as mesmas uma relação de significado. 
E) Um exagero com o objetivo de realçar o sentido textual.  

 

08) Identifique a seguir a passagem do texto I em que o autor estabelece um diálogo explícito com o leitor: 
A) “ler um livro é simplesmente algo depravado...”  
B) “E penso que o meu mundo seria muito pobre se em mim não estivessem os livros que li e amei.” 
C) “Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros.” 
D) “Pois, se não sabem, somente as coisas amadas são guardadas na memória poética, lugar da beleza.”  
E) “Mas há os livros que moram no corpo.” 

 

09) Das alterações feitas em passagens do texto Ler e prazer, indique aquela que está adequada de acordo com a norma-
padrão da língua referente à concordância verbal e/ou nominal:  
A) Nietzsche estava certo: “De manhã cedo, quando o dia nasce, quando tudo está nascendo – ler livros são simplesmente 

algo depravado...”   
B) É precisa a cabeça estar vazia de pensamentos para que os olhos possam ver.  
C) Mas meus esforços é frustrado.  
D) ...tal como disse a Adélia Prado, amiga querida.  
E) O livro que amo não me deixa. 

 

10) A expressão : “Acharam um artigo indefinido na sua bagagem”, pode ser reescrita, preservando-se o sentido original 
e a correção gramatical de acordo com a norma culta, da seguinte forma:  
A) Na sua bagagem achou um artigo indefinido.  D) Foi encontrado o artigo indefinido na sua bagagem. 
B) Um artigo indefinido foi achado na sua bagagem.  E) Um artigo indefinido acharam sua bagagem. 
C) Encontraram o artigo indefinido na sua bagagem. 

 

11) Usando de uma linguagem figurada, é adequado afirmar que as coisas que o autor (texto I) vê, produzem um efeito 
tal que poderiam ser consideradas como:  
A) A ponta de um iceberg.     D) O fim do túnel.  
B) Uma grande tempestade.     E) Uma viagem sem volta.  
C) Pedras no meio do caminho. 

 

12) Leia o trecho a seguir retirado do texto I e indique a consideração correta sobre ele: “Procuro esquecer-me de tudo 
que li nos livros.” 
A) O verbo esquecer, neste caso, é sempre pronominal.  
B) O verbo esquecer, neste caso, pode não ser pronominal.  
C) A expressão que funciona como sujeito de procuro está indicada através do vocábulo tudo. 
D) O vocábulo que se relaciona com um termo antecedente dando início a uma oração chamada adversativa. 
E) O pronome relativo não é um elemento de ligação, já que são considerados elementos de ligação apenas os verbos de 

ligação.  
 

13) Na expressão: Dizia ele que “pensar é estar doente dos olhos...” ( texto I), as aspas desempenham a seguinte função: 
A) Projetar lingüisticamente um caso de ironia.  D) Indicar o uso de uma expressão imprópria. 
B) Exemplificar um caso de ambigüidade.   E) Indicar uma linguagem figurada. 
C) Marcar uma citação, um discurso citado.  

 

14) Observe o fragmento a seguir: “...une-se o não pensar da poesia.” No trecho destacado, ocorre um processo de 
formação de palavras que se repete com o elemento destacado a seguir: 
A) A escolarização da massa foi um processo muito importante no país.  
B) Você precisa se recompor o mais rápido possível. 
C) A desvalorização da moeda corrente é algo preocupante. 
D) É um absurdo o que você está propondo.  
E) O PIB obteve um considerável aumento na última semana. 
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15) Sabendo-se que os textos I e II possuem um número considerável de expressões figuradas, assinale a seguir a 
alternativa que NÃO exemplifica uma delas: 
A) “É o que sinto ao andar pelas manhãs pelos maravilhosos caminhos da Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico 

de Campinas.”  
B) “Os livros que amo não me deixam.” 
C) “Há os livros que moram na cabeça e vão se desgastando com o tempo.” 
D) “Casou com uma regência.”   
E) “Era possessivo como um pronome.” 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
TEXT:            Sharing the wealth 

Charlie Butcher sells his floor-polish business and gives his workers $18 million. 
One by one the employees of the Butcher Company were summoned to a mysterious meeting at the company’s 

Marlborough, Mass, headquarters. There, on Sep. 19, they got the word. Charlie Butcher, who had just sold the 120 year old 
floor-polish manufacturer to the giant Johnson Wax Professional for an undisclosed sum, had a surprise for them: He was 
giving away $18 million – a portion of the sale – to all 325 of his workers, from CEO Paul McLaughlin down to receptionist 
Pat Pazzaneza. 

The bonuses, which vary by seniority and position (some got as much as a year’s salary), left most workers “just plain 
incoherent,” says McLaughlin, 58. “I almost started crying. “says chemical compounder Mark Hamilton, 37, a 16-year Butcher 
veteran. 

“The employees earned those checks, “says Butcher, 84, who inherited the business in 1951 and grew it into a company 
with sales of $75 million last year. Besides, says the former owner, a father of seven children by two marriages who lives in 
Bolder, Colo., with his wife, Jane, 56, “I have more money than I need. I feel happy to give it away.” 

      (People Weekly, November 6, 2000.) 
 

16) Charlie Butcher: 
A) Is married to Pat Pazzaneza.    D) Sold his company to the giant Johnson Wax. 
B) Is 37 years old.      E) Got married only once. 
C) Has no money to share with the employees. 

 

17) Charlie Butcher decided to give away the money because he: 
A) Has seven children and married twice.   D) Inherited a bigger company in Boulder. 
B) Preferred to stop working at the company.   E) Is in love with the receptionist. 
C) Has enough money to live a comfortable life. 

 

18) The pronoun them underlined in the text refers to: 
A) The employees.      D) Charlie’s family. 
B) The manufactured products.    E) The checks they received. 
C) The bonuses. 

 

19) “It”, underline in the text, refers to: 
A) Charlie’s wife, Jane.     D) The receptionist. 
B) The amount of money.     E) Paul McLaughlin. 
C) The business. 

 

20) What do Pat Pazzaneza and Paul McLaughlin have in common? 
A) They are both employees of the company.   D) They almost started crying at the company. 
B) They are considered the best workers there.  E) They have lots of enemies. 
C) They received the same amount of money. 

 

21) $18 million in the text is related to: 
A) The money Charlie got in 1951.    D) The checks earned by Chalie Butcher 
B) The amount that Paul McLaughlin got.   E) Charlie’s inheritance. 
C) The amount which was shared among the workes. 

 

22) We can infer that the Butcher Company: 
A) Is located in Boulder.     D) Is now more than 53 years old. 
B) Belongs to Mark Hamilton.    E) Didn’t belong to Charlie. 
C) Was founded on September 19. 

 

23) What does Mark Hamilton do at the company? 
A) He deals with money.     D) He is responsible for cleaning the place. 
B) He deals with chemical products.    E) He answers the phone calls. 
C) He is the chairman. 

 

24) In the word “undisclosed” un is: 
A) A suffix.       D) Is not part of the word. 
B) A prefix.       E) A preposition. 
C) Related to the noun “sum” 
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25) The numbers 58, 37, 84 and 56 are related to: 
A) The salary of the workers.    D) The bonuses people got. 
B) The sales of the company.     E) Charlie’s lucky numbers. 
C) The ages of people. 

 

26) All the employees at the Butcher Company: 
A) Had their checks deposited on a savings account.  D) Were awarded with the money bonuses. 
B) Received the same amount of money.   E) Got angry because the company was sold. 
C) Didn’t believe in Charlie’s attitude. 

 

27) The money was distributed to the workers according to: 
A) How much they earned a year.    D) Their performance at the company. 
B) Their position and seniority.    E) Anyway. 
C) The bonuses they used to get before this one. 

 

28) How was Charlie feeling while sharing the money? 
A) Uncomfortable.  B) Unhappy.  C) Disappointed. D) Disturbed.  E) Cheerful. 

 

29) We can assure that: 
A) The employees are part of Charlie’s family.  D) The company was sold after the mysterious meeting. 
B) There are more than seven people in Charlie’s family. E) the business failed. 
C) All 325 of Charlie’s workes inherited some business. 

 

30) $18 million can be considered: 
A) The total of the sale.     D) All the money Charlie has. 
B) A part of the sale.      E) A disaster at the company. 
C) The worker’s salary. 

 

31) “Undisclosed” sum, means: 
A) Unknown.  B) Humble.  C) Caustic.  D) Necessary.  E) Important. 

 

32) “Butcher”, Charlie’s last name, can also be a profession. Which one? 
A) Vendedor.  B) Padeiro.  C) Açougueiro.  D) Pedreiro.  E) Enfermeiro. 

 

33) “Give away” is a synonym of: 
A) Give back.  B) Give freely.  C) Give up.  D) Give off.  E) Get rid of. 

 

34) Who, underline in the text, is: 
A) An adverb.  B) A conjunction. C) A preposition. D) A relative pronoun. E) An adjective 

 

35) The word “summoned” in: “…were summoned to a mysterious meeting…” can be translated as: 
A) Premiados.  B) Surpreendidos. C) Convocados.  D) Selecionados. E) Esperados. 

 

36) The same sentence: “...were summoned to a mysterious meeting...” is in: 
A) Passive voice.      D) Simple Paste Tense. 
B) Present Perfect Tense.     E) Past Perfect Tense. 
C) Past continuous Tense. 

 

37) The best synonym for the title of the text is: 
A) The rich company.     D) The mysterious donations. 
B) Dividing riches.      E) The inheritance. 
C) The floor-polish business. 

 

38) The word “manufacturer” can be substituted by: 
A) Store.   B) Fabric.  C) Mall.  D) Bakery.  E) Factory. 

39) It’s possible to say that__________ in the sentence: “…from COE Paul McLaughlin down to receptionist Pat 
Pazzaneza”. 
A) all workers were involved     D) Paul and Pat are married 
B) there is an imperative form    E) everything is false 
C) both professionals have seven children 

40) In: “I almost started crying”, almost is: 
A) An adjective.  B) A conjunction. C) A pronoun.  D) A preposition. E) An adverb. 

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 
41) Qual NÃO pertence ao grupo? 

A) Lâmina.   B) Barra.  C) Placa.  D) Chapa.  E) Folha. 
 

42) Uma pesquisa em uma determinada escola, mostrou que todos os pais de alunos que ganham mais de 8 salários 
mínimos, têm menos de 8 filhos. João estuda nessa escola e tem 6 irmãos, logo:  
A) seu pai ganha mais de 8 salários mínimos.    D) seu pai não ganha mais de 8 salários mínimos. 
B) seu pai ganha 8 salários mínimos.     E) nada se pode afirmar. 
C) seu pai não ganha 8 salários mínimos. 



SSSEEELLLEEEÇÇÇÃÃÃOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAADDDAAA − INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

                                             LETRAS (PORTUGUÊS / INGLÊS)            
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

6

43) Qual das opções abaixo substitui corretamente a interrogação? 
 
A)  

 
 

B)  
 
 
C)   
 
 
D)  
 
 
E)  
 
 

 
 

44) Marque a alternativa INCORRETA: 

A) 24log 3
4 >       D) )216(log

2log
16log

3
3

3 −=  

B) 01log5 =       E) )9 27(log9log27log  .333 =+  

C) 05log
25

1 <  

 
45) Qual dos diagramas abaixo relaciona corretamente os elementos pássaro, ave, beija-flor, avestruz? 
 

A)        D)  
 
 
 
 
 
    

B)         E)   
  
 
          
 
 
 

C)  
 
 
 
 

 

46) Dadas as proposições abaixo, analise: 
I. Todas as pessoas são seres humanos. Todos os seres humanos erram. Logo, todas as pessoas erram. 

II. Os bombeiros trabalharam no incêndio até amanhecer o dia. 
III. Márcio é mais novo que João, mas João não é mais velho que Márcio. 

A seqüência está correta em: 
A) I – tautologia; II – silogismo; III – negação.  D) I – contradição; II – tautologia; III – silogismo. 
B) I – silogismo; II – equivalência; III – contradição.  E) I – tautologia; II – negação, III – silogismo. 
C) I – silogismo; II – tautologia; III – contradição. 

47) Frederico tinha uma certa quantia depositada na sua conta do banco no último dia do mês de junho de 2008. 
Durante uma viagem de férias que durou todo o mês seguinte, ele gastou exatamente dois terços da quantia de sua 
conta, efetuando saques diários sempre iguais. Sabe-se que os saldos de sua conta, após os referidos saques nos dias 
19 e 25 de julho eram respectivamente iguais a R$680,00 e R$440,00. Qual era o saldo de sua conta no dia 30 de 
junho? 
A) R$1380,00 B) R$1420,00  C) R$1440,00  D) R$1530,00  E) R$1560,00 
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48) Adriana tem a metade da idade de sua mãe e três quartos da idade de seu irmão mais velho, Pedro. Sabendo que a 
diferença entre as idades de Adriana e Pedro é de 9 anos, qual a soma das idades dessas três pessoas? 
A) 113  B) 115   C) 117   D) 119   E) 123 

 

49) Um triângulo tem perímetro igual a 3x/2. Sendo x um número natural, qual das opções abaixo NÃO pode 
representar um lado desse triângulo? 

A) 
4
x   B) 

16
x    C) 

8
x3    D) 

2
x    E) 

4
x3  

 

50) Rogério, Ricardo e Henrique compraram, cada um deles, três aparelhos: uma geladeira, um computador e uma 
máquina de lavar, por preços diferentes nas lojas A, B e C. Ricardo gastou R$1800,00 e não comprou na loja B. 
Rogério comprou a geladeira e Henrique não comprou o computador. Sabe-se ainda, que Rogério gastou R$1900,00 
e não comprou na loja A e que a máquina de lavar foi comprada na loja B. Marque a alternativa correta: 
A) Rogério comprou na loja B.    D) A geladeira foi comprada na loja C. 
B) A geladeira custou R$1800,00.    E) Henrique não comprou a máquina de lavar. 
C) A compra efetuada na loja C foi de R$1800,00. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
51) Quando se tem uma pequena rede corporativa ou residencial que não possui Servidor de Domínio, os computadores 

configurados a esta rede, para facilitar sua organização, devem pertencer ao mesmo... 
A) grupo de computadores.     D) grupo administrativo. 
B) grupo de trabalho.     E) subgrupo. 
C) subdomínio. 

 

52) NÃO pertence a arquivos que podem ser utilizados como Papel de Parede da área de Trabalho do Windows: 
A) *.jpg.  B) *.bmp.  C) *.xls.  D) *.html.  E) *.gif. 

 

53) Quando recebemos um e-mail, em alguns casos, ele pode possuir um ou mais arquivos de diversos formatos (*.doc, 
*.xls, *.jpg, etc). Assinale como são denominados esses arquivos: 
A) Dowloads. B) Anexos.  C) Apêndices.  D) Índices.  E) Sumários. 

 

54) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Download (significa descarregar ou baixar em português) é a transferência de dados de um computador remoto para um 

computador local. 
B) Em informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como um 

vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se 
de diversos meios. 

C) Bancos de dados (ou bases de dados) são conjuntos de registros, dispostos em estrutura regular que possibilitam a 
reorganização dos mesmos e produção de informação. Um banco de dados, normalmente agrupa registros utilizáveis 
para um mesmo fim.  

D) Upload é a transferência de dados de um servidor para uma página Web, normalmente conhecida como Webmail. 
E) Um site ou sítio é um conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na 

Internet. 
 

55) Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-mail usando um navegador. 
Acerca disso, assinale a alternativa correta: 
A) A maior vantagem do webmail é o fato de não ser necessário possuir um programa específico para a leitura ou envio de 

mensagens de correio eletrônico. Qualquer computador, ligado à Internet com um navegador, é suficiente. 
B) Como todos os protocolos de comunicação na web, para ler seu e-mail no webmail, é necessário utilizar sempre o 

mesmo computador. 
C) No webmail, todas as mensagens existentes na caixa de correio são transferidas seqüencialmente para o computador 

local.  
D) As mensagens, após baixadas para seu computador, são apagadas da caixa de correio (opcionalmente, o protocolo pode 

ser configurado para que as mensagens não sejam apagadas da caixa de correio). 
E) A característica off-line do protocolo webmail, é particularmente útil para utilizadores que se ligam à Internet através de 

redes públicas comutadas, em que o custo da ligação é proporcional ao tempo, pois a ligação apenas precisa estar ativa 
durante a transferência das mensagens; a leitura e o processamento das mensagens podem, depois, serem efetuadas 
com a ligação inativa. 

 

56) No MS Word, para se inserir uma Tabela através do Menu, é necessário ir ao: 
A) Menu Inserir – opção Tabela.    D) Menu Tabela – opção Inserir depois Tabela. 
B) Menu Tabela – opção Inserir Tabela.   E) Menu Arquivo – opção Inserir Tabela. 
C) Menu Editar – opção Criar Tabela. 

 

57) No Internet Explorer, para se inserir a página que está sendo visualizada na lista de Favoritos através das Teclas de 
atalho do teclado, é necessário teclar: 
A) CTRL+B  B) CTRL+F  C) CTRL+I  D) CTRL+A  E) CTRL+D 
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58) No MS Excel, os gráficos têm apelo visual e facilitam, para os usuários, a visualização de comparações, padrões e 
tendências nos dados. Por exemplo, em vez de ter que analisar várias colunas de números de planilha, pode-se ver 
imediatamente, se as vendas estão caindo ou subindo a cada trimestre ou como as vendas reais se comparam às 
vendas estimadas. Pode-se criar um gráfico na própria planilha ou como um objeto incorporado a uma planilha. É 
possível também publicar um gráfico em uma página da Web. Para criar um gráfico, primeiro deve-se inserir os 
dados do mesmo na planilha. Em seguida, deve-se selecionar os dados e usar o Assistente de Gráfico para passar 
pelo processo de escolha do tipo de gráfico e das várias opções de gráficos, ou usar a barra de ferramentas Gráfico, 
para criar um gráfico básico, que poderá ser formatado posteriormente. Através do menu, para acessar o Assistente 
de Gráfico, é necessário ir ao menu: 
A) Inserir – Gráfico.      D) Editar – Assistente de Gráfico. 
B) Ferramentas – Assistente de Gráfico.   E) Arquivo – Inserir Gráfico. 
C) Editar – Gráfico.  

59) No MS Excel, para inserir uma borda em uma ou mais células deve-se selecionar as células nas quais se deseja 
adicionar uma borda, e: 
A) Ir ao menu Editar – Bordas e Sombreamentos. 
B) Ir ao menu Editar – Células – na Janela, selecionar a guia bordas e Sombreamentos. 
C) Ir ao menu Formatar – Células – na Janela, selecionar a guia bordas e Sombreamentos. 
D) Ir ao menu Editar – Células – na Janela, selecionar a guia bordas. 
E) Ir ao menu Formatar – Células – na Janela, selecionar a guia bordas. 

60) OpenOffice é uma suíte de aplicativos para escritório livre e multiplataforma, sendo distribuída para diversos 
sistemas operacionais. A suíte usa o formato ODF (OpenDocument). Acerca disso, assinale a afirmativa correta: 
A) O OpenOffice, não lê arquivos criados no MSWord com o formato *.doc. 
B) O OpenOffice, funciona apenas em sistemas baseados em Unix ou Linux. 
C) O OpenOffice, funciona apenas em Sistema Operacional Microsoft Windows. 
D) Os documentos criados pelo OpenOffice, são lidos em qualquer editor de texto, mantendo suas características originais. 
E) O OpenOffice, é distribuído para diversos sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows, Unix, Solaris, Linux e 

Mac Osx. 
 

 
 
 

 
 


