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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE 

   CONCURSO PÚBLICO 2008

Prova Objetiva 
Grupo: 03 

Cargo: 05 – TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Nome do Candidato: 
Número do documento de identidade: 
Número de inscrição:                                                  Sala: 

Leia atentamente as Instruções 

Você recebeu do fiscal: 

Este caderno de Prova Objetiva:

1. Verifique se este caderno: - Corresponde a sua opção de cargo - 
Contém 40 questões numeradas de 1 a 40. 
2. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno; 
3. Não serão aceitas reclamações posteriores; Para cada questão 
existe apenas UMA alternativa correta. 

Um Cartão – Resposta destinada às repostas das questões 
objetivas.
1. No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às 
respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o 
espaço compreendido pelos círculos; 
2. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das alternativas esteja correta. 
3. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, 
preencha os campos de marcação completamente. 
Exemplo:

Ao receber o cartão de resposta, é obrigação do candidato: 

1. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas; 
2. Conferir seu nome e número de inscrição; 
3. Assinar, no espaço reservado, com caneta preta ou azul, o cartão 
de respostas. 
4. Não DOBRE, não AMASSE nem MANCHE o Cartão-Resposta. 
Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado na barra 
de reconhecimento para a leitura ótica. 

5. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, quarenta e cinco minutos após o inicio da prova e poderá 
levar o seu caderno de prova somente depois de decorridos 2:40 
(duas horas e quarenta minutos) do efetivo início das provas. 
6. O tempo disponível para esta prova é de 3:00 (três) horas para 
responder as questões objetivas e preencher o cartão-resposta. 
7. Reserve 30 (Trinta) minutos finais para marcar seu cartão 
resposta.
8. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de prova 
objetiva não serão considerados na avaliação. 
9. Ao término da prova, os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala, sendo somente liberados quando todos as 
tiverem concluído.
10. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, lhe devolva o seu 
cartão-resposta. Saia do prédio em silêncio, pois não será permitida 
a permanência de nenhum candidato após o término de sua prova, 
nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio de 
prova.

Candidato será excluído do concurso caso:

1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o 
caderno de prova objetiva, antes do prazo estabelecido, e o cartão-
resposta.
2. Se utilizar, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios 
de calcular, bem como rádios gravadores, “headphones” telefones 
celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie; ou se 
comunicado com qualquer outro candidato. 
3. Deixar de assinar e preencher corretamente o campo do cartão-
resposta.
4. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do fiscal de sala ou 
qualquer outro membro da aplicação do concurso.  

Calendário de eventos:

. 02/03/08                    Prova Objetiva 

. 03/03/08                    Publicação dos gabaritos oficiais 

. 04 e 05/03/08            Recursos contra questões e gabaritos oficiais da prova objetiva, deverão ser entregues na Secretaria de Administração
                                    da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE, a Comissão Geral do Concurso. 

. 12/03/08                    Resultado Preliminar da prova objetiva.  

. 13 e 14/03/08            Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva e provas títulos, deverão ser entregues na Secretaria de  
                                    Administração da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE, a Comissão Geral do Concurso. 

. 21/03/08                    Publicação do Resultado Definitivo. 

. A partir de 03/03/08  Homologação 

                                                                                                                                                 www.asperhs.com.br
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Português 

01. Assinale a seqüência que equivale aos processos de 
formação de palavras utilizados a seguir: 

(   ) segunda-feira 
(   ) alto-falantes 
(   ) planalto 
(   ) pernilongos
(   ) hidrelétrica biólogo  

a) Justaposição – justaposição – aglutinação – 
aglutinação– aglutinação – justaposição  

b) Aglutinação – justaposição - aglutinação – 
justaposição – aglutinação – justaposição 

c) Justaposição – justaposição– justaposição – 
aglutinação – aglutinação– aglutinação 

d) Justaposição – aglutinação– aglutinação – 
justaposição – justaposição – aglutinação  

e) Aglutinação – aglutinação – aglutinação – 
aglutinação – justaposição – justaposição  

O texto a seguir serve de referência para as questões 
02 e 03.

Antes que elas cresçam 

              Há um período em que os pais vão ficando um 
pouco órfãos dos próprios filhos.  

Longe já vai o momento em que o primeiro 
mênstruo foi recebido como um impacto de rosas 
vermelhas. Não mais as colheremos nas portas das 
discotecas e festas, quando surgiam entre gírias e 
canções. Passou o tempo do balet, da cultura francesa e 
inglesa. Saíram do banco de trás e passaram para o 
volante de suas próprias vidas. Só nos resta dizer “”bonne 
route, bonne route”, como naquela canção francesa 
narrando a emoção do pai quando a filha oferece o 
primeiro jantar no apartamento dela.  
       Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer 
para ouvirmos sua alma respirando conversas e 
confidências entre os lençóis da infância, e os 
adolescentes cobertores daquele quarto cheio de 
adesivos, pôsteres e agendas coloridas de pilô. Não, não 
as levamos suficientes hambúrgueres e cocas, não lhes 
compramos todos os sorvetes e  
roupas merecidas.  

Elas cresceram sem que esgotássemos neles 
todo o nosso afeto.  

No princípio subiam a serra ou iam à casa de 
praia entre embrulhos,  
bolachas, engarrafamentos, natais, páscoas, piscina e 
amiguinhas. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa 
pela janela, os pedidos de  
sorvetes e sanduíches infantis. Depois chegou o tempo em 
que viajar com os pais começou a ser um esforço, um 
sofrimento, pois era impossível deixar a turma e os 
primeiros namorados. Esse exílio dos pais, esse divórcio 
dos filhos, vai durar sete anos bíblicos. Agora é hora de os 
pais na montanha terem a solidão que queriam, mas, de 
repente, exalarem contagiosa saudade daquelas pestes.

O jeito é esperar. Qualquer hora podem nos dar 
netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não 
exercido nos próprios filhos e que não pode morrer 

conosco. Por isso os avós são tão desmesurados e 
distribuem tão incontrolável afeição. Os netos são a última 
oportunidade de reeditar o nosso afeto.  

Por isso, é necessário fazer alguma coisa a mais, 
antes que eles  
cresçam.

(SANT’ANNA, Affonso Romano de. Excerto de “ Antes que elas 
cresçam”. In: Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro, Rocco, 

1994. p.41) 

02. Julgue os itens a seguir a respeito do texto.  

I. No trecho “Saíram do banco de trás e passaram 
para o volante de suas próprias vidas.” o cronista 
descreve a emancipação dos filhos.  

II. O trecho “Por isso, é necessário fazer alguma 
coisa a mais....” indica para o cronista a 
passagem da infância para a adolescência.  

III. Para o cronista o que justifica o excesso de 
afetividade demonstrado pelos avós em relação 
aos netos é que eles são mais dóceis e 
carinhosos. 

IV. A relação entre o título “Antes que elas cresçam” 
e o tema desenvolvido na crônica é que os pais 
não precisam se preocupar muito com os filhos de 
hoje uma vez que os mesmos são mais 
independentes. E isso é um fato positivo, pois faz 
com que sobre afeto para darmos aos netos.  

V. No texto observa-se no trecho “Saíram do banco 
de trás e passaram para o volante de suas 
próprias vidas.” que a atual família brasileira 
mantém o mesmo padrão de educação da 
sociedade do século XXI.  

Podemos afirmar que: 

a) As afirmativas I e II estão corretas.  
b) As afirmativas II e III estão corretas.  
c) As afirmativas III e IV estão corretas.  
d) Apenas a afirmativa I está correta.  
e) Não há afirmativa correta.  

03. O vocábulo em destaque no texto poderia ser 
substituído, com oposição de sentido, pela seguinte 
palavra: 

a) incomensurável 
b) ínfimo 
c) gigantesco 
d) enorme 
e) imenso  

04. Em que alternativa as palavras devem ser acentuadas 
pelo mesmo motivo? 

a) amável – beribéri  
b) pêssego – falência 
c) relêssemos – enjôo 
d) parabéns – ruído 
e) ignorância – paranóico 

05. Assinale a alternativa em que não se deve empregar a 
crase:

a) Não fez alusão __ alguma possibilidade de 
devolução da mercadoria. 

b) Os marinheiros desceram __ terra dos anões. 
c) Assisti __quele filme.  
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d) Sempre faço elogios __ pessoas esforçadas. 
e) A associação está vinculada ___ empresas do 

setor metal mecânico. 

06. Sobre o período a seguir podemos afirmar que: 

Deita-se sem se saber se haverá amanhã. 

I. Existe uma oração subordinada adverbial modal 
reduzida de infinitivo.  

II. Existe uma oração subordinada substantiva 
subjetiva.  

III. Na oração "se haverá amanhã”, amanhã tem a 
função de objeto indireto.  

IV. Na oração "sem se saber", o predicado é nominal.  

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

O texto a seguir serve de referência para as questões 
07, 08 e 09. 

Soneto de fidelidade 

De tudo, meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 

Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

(Vinícius de Moraes)

07. Sobre o texto não podemos afirmar que:  

a) As quatro palavras finais dos quatro versos são 
palavras fortes que não apenas rimam entre si, 
mas quase se identificam numa sucessão de 
fonemas iguais ou quase iguais.  

b) Na primeira estrofe o poeta dispensa extrema 
atenção a seu amor.  

c) “De tudo” é um adjunto adnominal. 
d) No segundo verso, a conjunção e é repetida três 

vezes, trata-se de uma afigura de linguagem 
chamada polissíndeto.  

e) No quarto verso o poeta realçou o objeto indireto 
ao colocá-lo no início do verso.  

08. Com relação ao Soneto de fidelidade marque (V) para 
afirmativa verdadeira e (F) para falsa: 

(   ) As últimas duas estrofes formam um único período.  
(   ) A angústia dos vivos é a solidão e o fim de quem ama 
é a morte.
(   ) Chama é uma metáfora de amor.  
(   ) Nas últimas duas estrofes o poeta faz uma reflexão 
sobre a condição do amor e tira algumas conclusões. 
( ) No segundo verso há presença do polissíndeto como 
figura de linguagem tornando o verso denso e enfático.  

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

a) V – F – V – V – V  
b) F – F – V – V – F  
c) V – F – F – V – V  
d) V – V – F – F – V  
e) F – F – F – F – F  

09. Qual figura de linguagem foi utilizada para a 
construção da expressão “rir meu riso” (verso 7)?  

a) polissíndeto 
b) pleonasmo 
c) metáfora 
d) hipérbole 
e) antítese  

10. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta: 

Os homens que esperam o foco azulado 

 A porteira ouve a primeira música. Abre as 
cortinas vermelhas e se coloca de pé, à frente da porta. Às 
sete horas, pontual, o casal Andreato entrega os 
ingressos, cumprimentando a porteira delicadamente. O 
bastante para se mostrarem educados, sem intimidade 
maior. Nos dias normais, há uma distância de tempo entre 
o casal Andreato e os outros espectadores. Aos domingos, 
não. A fila se estende. Todos ansiosos, olhando a 
bilheteria que funciona lenta, cumprimentos e sorrisos. As 
pessoas jogam o dinheiro, apanham os ingressos, saem 
apressadas para garantir lugar. Sentam-se sempre nas 
mesmas poltronas. Irritam-se quando encontram alguma 
pessoa já sentada e olham. Para ver se é da cidade ou se 
trata de algum estranho não informado dos hábitos locais 
(...)

(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. cadeiras proibidas; Clima. São 
Paulo: Global, 1988.) 

a) As pessoas parecem muito receptivas ao que 
verão na tela.  

b) Na frase “Nos dias normais, há uma distância de 
tempo entre o casal Andreato e os outros 
espectadores.” o sujeito é desinencial e o 
predicado é verbo-nominal.  

c) Em “As pessoas jogam o dinheiro, apanham os 
ingressos, saem apressadas para garantir lugar” 
o predicado é verbal e o termo em destaque 
exerce a função de adjunto adverbial de modo.  

d) Em “Irritam-se quando encontram alguma pessoa 
já sentada e olham” o termo destacado exerce a 
função de predicativo do objeto. 

e) No trecho “Sentam-se sempre nas mesmas
poltronas” o termo destacado exerce a função 
morfológica de pronome indefinido.  
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11. “O policial    em    o motorista que    as regras de 
trânsito.”

a) autuou – flagrante – infringiu  
b) atuou – fragrante – infringiu  
c) autuou – fragrante – infringiu  
d) atuou – fragrante – infligiu  
e) atuou – flagrante – infligiu  

12. A oração “O importante é que todos compareçam”
pode ser classificada como: 

a) subordinada substantiva subjetiva 
b) subordinada substantiva objetiva direta 
c) subordinada substantiva predicativa  
d) subordinada substantiva objetiva indireta 
e) subordinada substantiva completiva nominal 

13. Assinale a alternativa que apresente um desvio no 
domínio da regência nominal.  

a) Rubens ficou acostumado com o barulho da rua. 
b) O cliente estava aflito por saber o diagnóstico. 
c) Preciso de dinheiro, sem o cujo não poderei pegar 

minhas dívidas.  
d) Era evidente sua aversão por lugares altos.  
e) O político ao qual temos aversão candidatou-se 

novamente.  

Leia o texto a seguir para responder às questões 14 e 
15.

Como a Internet está transformando (de verdade) a 
vida nas empresas 

 Sim, caro leitor, falar aqui sobre a Internet. Não a 
Internet dos modelos de negócios delirantes das ponto-
com. Não da promessa de dinheiro fácil e rápido, vindo da 
especulação com ações de companhias sem vendas, sem 
lucro, sem clientes. Vamos falar da Internet que vem, de 
verdade, ajudando a revolucionar os negócios, a aumentar 
os lucros, baixar os custos, incrementar a produtividade, 
acelerar o desenvolvimento de novos produtos, encantar o 
cliente – inovar radicalmente.  
 É verdade que, hoje, poucas pessoas se atrevem 
a acrescentar a letra “e” (de eletrônico) antes de qualquer 
novo negócio. É como se ela tivesse se transformado 
numa espécie de estigma, a negação de tudo, inclusive de 
todos os inegáveis benefícios que a era digital pode nos 
trazer. A história recente da Internet ficou marcada por 
uma certa ciclotimia. Primeiro, veio a euforia, alimentada 
pelo espetacular ganho de 86% nas ações cotadas na 
Nasdaq em 1999. Depois, a depressão. Em 2000, o índice 
registrou queda de 39%. Neste ano, já acumula menos de 
12%.
 Mas, cuidado. Essa fase de ressaca pode ser 
justamente a mais perigosa, porque, em meio a eufóricos e 
deprimidos, há um terceiro grupo. Seus integrantes não 
ignoram as mudanças que a tecnologia da informação 
pode ajudar a acelerar. Nem acreditaram nas promessas 
mirabolantes de dinheiro abundante, rápido e fácil. São 
essas empresas, espécies de camaleões corporativos, que 
estão se preparando para deixar a concorrência comendo 
poeira num futuro bem próximo.  
 Uma das poucas certezas em torno da Grande 
Rede – talvez a única – é que ela veio para ficar, e um dos 
seus principais efeitos é a revolução que está promovendo 
nas empresas. Apesar do fim da especulação com ações 
de fumaça e dos jovens desiludidos com promessas 
frustradas, elas continuam a investir em processos como o 

comércio eletrônico, a gestão do conhecimento e o 
estreitamento das relações com seus fornecedores e 
clientes. Algumas delas – poucas, na verdade – já 
conseguiram usar a Internet como uma potente ferramenta 
de reconstrução de seus negócios.  

(InfoExame on line, junho-2001)  

14. Assinale a opção que não constitui uma inferência das 
idéias do trecho abaixo.  

a) As empresas não querem investir porque falham 
com promessas traumatizadas na Internet.  

b) Sem restrição, todos os investidores aceitam a 
Internet.

c) A idéia de que a Internet é capaz de proporcionar 
muitas vantagens ao homem moderno está 
contida no trecho “É como se ela tivesse se 
transformado numa espécie de estigma”.  

d) No contexto, a frase “... ajudando a revolucionar 
os negócios,...” está associada à idéia contida no 
verbo transformando que aparece no título do 
texto.  

e) A proposta do texto é discutir a Internet do ponto 
de vista da sua influência na bolsa Nasdaq com 
queda de 39%.  

15. As expressões mas cuidado e nem acreditaram,
destacadas no texto, exprimem, respectivamente, idéias 
de:

a) dúvida – afirmação  
b) exagero – dúvida  
c) adversidade – adição  
d) proporção – conseqüência  
e) comparação – condição  

Matemática

16.Considerando o intervalo de números inteiros 
compreendidos entre 187 e 1069. Quantos são os 
múltiplos de três nesse intervalo? 

a) 293 
b) 294 
c) 295 
d) 296 
e) 297 

17.Observe o produto abaixo: 

Com base na informação acima podemos dizer que a 
soma dos algarismos do quociente da divisão de 
777.777.777 por 63 é: 

a) 45 
b) 43 
c) 41 
d) 39 
e) 37 

12.345.679 x 9 = 
111.111.111
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18.Sendo a, b e c números inteiros. Com base nas 
propriedades operatórias podemos afirmar que a 
expressão a x (b + c) é equivalente a: 

a) (a x b) + c  (propriedade associativa)  
b) (a x b) + (a x c)  (propriedade 

distributiva)
c) (a + b) x (a + c)  (propriedade 

distributiva)
d) (a x c) + b  (propriedade associativa) 
e) (b x c) + a  (propriedade comutativa) 

19.Um balde com capacidade para 4,8 litros foi utilizado 
para encher um pequeno reservatório e, para isso, foram 
despejados o conteúdo de 32 baldes cheios. Se fosse 
utilizado um balde com capacidade 1/3 maior o total de 
vezes que seriam despejados o seu conteúdo no 
reservatório para que ficasse completamente cheio é: 

a) 24 
b) 25 
c) 26 
d) 27 
e) 28 

20.De acordo com dados de IBGE o município de 
Alagoinha tem 14.016 habitantes, ou seja, 0,16% da 
população estadual. Assim a população de Pernambuco é 
aproximadamente: 

a) 8.700.000 habitantes 
b) 7.500.000 habitantes 
c) 9.100.000 habitantes 
d) 4.600.000 habitantes 
e) 5.700.000 habitantes 

21.João, estudante do ensino fundamental numa escola 
municipal da zona rural de Alagoinha, leu o seguinte 
problema em uma atividade de Matemática passada em 
sala:

Sabendo que João equacionou o problema de forma 
correta, marque a alternativa que expressa essa equação: 

a) x/5 + 3x/4 + 120 = x 
b) x/5 + 3x/4 + x = 120 
c) x/5 + 3x/5 + 120 = x 
d) x - x/5 + 3x/4 = 120 
e) x/5 + 3x/4 – 120 = x 

22.Considere o maior inteiro pertencente à solução da 
inequação x < x/2 + 32. O total de divisores naturais desse 
número é: 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

23.Se a função quadrática f(x) = ax² + bx + c tem valor 
máximo e não tem raízes reais, necessariamente tem: 

a) a > 0 e   > 0 
b) a < 0 e   = 0 
c) a > 0 e   < 0 
d) a < 0 e   > 0 
e) a < 0 e   < 0 

24.O dono de uma fábrica pretende iniciar a produção com 
2.000 unidades mensais e, a cada mês, produzir 175 
unidades a mais. Mantidas essas condições, em um ano, 
quantas unidades a fábrica terá produzido no total? 

a) 4.100 
b) 26.100 
c) 28.200 
d) 35.550 
e) 37.170 

25.Um capital de R$ 28.000,00 foi aplicado a juros simples 
durante um ano com taxa mensal de 2%. O montante 
obtido após o período de aplicação é: 

a) R$ 34.720,00 
b) R$ 32.840,00 
c) R$ 28.960,00 
d) R$ 34.200,00 
e) R$ 30.600,00 

26.Sejam os números 1, 2, 4, 7, x. O valor de x é: 

a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) 12 
e) 14 

27.Numa brincadeira de tiro ao alvo, um garoto lançou três 
dardos acertando todos eles em alguma das três faixas de 
pontuação. Nas faixas de pontuação tinham os respectivos 
pontos 20, 40 e 100, conforme figura abaixo. Qual a 
probabilidade de que o garoto tenha feito 120 pontos com 
os três lançamentos? 

a) 1/9 
b) 2/9 
c) 1/3 
d) 2/3 
e) 1/6 

Ao receber seu salário, Ednalva foi realizar 
pagamentos e algumas compras. Com 1/5 
do salário pagou contas de água e luz. Com 
3/4 do que sobrou fez as compras do mês. 
Se ainda lhe sobrou R$ 120,00, encontre o 
salário de Ednalva.

100 

40
20



Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE  
Concurso Público 2008 – http://www.asperhs.com.br                                                    

Grupo 03 - Cargo 05 – Técnico de Nível Médio 
Página 6 de 7 

28.Por duas ruas paralelas A e B, passa uma transversal 
C. Entre elas há um terreno (em destaque na figura) em 
que um dos lados é perpendicular às paralelas formando 
um trapézio retângulo. Sabe-se que a distância entre as 
paralelas é de 30 metros, que o lado maior e menor 
(paralelos) do terreno medem 40 e 20 metros, 
respectivamente. Se neste bairro o metro quadrado de 
área custa R$ 18,00, o terreno custa: 

a) R$ 15.600,00 
b) R$ 72.000,00 
c) R$ 43.200,00 
d) R$ 14.800,00 
e) R$ 16.200,00 

29.Ainda sobre a questão anterior, se o menor ângulo 
interno do terreno é aproximadamente 56°, o maior ângulo 
interno é: 

a) 34° 
b) 44° 
c) 84° 
d) 124° 
e) 174° 

30.Observando o círculo de raio 3 cm, logo abaixo, e os 
ângulos inscrito (15°) e central relacionados a ele, 
determine a área do círculo correspondente ao ângulo 
central.

a) 3 /8 cm² 
b) 3 /16 cm² 
c) 4 /9 cm² 
d) 3 /4 cm² 
e) 4 /15 cm² 

Informática

31.Word XP para corrigimos erros comuns de digitação 
com caracteres antes do ponto de inserção pressionamos 
a tecla: 

a) Backspace 
b) Corrigir 
c) Insert 
d) Delete 
e) End 

32.Para criar os cabeçalhos e rodapés no Word, 
executamos os comandos: 

a) Menu Inserir , depois Cabeçalho e rodapé. 
b) Menu Exibir, depois Cabeçalho e rodapé. 
c) Menu Editar, depois Cabeçalho e rodapé. 
d) Menu Formatar, depois Cabeçalho e rodapé. 
e) Menu Ferramentas, depois Cabeçalho e rodapé. 

33.Em alguns documentos no Word XP, costuma-se 
aplicar à letra inicial de um capítulo ou página um formato 
destacado. Esse efeito chama-se letra capitulada. Para 
capitular uma letra utilizamos o Menu: 

a) Editar  
b) Exibir 
c) Inserir 
d) Formatar 
e) Ferramentas 

34.  No Word XP a figura ao lado significa: 

a) Refazer a ação 
b) Voltar  
c) Avançar 
d) Correção ortográfica 
e) Desfazer a ação 

35.No Excel XP o bloco significa: 

a) É uma grade com colunas e linhas. 
b) É a intersecção de qualquer linha com qualquer 

coluna. 
c) É um conjunto de células. 
d) É onde se localiza o bloco na planilha. 
e) São dados do tipo alfanuméricos. 

36.O AUTOFILTRO do comando do menu DADOS do 
Excel permite:

a) Permite classificar os dados em ordem crescente 
ou decrescente, pela coluna que você selecionar. 

b) Permite fazer um procura por determinados 
dados; por exemplo procurar numa determinada 
tabela um funcionário chamado Isaías. 

c) Ordena as janelas abertas na tela: lado a lado, 
em cascata. 

d) Divide a janela ativa em pedaços. 
e) Permite a fixação de partes da planilha. 

37.Não é um comando do menu arquivo no Excel: 

a) Salvar como: permite salvar o arquivo em edição 
com outro nome. Resumo informativo: fornece o 
autor da planilha, palavras chave, assunto etc. 

b) Configurar página: alterar tamanho do papel, 
orientação do papel, cabeçalhos, rodapés, 
tamanho do papel, margens e outros. 

c) Visualizar impressão: ver na tela o documento 
antes de imprimir. 

d) Imprimir: permite a impressão do documento. 
e) Localizar: achar uma palavra dentro da planilha. 

Rua A 

Rua B 

Rua C 

15° 
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38.Qual das alternativas não faz parte do ORGANIZAR 
ICONES quando clicamos com o botão direito do mouse 
no MEUS DOCUMENTOS: 

a) Nome 
b) Tamanho  
c) Estilo 
d) Modificado em 
e) Tipo 

39.Para exibir a tarefa de rede – exibir computadores do 
grupo de trabalho clicamos em: 

a) No Meus documentos 
b) No Meus Locais de Rede 
c) No Meu Computador 
d) Em impressões 
e) Em Aparelhos e Fax 

40.Marque a alternativa que não faz parte do MEU 
COMPUTADOR: 

a) Disco Local (c:) 
b) Documentos compartilhados 
c) Disquete 3 ¹/² 
d) Exibir conexões de rede 
e) Unidade de CD/DVD 

FIM DO CADERNO 




