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SÃO PAULO TURISMO 
 
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL Nº 001/2009  
 
PROVAS OBJETIVAS – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO  
     
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta. 
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira 
o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de 
impressão será aceita depois de iniciar a prova.    
 
4. Sua prova tem 50 questões, com quatro alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta, correspondente a alternativa de sua escola, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou rasuradas ou 
marcadas diferente do modelo estabelecido no cartão-resposta serão anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma 
interferência.  
 
8. A prova será realizada, com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva, o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova 1h após o início da mesma, 
sob pena de ser excluído do concurso. 
 
10. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após 1h30min. do início da mesma. 
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartão-resposta, preenchido e assinado, ao 
fiscal de sala. 
     
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para 
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta preenchidos e o material de 
prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando o encerramento dos 
trabalhos. 
 
 
 
BOA PROVA! 
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QUESTÕES OBJETIVAS – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
01. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contabilista, é incorreto afirmar que, com 
relação à classe, o profissional contábil deve: 
a) prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua 
recusa. 
b) zelar pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. 
c) acatar as resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a honorários profissionais. 
d) aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, não sendo admitida a recusa, 
mesmo que justa. 
 
02. Das contas abaixo, assinale aquela que apresenta diminuição do seu saldo quando efetuado um 
crédito.  
a) Capital Social. 
b) ICMS a recuperar. 
c) Fornecedores.  
d) ICMS a recolher. 
 
03. Dentre os métodos mais difundidos de escrituração contábil, temos o método das partidas 
simples, das partidas compostas e das partidas dobradas. Com relação a este último, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Neste método, não existem contas de situação liquida e de resultado. 
b) A todo débito (aplicação de recursos) de uma ou mais pessoas corresponde crédito (origem de recursos) 
de uma ou mais pessoas por igual valor. 
c) É adotado universalmente como método de escrituração contábil.  
d) O total dos saldos devedores é sempre igual ao total dos saldos credores. 
 
04. Princípio Fundamental de Contabilidade que determina quando as alterações no ativo ou no 
passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para 
classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do princípio da oportunidade. 
Estamos nos referindo ao princípio: 
a) do registro pelo valor original. 
b) da prudência. 
c) da competência.  
d) da continuidade. 
 
05. As Demonstrações Contábeis devem ser complementadas por notas explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis e nelas devem ser indicados, exceto:  
a) os ajustes de avaliação patrimonial. 
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes. 
c) os eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito 
relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. 
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do passivo, a taxa de juros, as data do vencimento e as 
garantias das obrigações a curto prazo. 
 
06. Com relação à provisão para devedores duvidosos, o contabilista, ao constituí-la, deve considerar 
a hipótese da qual decorra menor valor para o ativo, diante de possibilidades de recebimento parcial 
dos créditos. Sendo assim, podemos afirmar que o profissional contábil está obedecendo ao 
princípio fundamental de contabilidade da (o): 
a) Continuidade. 
b) Prudência. 
c) Entidade.  
d) Atualização monetária. 
 
07. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve indicar, pelo menos, as alterações ocorridas, durante 
o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando essas alterações em, no mínimo, 
três fluxos. Quais são eles? 
a) Fluxo das operações, dos financiamentos e dos investimentos. 
b) Fluxo dos investimentos, dos empréstimos e das obrigações. 
c) Fluxo das obrigações, dos financiamentos e dos direitos.  
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d) Fluxo das operações, das obrigações e dos investimentos. 
 
08. Demonstração Contábil que deve indicar, no mínimo, o valor da riqueza gerada pela companhia, a 
sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a sua geração, tais como empregados, 
financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 
a) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
b) Demonstração do Valor Adicionado. 
c) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.  
d) Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos. 
 
09. São contas que pertencem a um mesmo grupo dentro de um Balanço Patrimonial. 
a) Bancos c/movimento e Provisões p/ IR. 
b) Provisão p/ Ajuste de Estoques e Participações Acionárias. 
c) Reservas de Capital e Ações em Tesouraria.  
d) Receitas a Vencer e Despesas Pagas Antecipadamente. 
 
10. A Companhia X apresentou seu Balanço Patrimonial assim constituído: 
 
Ativo Circulante – R$ 10.000,00 
Ativo Realizável a Longo Prazo – R$ 13.000,00 
Ativo Permanente – R$ 5.000,00 
Passivo Circulante – R$ 7.000,00 
Passivo Exigível a Longo Prazo – R$ 3.000,00 
  
Obs: O capital social equivale a 30% dos recursos próprios da empresa. 
 
Sendo assim, podemos afirmar que: 
a) o patrimônio bruto equivale a R$ 18.000,00. 
b) o capital total à disposição da empresa equivale a R$ 15.000,00. 
c) o capital social equivale a R$ 1.500,00.  
d) o capital de terceiros equivale a R$ 10.000,00. 
 
11. Com relação à despesa pública, observe as seguintes afirmativas: 
I- O empenho da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 
II- Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o 
nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da 
dotação própria. 
III- Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
IV- O pagamento da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 
os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
 
Assinale a alternativa que julga corretamente as afirmativas supracitadas: 
a) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
d) apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
 
12. Com relação às subvenções econômicas, previstas nos artigos 18 e 19 da Lei 4.320/64, marque a 
alternativa correta. 
a) As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo 
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais, consideram-se, igualmente, como subvenções 
econômicas. 
b) São consideradas despesas de capital. 
c) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica somente, far-se-á 
mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, 
do Estado, do Município ou do Distrito Federal.  
d) Visam à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a 
suplementação de recursos de origem privada, aplicada a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 
 
13. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
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Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
Com relação ao Relatório de Gestão Fiscal, assinale a alternativa correta. 
a) Abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, e será publicado até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre. 
b) É composto de balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as receitas por fonte, 
informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada e as despesas por grupo de natureza, 
discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. 
c) Acompanharão o Relatório, demonstrativos relativos a resultados nominal e primário. 
d) Conterá comparativo com os limites de que trata a Lei Complementar 101/2000, dos montantes das 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. 
 
14. Tal princípio estabelece que todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei 
orçamentária. Os orçamentos devem, por conseguinte, estar integrados num só ato político do Poder 
Legislativo, sempre com o objetivo maior de satisfazer às necessidades coletivas. 
A qual princípio do orçamento público estamos nos referindo? 
a) Princípio da Universalidade. 
b) Princípio da Unidade. 
c) Princípio do Equilíbrio.  
d) Princípio da Uniformidade. 
 
15. Com relação ao suprimento de fundos, observe as seguintes afirmativas abaixo: 
I- Modalidade de pagamento de despesa por meio de adiantamento a servidor, permitida em casos 
especiais quando a realização dessa despesa for urgente e não possa subordinar-se ao processo 
normal de realização, não sendo necessária a prestação de contas por parte do suprido. 
II- O seu pagamento não depende de prévio empenho. 
III- Poderá ser concedido a servidor já responsável por um suprimento. 
IV- Trata-se de uma despesa extraorçamentária. 
 
Assinale a alternativa abaixo que julga corretamente as afirmativas supracitadas. 
a) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) apenas a afirmativa III é verdadeira.  
d) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
16. Dos entes abaixo, assinale aquele que não está incluído no campo de aplicação da Contabilidade 
Pública. 
a) Autarquias. 
b) Fundos especiais do Poder Judiciário. 
c) Empresas estatais dependentes.  
d) Empresas controladas pelas instituições financeiras públicas. 
 
17. Assinale a alternativa abaixo que apresenta corretamente o lançamento no sistema patrimonial do 
seguinte fato: alienação de bens móveis. 
a) D: Mutações passivas 
    C: Bens Móveis 
b) D: Bancos 
    C: Receita de capital 
c) D: Bancos 
    C: Bens Móveis  
d) D: Mutações ativas 
    C: Bancos 
 
Informação: Os dados abaixo servirão de base para a resolução das questões 18, 19 e 20. 
 
Determinada autarquia estadual apresentou em 31.12.08, data de encerramento do exercício, os seguintes 
resultados: 
Bancos: R$ 1.200.000,00 
Receitas correntes realizadas: R$ 980.000,00 
Despesas correntes realizadas: R$ 670.000,00 
Bens Imóveis: R$ 135.000,00 
Repasses recebidos: R$ 35.000,00 
Inscrição de restos a pagar em 31.12.08: R$ 55.000,00 
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Pagamento de restos a pagar inscritos em 2007: R$ 60.000,00 
Repasses concedidos: R$ 40.000,00 
Depósito de terceiros: R$ 22.000,00 
Obs: O saldo financeiro disponível é formado apenas pela conta “bancos”, inclusive no exercício financeiro 
anterior. 
Sabendo isso, apure: 
 
18. O saldo financeiro disponível em 31.12.2007: 
a) R$ 900.000,00 
b) R$ 856.000,00 
c) R$ 878.000,00  
d) R$ 1.078.000,00 
 
19. O saldo patrimonial em 31.12.08: 
a) R$ 1.335.000,00 
b) R$ 1.258.000,00 
c) R$ 1.280.000,00  
d) R$ 1.313.000,00 
 
20. O resultado patrimonial em 2008, sabendo que o Ativo Real Líquido apurado em 2007 equivale a 
R$ 1.000.000,00: 
a) R$ 335.000,00 
b) R$ 280.000,00 
c) R$ 258.000,00  
d) R$ 313.000,00 
 
21. À luz da Carta Constitucional de 1988, que apresenta várias normas relacionadas aos servidores 
públicos, analise as proposições abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta. 
I – Não se admite, em nenhum caso, a adoção de requisitos diferenciados para a admissão dos 
servidores ocupantes de cargo público. 
II – A avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade é condição 
obrigatória para a aquisição da estabilidade por servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público. 
III - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração integral até seu adequado aproveitamento em outro cargo.   
a) somente as proposições II e III estão incorretas. 
b) somente a proposição II está correta. 
c) somente as proposições I e II estão corretas. 
d) todas as proposições estão corretas. 
 
22. A Constituição Federal estabelece que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público são estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo que, após 
esse período, tais servidores só perderão o cargo: 
I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
III – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
a) todas as proposições estão incorretas. 
b) apenas as proposições I e III estão corretas. 
c) apenas a proposição I está correta.  
d) todas as proposições estão corretas. 
 
23. Caso seja invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado, e 
para o eventual ocupante da vaga, se estável, a Carta Constitucional prescreve três hipóteses, dentre 
as quais está a seguinte: 
a) será posto em disponibilidade com remuneração integral.  
b) será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização. 
c) será posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
d) será readaptado em outro cargo.  
 
24. Em relação à Administração Pública podemos afirmar, exceto: 
a) cabe à lei específica definir as áreas de atuação das fundações. 
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b) na Administração Indireta, o objetivo das pessoas administrativas é desempenhar as atividades de forma 
descentralizada. 
c) somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública.  
d) as autarquias devem ser criadas por lei específica.  
 
25. A Administração Pública é regida por princípios definidos como postulados que servem de 
parâmetro para o exercício da atividade administrativa. O princípio, segundo o qual as entidades 
estatais só podem atuar vinculadas e adstritas aos fins para os quais foram criadas, é o da: 
a) finalidade. 
b) motivação. 
c) especialidade.  
d) controle ou tutela. 
 
26. O poder conferido ao administrador público para controlar as atividades dos órgãos inferiores e 
verificar a legalidade de seus atos e o cumprimento de suas obrigações corresponde ao:   
a) Poder regulamentar. 
b) Poder hierárquico. 
c) Poder disciplinar. 
d) Poder de polícia. 
 
27. Em relação ao poder de polícia, assinale a alternativa incorreta. 
a) O poder de polícia é conferido à Administração para impor limites ao exercício de direitos e atividades 
individuais em função do interesse público. 
b) O poder de polícia é limitado, sendo que, nas hipóteses de desvio de finalidade, abuso ou excesso de 
poder pode sofrer controle judicial.   
c) Decorrente do exercício do poder de polícia a administração poderá impor sanções como, por exemplo, 
multa e apreensão de bens.  
d) A polícia administrativa também pode ser conceituada como polícia judiciária. 
 
28. Os atos administrativos possuem características próprias que nos permitem distingui-los dos 
demais atos jurídicos de direito privado. O atributo pelo qual alguns atos administrativos impõem 
situações de observância obrigatória em relação aos seus destinatários, independente de sua 
concordância, corresponde à alternativa:   
a) imperatividade. 
b) tipicidade. 
c) presunção absoluta de legitimidade.  
d) presunção relativa de legitimidade. 
 
29. Julgue os itens abaixo relacionados aos serviços públicos e, em seguida, marque a alternativa 
correta: 
I – A Constituição Federal estabelece que o transporte coletivo é um serviço público de caráter 
essencial. 
II – Os serviços desconcentrados são prestados por terceiros, para os quais o Poder Público 
transfere a titularidade por meio de outorga ou delegação.   
III -  No serviço público centralizado, o Poder Público é, ao mesmo tempo, titular e prestador do 
serviço.  
a) todas as proposições estão corretas. 
b) somente a proposição III está correta. 
c) somente as proposições I e III estão corretas.  
d) somente as proposições II e III estão corretas. 
 
30. O ato administrativo que resulta da conjugação da vontade de mais de um órgão, sejam eles 
singulares ou colegiados, cujas vontades se fundem para formar um ato único, pode ser classificado 
como: 
a) ato composto.  
b) ato de gestão. 
c) ato geral.  
d) ato complexo. 
 
31. Os atos administrativos que objetivam disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta 
de seus servidores no desempenho de suas funções são os:  
a) atos ordinatórios. 
b) atos enunciativos. 
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c) atos negociais. 
d) atos normativos. 
 
32. No que se refere aos atos administrativos vinculados e discricionários, assinale a alternativa 
correta. 
a) No ato administrativo vinculado, a Administração escolhe a forma de agir de acordo com os critérios de 
conveniência e oportunidade.   
b) No ato administrativo discricionário, a lei estabelece uma única solução possível diante de uma situação 
fática, e o particular tem o direito subjetivo de exigir da autoridade competente a edição do ato. 
c) Para a prática do ato administrativo discricionário, a Administração faz uma análise de mérito.   
d) No ato administrativo vinculado, a administração tem a possibilidade de apreciar o caso concreto segundo 
critérios subjetivos.  
 
33. O elemento ou requisito de validade do ato administrativo conceituado como a circunstância de 
fato ou de direito que autoriza ou impõe ao agente público a prática de determinado ato 
administrativo é a seguinte: 
a) a finalidade. 
b) o motivo. 
c) o objeto.  
d) a forma. 
 
34. Marque a alternativa incorreta relacionada ao controle da Administração Pública. 
a) Os atos discricionários são passíveis de controle pelo poder judiciário no que se refere ao exame da 
legalidade. 
b) A ação civil pública é um dos instrumentos de controle administrativo exercitado por provocação.  
c) A instauração das Comissões Parlamentares de Inquérito é uma das formas de exercício do controle 
legislativo.   
d) A fiscalização hierárquica é um dos instrumentos de controle administrativo decorrente do princípio da 
autotutela.  
 
35. A Lei 8.666/93 estabelece e regulamenta as modalidades de licitação. Levando em consideração 
suas normas, marque a alternativa correta. 
a) A administração poderá realizar a combinação das modalidades de licitação referidas na Lei 8.666/93. 
b) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
c) Para a venda de bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de dação em 
pagamento, poderá ser adotada a licitação na modalidade tomada de preços.   
d) Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência. 
 
36. Considerando as disposições contidas na Lei de licitações, assinale a alternativa correta. 
a) Licitação de alta complexidade técnica é aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema 
relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade 
da prestação de serviços públicos essenciais. 
b) Qualquer modificação no edital da licitação exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, mesmo que, inquestionavelmente, a alteração não 
afete a formulação das propostas. 
c) Na documentação relativa à qualificação técnica, a Administração, com o intuito de se assegurar, poderá 
exigir a comprovação de atividade em locais específicos.    
d) A Administração deve realizar o julgamento das propostas, pautada em critérios de conveniência e 
oportunidade.  
 
37. A Lei 10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação denominada pregão e estabeleceu as 
seguintes disposições, exceto: 
a) pode ser adotada a licitação na modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns, 
considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
b) declarado o vencedor do pregão, qualquer licitante que desejar recorrer deverá manifestar a sua intenção 
imediatamente e de forma motivada, sob pena de decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 
da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
c) no pregão, em primeiro lugar, é realizada a fase de habilitação dos licitantes, e depois serão classificados 
os que foram habilitados. 



 8

d) na modalidade pregão, examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
38.A Lei 10.520/2002 estabelece que para o julgamento e a classificação das propostas do pregão 
será adotado o critério: 
a) técnica e preço. 
b) maior lance. 
c) melhor técnica.  
d) menor preço. 
 
39. A Lei 8.666/93 também traz disposições relativas aos contratos administrativos, dentre as quais, 
se inclui o seguinte:  
a) poderá ser exigida, pela autoridade competente, a prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras, independente de previsão no instrumento convocatório, em razão do interesse público. 
b) a Administração possui a prerrogativa de modificar os contratos administrativos, unilateralmente, para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, independente dos direitos do contratado. 
c) a administração possui a prerrogativa de, nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens 
móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de 
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado.  
d) a Administração possui a prerrogativa de alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos independente de prévia concordância do contratado. 
 
40. Ainda em relação aos contratos administrativos podemos afirmar, exceto: 
a) a declaração de nulidade do contrato administrativo não opera retroativamente e também não exonera a 
Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for 
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável. 
b) será nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de 
pronto pagamento, assim definidas na Lei 8.6666/93, feitas em regime de adiantamento.  
c) no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos até o limite de 50% (cinquenta por cento).   
d) o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracteriza 
alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando o aditamento. 
 
INFORMATICA 
41. A exclusão de um arquivo não é possível quando: 
a) o arquivo for somente leitura. 
b) o usuário possuir os direitos apropriados. 
c) o arquivo estiver aberto. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
42. Para disponibilizar apenas um arquivo específico, salvo na pasta c:\Meus Documentos\Particular, 
onde deverá ser feito o compartilhamento? 
a) Na Pasta Meus Documentos. 
b) Na Pasta Particular. 
c) No arquivo. 
d) Nenhuma das Alternativas. 
 
43. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa que contenha a opção correta. 
I. No Word 2007, para inserir tabelas a ordem correta será: na guia Inserir, clique em Tabela e, em 
seguida, clique em Inserir Tabela; 
II. No Word 2007, para inserir uma quebra de página a ordem correta será: na guia Exibição, no grupo 
Partes Rápidas, clique em Inserir Quebra de Página; 
III. No Word 2007, para inserir Cabeçalho em branco a ordem correta será: na guia Inserir, clique em 
Cabeçalho e, em seguida, clique em Em Branco. 
a) somente I está correta. 
b) somente II está incorreta. 
c) I e II estão corretas. 
d) II e III estão incorretas. 
 
44. Dentre as opções abaixo, qual não se enquadra em métodos de conexão com a Internet? 
a) Sem fio. 
b) Banda Larga. 
c) Dial-up. 
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d) Banda Simples. 
 
45. É uma área de armazenamento temporário de informações copiadas ou movidas de um lugar, para 
serem utilizadas (coladas) em outra parte. Esta área de armazenamento refere-se a:  
a) Área de Trabalho. 
b) Área de Transferência. 
c) Desktop. 
d) Área de Notificação. 
 
46. Em uma planilha do Excel 2007 será necessário incluir a data e hora atuais em uma célula. Qual 
das opções abaixo corresponde à função correta?  
a) =AGORA 
b) =HOJE 
c) =AGORA()  
d) =DATA 
 
47. Analisando a seguinte mensagem: “O Internet Explorer pode conectar o servidor Web, mas a 
página da Web não pode ser localizada devido a um problema com seu endereço na Web (URL). Essa 
mensagem de erro geralmente aparece porque o endereço do site foi digitado incorretamente. 
Verifique se o endereço está correto e tente mais uma vez.”. Qual erro é exibido quando a mensagem 
acima é apresentada? 
a) O site recusou-se a mostrar a página da Web (HTTP 403) 
b) Não é possível localizar a página da Web (HTTP 400) 
c) A página da Web não existe mais (HTTP 410) 
d) O site não pode exibir a página (HTTP 500) 
 
48. Dentre as opções abaixo, qual tipo de filme não pode ser adicionado ao Power Point 2007? 
a) Apple QuickTime (.mov) 
b) Windows Media File (.asf) 
c) Microsoft Recorded TV Show (.dvr-ms) 
d) Movie File (.mpeg) 
 
49. Um assessor precisa enviar um email ao seu diretor, contendo uma planilha de dados financeiros 
da entidade. Sabendo que sua planilha foi elaborada no Excel 2007 e seu diretor utiliza o programa na 
versão anterior, o eficiente funcionário salvou o arquivo no formato compatível ao Excel 97-2003. Em 
consequência, a planilha enviada por email terá a seguinte extensão: 
a) xlsx 
b) xlt 
c) xml  
d) xls 
 
50. Os arquivos do Word 2007, definidos “somente como leitura” não podem ser: 
a) modificados. 
b) copiados. 
c) movidos.  
d) renomeados. 
 
 
RASCUNHO 
  




