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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 

Código 08 – Secretário de Escola 

1. Dentre as atribuições do Conselho Tutelar não consta: 

A) expedir notificações. 
B) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 
C) expedir mandado de prisão às pessoas que comprovadamente violaram os direitos constantes do Estatuto. 
D) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

2. Sobre as disposições do ECA é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 

(   ) As crianças adotadas têm o mesmo direito e qualificações daquelas havidas na relação de casamento. 
(   ) As famílias que apresentem carência de recursos materiais para a criação dos filhos poderão ser incluídas em 

programas oficiais de auxílio. 
(   ) A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer 

outra providência. 

A seqüência correta é: 

A) V, F. V. 
B) F, V, V. 
C) F, F, V. 
D) V, V, V. 

3. O acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou de adolescente afastado do convívio familiar contará com 
alguns estímulos oferecidos pelo Poder Público, como: 

1 - assistência jurídica. 
2 - cesta básica mensal. 
3 - incentivos fiscais. 
4 - convênio de saúde particular. 

São itens que constam do Art. 34 do ECA: 

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

4. O ECA determina que as medidas de proteção às crianças e adolescentes contemplem as necessidades 
pedagógicas, preferencialmente aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e que 
garantam, dentre outros, os princípios de: 

1 - Privacidade – zelando pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. 
2 - Intervenção precoce – efetuada pelas autoridades logo que a situação de perigo seja conhecida. 
3 - Obrigatoriedade da informação – exclusivamente aos pais que devem ser informados  sobre os motivos que 

determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. 

São afirmações corretas: 

A) 1 e 3 apenas. 
B) 1 e 2 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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5. O artigo 67 trata das condições de trabalho do aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-governamental e veta o trabalho: 

1 - noturno (entre 22h e 5h do dia seguinte).  
2 - perigoso, insalubre ou penoso. 
3 - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.  
4 - realizado em horários e locais que impeçam a freqüência à escola. 

Atendem ao enunciado, os itens: 

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

6. De acordo com a LDB, é (V) verdadeiro ou (F) falso afirmar. 

(   ) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

(   ) A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos 
situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

(   ) O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, facultando reduzir o número de horas letivas previstas na legislação. 

A seqüência correta é: 

A) F, V, V. 
B) V, F. V. 
C) V, V, F. 
D) F, V, F. 

7. Consta da LDB que o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de _____ do total de horas letivas para 
aprovação

A) 50%. 
B) 75%. 
C) 60% 
D) 90% 

8. Analise as afirmações sobre a LDB. 

1 - A LDB prevê a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.
2 - Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 

certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

Podemos concluir que, segundo a LDB: 

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

9. A educação básica, nos níveis fundamental e médio terá uma carga horária anual de ____ horas, distribuídas por ___ 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

Completam corretamente os respectivos claros: 

A) 750 // 200. 
B) 900 // 210. 
C) 800 // 200. 
D) 850 // 220. 
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10. É incorreto afirmar que conforme alterações na LDB – (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) – a 
educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:  

A) de nacionalidade estrangeira. 
B) que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas.  
C) que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física.
D) que tenha prole. 

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões 11 a 20: 

“Solidariedade. Nos dicionários, o termo é explicado como “laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas 
independentes”, “adesão ou apoio a causa, princípio de outrem”, “relação de responsabilidade entre pessoas unidas por 
interesses comuns, de maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar os outros”. 

Mas, diferentemente dos sentidos que o léxico consegue apontar, a solidariedade é, acima de tudo, um sentimento. 
Daqueles que aparecem nas mais diversas ocasiões. A ajuda em horas difíceis é muito bem-vinda. Mas não é necessário 
esperar que a situação seja tão grave para deixar que a solidariedade aflore. No Distrito Federal, por exemplo, existe uma 
série de entidades, com as mais diversas finalidades, que precisam de voluntários para executar todo tipo de serviço. Até 
quem não tem muito tempo, mas gostaria de ajudar, pode encontrar um caminho. Com a comemoração do Ano 
Internacional do Voluntariado, a procura por esse tipo de atividade cresceu muito, e a mobilização social tende a 
aumentar ainda mais. 

(Correio Braziliense, 16 set. 2001, Guia de Domingo, página 1 – com adaptações) 

11. De acordo com as idéias do texto, são verdadeiras as afirmações abaixo, EXCETO: 

A) Um dos sentidos da palavra solidariedade, no dicionário, é: “laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas 
independentes”. 

B) Mais importante que ser uma palavra com vários significados, solidariedade é um sentimento. 
C) Há várias entidades, com diversos objetivos, que necessitam de trabalhadores voluntários. 
D) Deve-se esperar por uma situação grave para deixar que a solidariedade aflore. 

12. No fragmento “...e a mobilização social tende a aumentar ainda mais”, não ocorre crase no A sublinhado pelo mesmo 
motivo que na frase: 

A) Dia a dia, o povo se conscientiza da importância da solidariedade. 
B) Por ser o Ano Internacional do Voluntariado, a procura pelos trabalhos voluntários cresceu muito. 
C) Todos podem ser solidários, basta começar a ajudar. 
D) Não é necessário esperar por uma crise, a solidariedade deve estar sempre presente na vida das pessoas. 

13. Marque a alternativa cujas palavras recebem acento gráfico pela mesma regra: 

A) vínculo, recíproco, voluntário. 
B) léxico, é, até. 
C) dicionário, princípio, necessário. 
D) difíceis, série, página. 

14. Há erro na divisão silábica da palavra: 

A) mo – bi – li – za – ção. 
B) ne – ces – sá – ri – o. 
C) dei – xar. 
D) so – ci – al. 

15. Na frase “Com a comemoração do Ano Internacional do Voluntariado, a procura por esse tipo de atividade cresceu 
muito.”, o termo sublinhado exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) aposto. 
C) adjunto adverbial. 
D) sujeito. 

16. Estão corretas as classificações dos pares de palavras abaixo, a não ser em:

A) cada e nada – palavras parônimas. 
B) sinta e cinta – palavras homônimas. 
C) independente e dependente – palavras antônimas. 
D) dicionário e léxico – palavras sinônimas. 
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17. Classificam-se como substantivo e adjetivo, respectivamente, as seguintes palavras: 

A) necessário e necessidade. 
B) crescimento e crescer. 
C) solidariedade e solidário. 
D) sentimentalismo e sentimento. 

18. Substituindo o verbo existir do fragmento “existe uma série de entidades” e passando o sujeito sublinhado para o 
plural, teremos apenas a seguinte construção CORRETA: 

A) deve existir entidades. 
B) haverão entidades. 
C) devem haver entidades. 
D) devem existir entidades. 

19. Está CORRETA a pontuação da frase: 

A) Solidariedade, compaixão, e amor, nada importa mais à existência humana que esses três sentimentos nobres? 
B) Solidariedade, compaixão e amor: nada importa mais, à existência humana, que esses três sentimentos nobres. 
C) Solidariedade, compaixão e amor: nada importa mais à existência humana que esses três sentimentos nobres. 
D) Solidariedade, compaixão e amor; nada importa, mais à existência humana, que esses três sentimentos nobres. 

20. “Mas, diferentemente dos sentidos que o léxico consegue apontar, a solidariedade é, acima de tudo, um sentimento. 
”A palavra sublinhada neste fragmento pode ser substituída, sem alteração do sentido do texto, por: 

A) portanto. 
B) porém. 
C) porque. 
D) como. 

21. Numa escola de Inglês estão matriculados 220 alunos dos quais 40% são do sexo masculino. A fim de aumentar sua 
clientela a escola fez uma promoção e a porcentagem de alunos do sexo masculino caiu para 32%. Sabendo-se que 
todos os alunos que se matricularam após a promoção foram do sexo feminino, atualmente estudam, nessa escola 
_____ alunas: 

A) 187. 
B) 178. 
C) 188. 
D) 176. 

22. Um professor de matemática cobra por aula particular de reforço: 

� de segunda a sexta-feira – das 8 às 18 horas ............................. R$ 25,00. 
� de segunda a sexta-feira – das 18 horas em diante .................... R$ 35,00. 
� aos sábados e domingos ............................................................. R$ 45,00. 

Durante uma semana ele ministrou aulas: 

� de segunda a sexta-feira – das 8 às 18 horas ............................. 28 aulas. 
� de segunda a sexta-feira – das 18 horas em diante .................... 10 aulas. 
� sábado e domingo .........................................................................12 aulas. 

O valor médio cobrado por aula, durante essa semana foi de: 

A) R$ 30,80. 
B) R$ 32,10. 
C) R$ 31,80. 
D) R$ 32,80. 

23. A biblioteca de uma escola registrou no gráfico abaixo o número de livros retirados em um mês pelos alunos das 8a

séries. 

Interpretando o gráfico conclui-se que,  
retiraram mais de 3 livros _______ dos alunos. 

A) 30,75%. 
B) 31,25%. 
C) 31,5%. 
D) 31,35%. 
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24. Calcule a taxa de juro simples anual de um capital de R$ 5.000,00 que em 120 dias produziu um montante de R$ 
5.600,00. 

A) 3,6% ao ano. 
B) 36% ao ano. 
C) 24% ao ano. 
D) 2,4% ao ano. 

25. Numa classe de 39 alunos: 

� 16 são moças. 
� 8 alunos são repetentes. 
� 18 rapazes não são repetentes. 

Se ao acaso sortearmos um aluno, a probabilidade de ser moça, não repetente é de: 

A) 2/5. 
B) 3/7. 
C) 1/4. 
D) 1/3. 

26. Notícia publicada pelo Jornal Costa Norte online no dia 02/01/2009.  - O 'Marco da Paz' tem o intuito de mostrar a 
necessidade de manutenção da paz, já que o arco simboliza a união dos povos, tendo ao seu entro um sino e uma 
pomba, anunciando o entendimento da paz. Em Bertioga, o monumento tem 4m de altura e um sino de bronze fica 
suspenso em um suporte de concreto. "Este marco é muito importante, ele tem alma”. Questionado sobre o fato de 
ter citado que o 'Marco da Paz' de Bertioga tem alma, o Prefeito Mauro Orlandini explicou: 

A) Foi colocado uma espécie de tambor dentro do monumento, com cartas e mensagens de diversos moradores. 
Sendo uma espécie de pedra fundamental, com várias mensagens e jornais também. 

B) Por se tratar de um monumento presente em vários países, é como se existisse nele a alma de cada nação. 
C) A paz é sem dúvida uma das grandes preocupações deste milênio, e o “Marco da Paz”, carrega a alma da 

esperança. 
D) Esse marco vai significar o início de uma nova alma de Bertioga. 

27. Testemunha de inúmeros acontecimentos decisivos para a História do Brasil, o Forte São João tornou-se um símbolo 
para Bertioga e um marco para a História do país.  

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Foi nele que, em 1563, os jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta se hospedaram, por cinco dias, antes 
de irem para Ubatuba apaziguar os índios revoltados na Confederação dos Tamoios. 

B) O Forte São João é a fortaleza considerada a mais antiga ainda erguida no Brasil, é um patrimônio histórico, com 
a visitação proibida desde que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 
1940.  

C) o Forte de São Tiago foi reformado a partir de 1765, cruzando fogos com o Forte de São Luís da Armação. 
Tendo se reedificado a sua Capela, sob a invocação de São João, o forte passou a se denominar Forte de São 
João da Bertioga. 

D) O Forte de São João é considerado pelo Iphan o forte mais bem-conservado, e também o primeiro monumento 
de arquitetura militar construído no Brasil. 

28. Coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

Sobre a Bandeira do município de Bertioga podemos dizer que: 

(    ) A Bandeira possui as quatro cores oficiais do Município: o verde, o branco, o azul e o vermelho;  
(    ) O Brasão oficial do Município é inserido na parte central da cor branca, equidistante, perfeitamente, de todos os 

lados.
(    ) Após três anos de emancipação política foi criada e oficializada a Bandeira do Município de Bertioga 
(    ) A Bandeira deverá estar hasteada em todos os próprios públicos do Município. 

A seqüência correta é: 

A) V, V, F, V. 
B) V, V, V, F. 
C) F, V, F, V. 
D) F, F, F, V. 
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29. Participação, democratização e descentralização: esta é a receita do Projeto Estratégico Município Verde Azul. Com 
a gestão ambiental compartilhada, o Governo do Estado de São Paulo passou a ter os municípios como fortes 
parceiros, tomando decisões conjuntas, estimulando ações municipais em prol do meio ambiente e da sociedade. 
Esta política ambiental descentralizada também visa promover a participação da sociedade na gestão ambiental e, 
dessa forma, conscientizar a população, transformando-a em atores sociais comprometidos com as questões 
ambientais de suas cidades. 

Baseado no texto acima e no conhecimento sobre o assunto assinale a alternativa correta: 

A) Bertioga, dentre outras cidades do litoral paulista, conquistou o Selo Verde Azul, no ano de 2009. 
B) Bertioga ainda não conseguiu o Selo Verde Azul de política ambiental oferecido pela Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo. 
C) Bertioga, a caçula da Baixada Santista, foi a única cidade do Litoral paulista a obter o Selo Verde Azul. 
D) Bertioga recebe pela segunda vez o Selo Verde Azul pelo cumprimento das dez Diretivas Ambientais que 

abordam questões prioritárias na preservação ambiental a serem desenvolvidas.

30. O Município de Bertioga é banhado por três bacias hidrográficas: 

A) rios Guaratuba (14 Km), Itaguaré (12,5 Km) e Itapanhaú (39 Km). 
B) rios Guaratuba (14Km), Itapanhaú (39 Km) e Itajaí (10 Km). 
C) rios Solimões (45 Km), Itapanhú (39 Km) e Itaguaré (12,5 Km). 
D) rios Itapanhaú (39 Km), Itajaí (10 Km) e Solimões (45 Km). 

31. Matéria da Revista JB no 1, publicada pelo Jornal da Baixada Editora e Gráfica Ltda., de Bertioga, em maio de 2005:  
E os caiçaras adoram comer Azul Marinho...  

A afirmação publicada refere-se a: 

A) Um prato preparado com o linguado - peixe com uma glândula interna que ao estourá-la deixa a cor de sua 
carne azulada. 

B) Um prato típico feito de ostras azuis encontradas em abundância no litoral bertioguense. 
C) Um risoto feito a base de lula, que durante o cozimento libera uma substância azul que dá cor ao prato. 
D) Um prato típico da culinária caiçara, que se destaca nos restaurantes de Bertioga preparado com peixe cozido 

com bananas verdes com casca (casca – dá a cor azul ao peixe, durante o cozimento) e pirão. 

32. Com o uso do azeite de baleia para iluminação pública e particular, nos primórdios do século XVIII, Bertioga passou a 
ter grande importância. 

I - com a construção de grandes tanques para depósito de óleo das baleias. 
II - durante certo tempo, o azeite de Bertioga contribuiu para a iluminação de Santos, São Vicente, São Paulo, São 

Sebastião e, em parte, também do Rio de Janeiro 
III - graças à criação da Armação das Baleias para a pesca da Baleia.  

Neste caso as afirmativas acima: 

A) estão todas incorretas. 
B) estão todas corretas. 
C) apenas uma está correta. 
D) apenas duas estão corretas. 

33. Uma das figuras mais importantes para a história de Bertioga foi, sem dúvida, o artilheiro alemão Hans Staden. De 
acordo com sua história, não podemos afirmar que: 

A) Foi capturado pelos tupinambás, que o julgavam português e permaneceu prisioneiro entre eles por cerca de 
nove meses 

B) Foi nomeado condestável do Forte São Felipe. 
C) Hans Staden veio uma única vez ao Brasil onde se fixou como artilheiro do Forte de São Felipe, contribuindo 

para a história de Bertioga. 
D) Através de suas obras, deixou gravadas, além das várias observações a respeito da terra, fauna, flora e 

civilizações indígenas locais, importantes indicações sobre o desenvolvimento histórico do país no século XVI.  

34. Maior projeto de desenvolvimento urbano do litoral brasileiro, a Riviera de São Lourenço localiza-se em frente aos 4,5 
km da praia de São Lourenço, utilizando uma área de 9 milhões de metros quadrados, dos quais 50% já estão 
ocupados, no bairro de São Lourenço. O empreendimento foi aclamado internacionalmente como modelo no 
processo do desenvolvimento sustentado, onde a ocupação é promovida com alto respeito ao meio ambiente. Pode-
se apontar um fato curioso sobre o local que: 

A) já foi utilizado para gravações da novela Vila Madalena, da Rede Globo. 
B) já foi invadido por macacos a procura de alimentos. 
C) foi utilizado para gravações do filme “A Praia” com Leonardo di Caprio. 
D) já foi invadido por cachorros que fugiram do um canil municipal. 
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35. Vegetação que ocorre junto à desembocadura e ao longo dos rios onde há influência das marés. Esta formação se 
estabelece sobre o solo arenoso barrento, rico em matéria orgânica. As espécies que nela ocorrem estão adaptadas 
essencialmente a dois fatores do ambiente: teor salino e carência de oxigênio, determinada pela constante saturação 
do solo pela água do mar. Estes ambientes funcionam como fixadores, além de possuírem a função de filtros 
biológicos e serem os primeiros elos de um riquíssimo ecossistema marinho, um criadouro natural.  

No trecho acima fazemos alusão a: 

A) Mata de Várzea. 
B) Mata do Brejo. 
C) Mata da Restinga. 
D) Mata do Mangue. 

36. As figuras abaixo representam botões que acionam os modos de exibição do documento do Word. O que está 
selecionado indica o modo de exibição: 

A) Layout da Web. 
B) Estrutura de tópicos. 
C) Layout de impressão. 
D) Layout de leitura. 

37. Os botões representados nas figuras são parte da barra de ferramentas Padrão do Word e executam as funções 
respectivas, na seqüência em que se apresentam:  

A) Pesquisar / visualizar impressão / Estrutura do documento. 
B) Visualizar impressão / Estrutura do documento / Pesquisar. 
C) Estrutura do documento / Pesquisar / Visualizar impressão. 
D) Pesquisar / Estrutura do documento / Visualizar impressão. 

38. O botão da janela do Word, representado na figura abaixo executa o comando: 

A) Cor da fonte. 
B) Estilos e formatação. 
C) Inserir WordArt. 
D) Aumentar ou diminuir tamanho da fonte. 

39. O recurso proteger e compartilhar pasta de trabalho está disponível no menu ______ do Excel 

A) Exibir. 
B) Formatar. 
C) Ferramentas. 
D) Dados. 

40. O Microsoft Excel tem diversas ferramentas diferentes para ajudar a localizar e corrigir problemas com fórmulas. A 
barra de ferramentas que é usada para exibir ou rastrear graficamente as relações entre células e fórmulas com 
setas azuis e que permite rastrear os precedentes (as células que fornecem dados a uma célula específica) ou 
rastrear os dependentes (as células que dependem do valor de uma célula específica) denomina-se: 

A) Auditoria de fórmulas 
B) Janela de inspeção. 
C) Avaliar fórmulas. 
D) Rastrear dados. 

41. Filtrar é uma maneira rápida e fácil de localizar e trabalhar com um subconjunto de dados em um intervalo de 
planilhas do Excel. Pode-se afirmar que: 

� um intervalo filtrado exibe somente as linhas que atendem aos critérios especificados para uma coluna.  
� ao contrário da classificação, filtrar não reorganiza um intervalo.  
� filtrar oculta temporariamente as linhas que você não deseja exibir. 
� quando o Excel filtra linhas, você pode editar, formatar, incluir em gráficos e imprimir o subconjunto do intervalo 

sem reorganizá-lo ou movê-lo. 
� o Excel indica os itens filtrados em azul. 

São itens corretos: 

A) apenas quatro dos citados. 
B) apenas três dos citados. 
C) apenas dois dos citados. 
D) todos os citados. 
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42. O PowerPoint permite várias maneiras de apresentação de slides e disponibiliza botões que, pressionados, executam 
esses comandos. Para apresentar slides a partir do slide atual ou em modo de classificação de slides, conforme a 
ordem em que se apresentam nas figuras abaixo, os botões respectivos são: 

A) o primeiro e o terceiro. 
B) o terceiro e o segundo. 
C) o segundo e o terceiro. 
D) o segundo e o primeiro. 

43. Os aplicativos do Office suportam inserção de diagramas ou organogramas. Esse recurso é muito utilizado no 
PowerPoint para ilustrar diversos materiais conceituais e dar vida aos documentos. O diagrama apontado pela flecha 
na figura  da galeria de diagramas é usado para mostrar áreas de sobreposição entre elementos e denomina-se  

A) Diagrama de Ciclo. 
B) Diagrama de Venn. 
C) Diagrama de Alvo. 
D) Diagrama Radial. 

44. Uma ferramenta personalizada que adiciona recursos ao ambiente de desenvolvimento do Visual Basic denomina-se 
_______ no glossário do Microsoft Access 2003. 

A) Complemento 
B) Constante. 
C) Suplemento 
D) Argumento. 

45. O Access permite usar teclas de atalho para um rápido acesso a comandos ou operações usados com freqüência. 
Pressionando-se simultaneamente as teclas CTRL + ___ abre-se um novo banco  de dados e pressionando-se  
CTRL + ____ abre-se um banco de dados existente. 

Completa corretamente os respectivos claros: 

A) O e A. 
B) Z e C. 
C) A e D. 
D) B e S. 

46. O Outlook Express permite gerenciar várias contas de email e de grupos de notícias. Podemos afirmar que: 

1 - se você tiver várias contas de email ou de grupo de notícias, poderá trabalhar com todas elas em uma janela.  
2 - você também poderá criar vários usuários, ou identidades, para o mesmo computador.  
3 - cada identidade possui pastas de email exclusivas e um catálogo de endereços individual.  
4 - as várias identidades ajudam a manter separados os emails de trabalho dos emails pessoais e também a manter 

os emails dos usuários isolados. 

São afirmações corretas: 
   

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

47. Para adicionar uma assinatura às mensagens enviadas no Outlook Express, no menu _________ clique em Opções
e, em seguida, clique na guia Assinaturas.

A) Exibir. 
B) Editar. 
C) Ferramentas. 
D) Mensagem. 
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48. Para abrir uma nova guia ou aba no Internet Explorer, você pode: 

1 - clicar com o botão direito em cima da guia aberta  e selecionar a opção Nova guia. 
2 - clicar no quadrado que fica à direita da guia aberta, ou da última, caso existam várias. 
3 - usar o atalho do teclado pressionando simultaneamente as teclas CTRL + T. 

Atendem ao enunciado os itens: 

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

49. Analise as afirmações sobre as ameaças que podem invadir seu computador através da Internet. 

1 - Pop-ups são pequenas janelas que se abrem automaticamente na sua tela. Na maioria das vezes, elas exibem 
anúncios que podem ser de empresas autênticas, mas também podem ser golpes ou software perigoso. 

2 - Phishing é um novo tipo de vírus que, quando você abre um email ele se multiplica através dos seus contatos 
favorecendo a criminosos obter informações pessoais de cada um, além de corromper arquivos e até o disco 
rígido do seu computador. 

3 - Malware é um software feito para danificar seu computador, como um vírus para computador. Ele pode ser 
baixado sem que você saiba ou permita. 

Está correto o que se afirma em: 

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

50. É incorreto afirmar que para aprimorar os resultados de suas pesquisas na Internet: 

A) use o sinal de subtração (-) antes de uma palavra-chave deixando espaço, (ex: - jovem) para que o provedor de 
pesquisa exclua as páginas que contém esse termo.  

B) use palavras específicas em vez de categorias genéricas.  
C) coloque os termos da frase entre aspas para limitar os resultados da pesquisa às páginas da Web que contêm 

exatamente a frase especificada.  
D) elimine palavras comuns, como "um", "meu" ou "o", a menos que esteja procurando um título específico. Se a 

palavra for parte do que você está procurando (um título de música, por exemplo), inclua a palavra comum e 
coloque a frase entre aspas. 







