
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas 

seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição: 

MATÉRIA QUESTÕES 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 1 a 20 

LÍNGUA PORTUGUESA 21 a 30 

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 35 

INFORMÁTICA 36 a 40 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova 
objetiva.

1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o 
correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso 
não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, 
o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração 
das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a 
sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço 
próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha 
de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, 
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 
destinados às respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, 
mas controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar 
definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS devidamente assinada e leve consigo 
somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

10. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que 

se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas 

e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 

qualquer espécie, ou se ausentar da sala levando consigo 
a FOLHA DE RESPOSTAS. 

11. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 
imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 
envolvidos. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 

juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista 

de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os 
candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do 

envelope. 

 

NOME:                          

               INSCRIÇÃO:         

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 1  
 
Não se deve colar as folhas soltas e capas soltas ou 
rasgadas do material impresso com fitas adesivas 
de embalagem, mas caso encontre algum material 
nestas condições, o auxiliar deverá proceder da 
seguinte forma: coloque verdadeira (V) ou falso(F): 

 
(        )Inutilizar folhas e capas, jogando-as fora. 
 
(    )Soltar cuidadosamente capas e folhas, com 
bisturi sem danificar o material. 
 
(       )Molhar a fita adesiva, pelos dois lados, até que 
a mesma se solte. 
 
(     )Embeber um cotonete em acetona e retirar o 
material adesivo. 

 
(A) V-F-V-F. 
(B) V-F-F-V. 
(C) F-F-V-V. 
(D) F-V-V-F. 
(E) F-V-V-V. 
 
 

Questão 2  
 
Na limpeza dos materiais impressos, utilizamos 
alguns produtos que podem ser encontrados em 
qualquer supermercado. Relacione os materiais ao 
tipo de limpeza que poderão ser realizadas: 
 
1) Trincha. 
2) Tecido de algodão e sabonete. 
3) Bonequinha de tecido com borracha. 
4) Óleo hidratante.    
 
(    )Limpeza de capas em couro. 
(    )Limpeza de poeira sobre o material. 
(    )Limpeza de capas e sobrecapas. 
(    )Limpeza de anotações a lápis. 
     
(A) 2-1-4-3. 
(B) 1-2-4-3. 
(C) 4-1-2-3. 
(D) 2-4-1-3. 
(E) 3-2-4-1. 

 
Questão 3  
 
 
Quando você está usando o Word, e quer salvar um 
arquivo de texto nos meus documentos, você vai 
clicar em:  

 
(A) Arquivo, salvar como, salvar. 
(B) Arquivo, salvar, salvar. 
(C) Arquivo, salvar arquivo como, disquete. 
(D) Ctrl +B, salvar. 
(E) Salvar como página da web. 

 
 
 
 
 
 

Questão 4  
 
A extensão do nome do arquivo geralmente não é 
visualizada, mas costuma ter de dois a quatro 
caracteres: Relacione algumas extensões de 
arquivos mais comuns que abrangem o Windows, 
com alguns programas: 

 
1).bak 
2).bat 

3).cab 
 
4).doc 
5).jpg 

 
(    ) Arquivo de imagem comprimido. 
(    ) Cópia de segurança. 

(    ) 
 

Arquivo de texto capaz de armazenar dados 
referentes ao formato de Texto. 

(    ) Formato de imagem comprimido. 
(    ) 
 

 

É uma das extensões que junto a .com e .exe 
indica que esse é um arquivo executável em 
Windows, atribuído comumente a comandos  
de DOS. 

 
(A) 2-3-1-4-5. 
(B) 5-1-4-3-2. 
(C) 3-2-4-1-5. 
(D) 4-5-3-2-1. 
(E) 1-3-4-2-1. 

 
Questão 5  
 
Quando um usuário procura a biblioteca para 
pesquisar, é porque necessita de informação para 
resolver o seu questionamento. Portanto, verifique 
se a assertiva é verdadeira (V) ou falsa (F): 
 
(    )  
 

O número de chamada do material tem por 
finalidade localizar o mesmo na estante, onde 
está guardado. 

(    ) 
 

O número de chamada do material é, na verdade, 
a reunião dos assuntos do mesmo, e está dentro 
das dez classes, do 000 ao 999 e subdivisões. 

(    ) Ao terminar a utilização dos materiais, os 
mesmos devem ser devolvidos nas estantes.   

 
(    ) 
 

  Os catálogos impressos das bibliotecas têm 
informações do material e também indicam como 
localizar os materiais nas estantes. 

(    ) A organização dos livros nas estantes pode ser 
feita de acordo com os espaços disponíveis, sem 
preocupação com a organização. 

 
(A) F-V-V-V-F. 
(B) V-F-F-V-V. 
(C) F-V-V-F-V. 
(D) V-V-F-V-F. 
(E) V-F-V-F-V. 
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Questão 6  
 
‘Um acervo é composto de muitos tipos de 
materiais. Relacione os tipos de materiais e 
documentos abaixo: 

 
1) Referência. (    ) Alice no país das maravilhas.  
2) Periódico. (    ) Turma da Mônica.  
3) Globo. (    ) Veja. 

4) Gibi. (    ) Mini dicionário Luft. 
5) Livro infantil. (    ) Mapa mundi. 

 
(A) 5-3-2-4-1. 
(B) 3-5-2-1-4. 
(C) 2-3-1-4-5. 
(D) 1-2-5-4-3. 
(E) 5-4-2-1-3. 

 
 

Questão 7  
 
Todas as bibliotecas têm um compromisso com os 
seus usuários, e desenvolve atividades pensando 
neles. Portanto, assinale a alternativa correta das 
atividades desenvolvidas dentro da biblioteca 
pública: 

 
(A) Hora do conto, pesquisas diversas, acesso à 

internet, dramatizações, mural da poesia. 
(B) Hora do conto, pular elástico, acesso à internet, 

dramatizações, mural da poesia. 
(C) Hora do conto, pesquisas diversas, jogar bola, 

dramatizações, mural da poesia. 
(D) Hora do conto, jogar bolinha de gude, acesso à 

internet, dramatizações, mural da poesia. 
(E) Hora do conto, pesquisas diversas, acesso à 

internet, betis, mural da poesia. 
 
 

Questão 8  
 
Os livros são compostos por vários elementos, 
distintos uns dos outros. Coloque verdadeiro (V) ou 
falso (F): 

 
(    ) Os elementos principais do livro são capa e 

contra capa. 
(    ) A lombada é um elemento importante do livro 

pois une todo o livro. 
(    ) 
 

Folha de rosto não é elemento importante do 
livro, pois as informações já vêm na capa. 

(    ) O miolo do livro é parte do assunto. 

 
(A) V-F-F-V. 
(B) V-V-F-V. 
(C) V-F-V-F. 
(D) F-V-F-V. 
(E) F-V-V-V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 9  
 

Preencha as lacunas abaixo, com os tipos de 
bibliotecas, a saber: 
 
______________tem por principal finalidade 
preservar a memória de um país, por isso devem 
receber um exemplar de todas as publicações 
impressas no país. 
______________tem por finalidade atender às 
necessidades de estudo, consulta e recreação de 
determinada comunidade. 
______________tem por finalidade atender às 
necessidades de estudo consulta e pesquisa de 
professores e alunos universitários. 

 
(A) Biblioteca Pública – Biblioteca Nacional – Biblioteca 

Universitária. 
(B) Biblioteca Universitária – Biblioteca  Pública – 

Biblioteca Nacional. 
(C) Biblioteca Nacional – Biblioteca  Universitária - 

Biblioteca Pública. 
(D) Biblioteca Nacional – Biblioteca Pública – Biblioteca 

Universitária.  
(E) Biblioteca Pública – Biblioteca Universitária - 

Biblioteca Nacional.  
 
 

Questão 10  
 
Quando o usuário solicita uma informação que a 
biblioteca não tem, qual o procedimento do 
funcionário? Coloque verdadeiro (V) ou falso (F): 

 
(    ) Solicitar que a direção o atenda. 
(    ) Dar qualquer material, pra ver se ele aceita. 
(    ) Atender da melhor forma possível, e pedir auxílio 

para a bibliotecária. 
(    ) Informar onde ele pode encontrar o material, 

fazendo uma busca pela internet em outras 
bibliotecas. 

(    ) Informar a existência de serviço de empréstimo 
entre bibliotecas, e se ele gostaria de solicitar. 

 
(A) V-F-F-V-V. 
(B) F-V-V-F-V. 
(C) F-F-V-V-V. 
(D) V-V-F-F-V. 
(E) F-V-V-V-F. 

 
Questão 11  

 
 

Alfabete os assuntos abaixo. Em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 
Biodigestor; Biodisponibilidade; Biodiesel; 
Biodiversidade; Biodireito; Bioecologia. 

  
(A) Biodireito; biodiesel; biodigestor; biodiversidade; 

biodisponibilidade; bioecologia. 
(B) Bioecologia; biodireito; biodiesel; biodigestor; 

biodiversidade; biodisponibilidade. 
(C) Biodiesel; biodigestor; biodireito; biodisponibilidade; 

biodiversidade, bioecologia. 
(D) Biodiesel; biodireito; biodigestor; biodiversidade; 

biodisponibilidade; bioecologia. 
(E) Biodisponibilidade; biodiversidade; biodiesel;  

biodigestor; biodireito; bioecologia. 
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Questão 12  
 

Os catálogos de autor das bibliotecas são alfabetados pelo sobrenome, nome. Analise os nomes abaixo e 
assinale a alternativa que está rigorosamente em ordem alfabética. Myslivec, R; Myer, C.; Myrants, J.; Mers, L.; 
Myint, D.; Myers, A.; Myskiw, S. 

  
(A) Myers, A.; Myer, C.; Myint, D.; Myrants, J.; Myers, L.; Myslivec, R.; Myskiw, S. 
(B) Myer, C.; Myers, A.; Myers, L.; Myint, D.; Myrants, J.; Myskiw, S.; Myslivec, R. 
(C) Mynt, D.; Myslivec, R.; Myskiw, S.; Myer, C.; Myers, A.; Myers, L.; Myrants, J. 
(D) Myslivec, R.; Myskiw, S.; Myirants, J.; Myint, D.; Myers, L.; Myers, A.; Myer, C. 
(E) Myer, C.; Myers, A.; Myers, L.; Myrants, J.; Myskiw, S.; Myslivec, R.; Myint, D. 

 
Questão 13  

 
Os livros nas bibliotecas são classificados por área do conhecimento (assunto) e armazenados nas estantes em 
ordem numérica crescente, dígito por dígito. Ordene os números de chamada e assinale a alternativa 
correspondente à ordem correta: 
 
372.0223; 3712.02681; 372.0601; 372.0202; 372.071; 372.0202; 372.02681 
A682         M554           B729         C238         L437       F385        A373 

 
 

(A) 372.0223; 3712.02681; 372.0601; 372.0202; 372.071; 372.0202; 372.02681 
A682         M554           B729         C238         L437       F385        A373 

 
 

(B) 372.02681; 372.060 ; 372.0223; 372.071; 372.0202; 372.0202; 372.02681 
M554           B729       A682      L437     F385        C238        A373 

 
(C) 372.02681 ; 372.0223 ; 372.0601; 372.0202; 372.0202; 372.071; 372.02681 

A373           A682          B729        C238         F385         L437        M554 
 

(D) 372.071 ; 372.0202 ; 372.0202; 372.0223; 372.0601; 372.0681; 372.02681 
L437         C238         F385        A682         B729         A373        M554 

 
 

(E) 372.0202 ; 372.0202 ; 372.0223; 372.02681; 372.02681; 372.0601; 372.071 
C238         F385           A682        A373          M554          B729         L437 
 

Questão 14  
 

Analise as assertivas abaixo, em seguida assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Oficio é o meio de comunicação por escrito dos 

órgãos do serviço público. É usado entre as 
autoridades, entre subalternos e superiores, e 
entre a administração e particulares. 

 
II. Requerimento é o instrumento que serve para 

solicitar algo a uma autoridade pública. 
 
III. Ata é o instrumento que dá licença para o 

exercício de um direito, para a prática de um 
ato. 

 
IV. Memorando é correspondência interna entre 

diretores e chefes de serviço. 
 

(A) Apenas II, III. 
(B) Apenas I, III, IV. 
(C) Apenas III, IV. 
(D) Apenas I, II, IV. 
(E) Apenas I, IV. 

 
 
 
 
 
 

Questão 15  
Indique a opção que completa corretamente a 
lacuna da assertiva a seguir: 
 
__________________é o meio de comunicação mais 
utilizado hoje em dia nas empresas. 
 
(A) Correio eletrônico. 
(B) Fax. 
(C) Memorando. 
(D) Portaria. 
(E) Despacho. 

 
Questão 16  
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F), o que se 
afirma abaixo sobre redação comercial. A seguir, 
indique a opção com a seqüência correta: 

 
(    ) A redação deve ser clara, concisa, deve ter 
harmonia. 
(    ) A redação pode ter gírias, estrangeirismos e 
pleonasmas. 
(       ) A redação deve ter coerência e precisão. 
(   ) A redação deve ser objetiva e deve ter 
persuasão. 

 
(A) V-F-F-V. 
(B) V-F-V-V. 
(C) F-V-V-F. 
(D) F-V-F-V. 
(E) V-F-V-F. 
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Questão 17  
 

Conferir pedido, colocar identificação, preparar e 
encaminhar ordem de compra, manter atualizado o 
catálogo de livreiros, são serviços de: 

 
(A) Aquisição. 
(B) Referência. 
(C) Processamento técnico. 
(D) Empréstimo. 
(E) Diretoria. 

 
Questão 18  
 
Ler é fundamental, é adquirir conhecimento. Como 
o bibliotecário ou o auxiliar de biblioteca poderão 
contribuir para que o usuário tenha mais interesse 
pela leitura? 
  
(A) Encaminhando-o para a chefia da biblioteca, pois 

sente-se incapaz de fazer isso. 
(B) Entregando somente o livro solicitado. 
(C) Atendendo-o prontamente, sugerindo outro livro. 
(D) Estimulando-o a procurar outro livro, sobre o 

mesmo assunto. 
(E) Letra c e d estão corretas. 

 
Questão 19  

 
Analise as assertivas abaixo, quanto ao registro do 
acervo, em seguida assinale a alternativa correta: 

 
I. Os livros são registrados individualmente. 
II. Coleção de livros com vários volumes, a 

coleção recebe um único registro. 
III. Número de registro, data em que é feito o 

registro, ano de publicação, forma de aquisição, 
preço da obra, são dados que constituem o 
registro. 

IV. O registro pode ser feito em livro próprio, em 
fichas ou programas de computador. 

 
(A) Apenas I e III, estão corretas. 
(B) Apenas I, II, IV, estão corretas. 
(C) Apenas I, III, IV, estão corretas. 
(D) Apenas III e IV, estão corretas. 
(E) Apenas II e III, estão corretas. 

 
Questão 20  
 
Feira do livro, exposições, lançamento de livros, 
são atividades______________dentro de uma 
biblioteca. 

 
(A) Administrativas. 
(B) Técnicas. 
(C) Auxiliares. 
(D) Culturais. 
(E) Bibliográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Questão 21  
 

Leia os seguintes enunciados: 
 
I. Paulo recebeu vários comprimentos pela sua 

promoção. 
 
II. Depois de muita luta, João conseguiu acender 

na carreira. 
 
III. A jovem trás consigo muitos segredos. 
 
IV. Diante da revolta do público, a sessão foi 

suspensa. 
 
A grafia das palavras das frases acima está correta 
em: 
 
(A) Apenas na I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) Apenas na I e IV. 
(D) II, III e IV. 
(E) Apenas na IV. 
 
 

Questão 22  
 
Assinale a alternativa incorreta quanto à grafia das 
palavras: 
(A) Você escolheu um mau momento para falar sobre 

esse assunto. 
(B) Espero que vocês viajem bem.  
(C) Todas as pessoas tem o direito de serem felizes. 
(D) O juiz absolveu o réu.  
(E) A pesquisa apresentou resultados satisfatórios. 
 
 

Questão 23  
 
Assinale a alternativa em que a palavra “porque” foi 
utilizada corretamente: 
(A) Porque o réu foi absolvido se ele era culpado? 
(B) Ainda vamos descobrir o porquê de tanta polêmica. 
(C) Os alunos não compareceram à aula por que? 
(D) A chuva foi o motivo por quê não fui à festa. 
(E) Por quê tantas pessoas passam fome, se há tanta 

comida no mundo?  
 

Questão 24  
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas das frases abaixo: 
 
I- Não costumo ..... as leis. 
II- Os direitos de cidadania do rapaz foram ..... pelo 
governo. 
III- O...... dos senadores é de oito anos.  
IV- César não teve ........ de justiça. 
 
(A) infringir – cassados – mandato – senso. 
(B) infligir – cassados – mandato – senso. 
(C) infligir – caçados – mandato – senso. 
(D) infringir – caçados –mandado – senso. 
(E) infligir – cassados – mandato – senso. 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 25 e 26 
 
Medo da senhora 
A escrava pegou a filhinha nascida 
Nas costas 
E se lançou no Paraíba 
Para que a criança não fosse judiada 
(Oswald de Andrade) 
 

Questão 25  
 
No texto, o sufixo “-inha”, presente na palavra 
“filhinha”, expressa valor afetivo. Assinale a 
alternativa em que o sufixo das palavras apresenta 
um valor depreciativo. 
 
(A) Paizinho, posso ir à festa com minhas amigas? 
(B) Ela era a coisinha mais linda que eu já vi. 
(C) Benzinho, não se esqueça de buscar as crianças na 

escola. 
(D) D) João era um empregadinho da fazenda de meu 

avô. 
(E) Joana e suas amiguinhas eram muito unidas. 
 
 

Questão 26  
 
Na frase: “Para que a criança não fosse judiada”, o 
conectivo destacado exprime idéia de: 
(A) Oposição. 
(B) Finalidade. 
(C) Concessão. 
(D) Condição. 
(E) Explicação. 
 
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 27. 
 
Poemas da amiga VIII  
Gosto de estar a teu lado,  
Sem brilho.  
Tua presença é uma carne de peixe,  
De resistência mansa e de um branco  
Escoando azuis profundos.  
 
Eu tenho liberdade em ti.  
Anoiteço feito um bairro,  
Sem brilho algum.  
 
Estamos no interior duma asa  
Que fechou. 
 
(Mário de Andrade) 
 

Questão 27  
 
O verbo “anoitecer” aparece conjugado no poema 
porque: 
 
(A) refere-se ao final do dia. 
(B) é uma forma que contraria a norma culta. 
(C) o poeta quis criar uma nova forma de utilização do 

verbo. 
(D) quer enfatizar o período da noite que está iniciando. 
(E) está usado em sentido figurado. 
 
 
 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 28.  
 
[...] 
Reza 
Chama pelo teu guia 
Ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia 
Cai aos pés do Senhor do Bonfim 
Dobra 
Teus joelhos cem vezes 
Faz as pazes com os deuses 
Carrega contigo uma figa de puro marfim 
[...] 
(Gilberto Gil) 
 

Questão 28  
 
Os verbos destacados no texto acima exprimem: 
(A) ordem, desejo, ou pedido. 
(B) certeza. 
(C) dúvida ou hipótese. 
(D) ação ocorrida no presente. 
(E) ação duradoura. 
 

Questão 29  
 
Assinale a alternativa em que ocorre verbo 
impessoal: 
(A) Elas são crianças bem-educadas. 
(B) Existem pessoas que não possuem princípios 

éticos ou morais. 
(C) Precisa-se de funcionário com experiência. 
(D) Vocês se haverão comigo. 
(E) Faz muitos anos que não vejo tua prima. 
 
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 30. 
[...] 
Cometi todos os crimes, 
Vivi dentro de todos os crimes 
(Eu próprio fui, não um nem o outro no vício, 
Mas o próprio vício-pessoa praticado entre eles, 
E dessas são as horas mais arco-de-triunfo da 
minha vida). 
[...] 
(Álvaro de Campos) 
 

Questão 30  
 
De acordo com o texto, as palavras “vício-pessoa” e 
“arco-de-triunfo” funcionam, respectivamente, 
como: 
 
(A) adjetivo e substantivo. 
(B) adjetivo e advérbio. 
(C) substantivo e advérbio. 
(D) adjetivo e adjetivo. 
(E) substantivo e adjetivo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
Segundo o sistema eleitoral brasileiro é correto 
afirmar: 
 
I. Todos os brasileiros maiores de 18 anos são 

obrigados a votar. 
II. O voto é facultativo aos analfabetos. 
III. Os aposentados e os maiores de 70 anos 

também são obrigados a votar. 
IV. Os jovens com idade entre 16 e 17 anos têm 

direito ao voto, embora seja facultativo. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

Questão 32  
 
Fazem parte do grupo dos quatro países 
emergentes no mundo: 
 
(A) Brasil, Rússia, Índia e China. 
(B) Rússia, Índia, China e Coréia do Norte. 
(C) Brasil, China, Indonésia e Venezuela. 
(D) Índia, Rússia, China e Paquistão. 
(E) China, Brasil, Equador e Estados Unidos. 
 

Questão 33  
 
Por matriz energética entende-se: 
 
(A) as energias eólicas. 
(B) os recursos minerais. 
(C) as reservas de petróleo e gás natural. 
(D) as hidrelétricas e termoelétricas. 
(E) o conjunto de fontes de energia disponível em um 

país ou região. 
 

Questão 34  
 
O PIB ou Produto Interno Bruto, dos indicadores 
mais utilizados na macroeconomia, representa: 
 
(A) a soma, em valores monetário, de todos os bens e 

serviços finais produzidos numa determinada região 
(países, estados, cidades), durante um determinado 
período (mês, trimestre, ano, etc). 

(B) a soma das exportações de um país durante uma 
década. 

(C) o total das importações realizadas pelos estados 
brasileiros a cada ano. 

(D) a soma dos depósitos bancários da caderneta de 
poupança. 

(E) o cômputo geral da renda dos servidores públicos 
aposentados. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 35  
 
O neoliberalismo pode ser definido como o 
conjunto de idéias políticas e econômicas que, 
dentre outros princípios, defende: 
 
I. Estado mínimo. 
II. Abertura econômica. 
III. Privatização. 
IV. Não intervencionismo estatal. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Todas estão corretas. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 36  
 
 
Quanto ao MS WORD, todas as alternativas 
correspondem a opções disponíveis para alterar o 
“Estilo da Fonte”, exceto: 
 
(A) Normal. 
(B) Trabalhado. 
(C) Negrito. 
(D) Itálico. 
(E) Negrito Itálico. 
 

Questão 37  
 
As seguintes “combinações de teclas”: 
Ctrl + C 
Ctrl + V 
Alt + F4   
 
São comumente conhecidas como: 
 
(A) Teclas de Atalho. 
(B) Teclas Mesclada. 
(C) Teclas Técnica. 
(D) Teclas WEB. 
(E) Teclas Experience. 
 

Questão 38  
 
Assinale a alternativa que apresenta uma tecla 
INEXISTENTE em um teclado de computador padrão 
utilizado no Brasil: 
 
(A) ALT. 
(B) ENTER. 
(C) F5. 
(D) SHIFT. 
(E) DRAFT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 5 

Questão 39  
 
No Microsoft Windows XP, em sua instalação 
padrão, com o Menu “Iniciar” Clássico, ao clicar no 
Menu Iniciar e em seguida clicar em Documentos, é 
permitido o acesso ao(s): 
 
(A) Documentos armazenados na pasta “Meus 

Documentos”. 
(B) Documentos específicos do Microsoft Word. 
(C) Documentos Recentes acessados no Computador. 
(D) Histórico de Sites acessados na WEB. 
(E) Documentos enviados para a Lixeira. 
 
 
 

Questão 40  
 
O Internet Explorer, dentre suas classificações, 
também é conhecido como sendo um: 
 
(A) Sistema Operacional. 
(B) Sistema Operativo. 
(C) E-Mail. 
(D) Web Browser. 
(E) Microsoft Outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


