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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 



 

Fantasia e Realidade 
 

Na verdade, eu queria ser atriz por causa do Edson Celulari. Não é de hoje que sou vidrada nele. 
Desde os tempos daquele filme Inocência, em que ele era apaixonado pela Fernanda Torres. Morri de inveja dela. 
Várias vezes. Primeiro, no cinema. Depois, de vez em quando, na televisão. (Por que será que a tevê repete tanto os 
filmes?). 

Em Inocência, ele parece um médico de verdade. Nada, que besteira. Muito mais. Médico só cura os 
males do corpo. Ele, com aquele olhar (o olhar dele também já me disse muitas coisas), cura principalmente os 
males da alma. E quando está andando a cavalo? Vontade de pular na garupa, ficar agarradinha nele e sumir no 
mundo. Galopando. 

Quando ele aparece na capa de alguma revista, compro na hora. Deixo perto da minha cama, página 
marcada. Último olhar antes de dormir. 

Uma vez, errei a página. Ano passado, agosto, acho. Reportagem grande sobre Aids. 
Um casal de enfermeiros havia se contaminado com agulhas de injeção, no hospital. Aliás, só a 

mulher era enfermeira. Cuidava dos pacientes aidéticos e havia se contaminado enquanto ________________ as 
seringas. Na hora do amor, contaminou o marido. 

A revista mostrava o casal com dois filhos pequenos. Casal condenado, filhos o quê? Marcados? 
Fiquei sofrendo até a madrugada. A mulher teve de deixar o emprego, o marido também. Salário 

curto, perspectivas anuladas, o ________________ aumentou com a ________________ aos filhos, na escola. 
Ameaça precisando ser eliminada. A mulher, numa última cartada, foi à tevê. Falou, falou. Contou, contou. 
Chorou. 

No dia seguinte, quando tomou o ônibus com os dois filhos foi reconhecida. O poder da televisão. Uma 
a uma, as pessoas saudáveis deixaram o ônibus. Ela, condenada, sobrou com o motorista e dois filhos. Filhos o quê? 

Naquela noite, aquela revista me roubou o sono. Busquei, nas paginas seguintes, a companhia do 
olhar azul do Edson Celulari. Continuei sozinha. O olho dele tava cinzento, sombrio.        

   
(Vivina de Assis Viana – Suzana com Z – in: Quem conta um conto 2, São Paulo, Atual, 1989) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) esterilizava // desespero // perseguição. 
b) esterelizava // dezespero// persiguissão. 
c) esterilizava // dizispero // perseguição. 
d) esterelisava // desespero// persiguissão. 
 
02 - Assinale alternativa em que apresenta a forma correta do plural das palavras terminadas em ão: 
a) televisão – televisões // cidadão – cidadões. 
b) injeção – injeçãos // televisão – televisãos. 
c) cristão – cristões // pão – pães. 
d) cidadão – cidadãos // injeção – injeções. 
 
03 - Analise as afirmativas: 
I – Paroxítonas como “inocência”, “salário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II – As palavras “última”, “ônibus” e “páginas” são proparoxítonas. 
III – As palavras “tevê”, “aliás” e “até” obedecem a mesma regra de acentuação. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I – II e III 
 
04 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) quando tomou o ônibus; – quando o tomou. 
b) teve de deixar o emprego; – teve de deixá-lo. 
c) deixaram a mulher no ônibus; – lhe deixaram no ônibus. 
d) ameaça precisando ser eliminada. – precisando sê-la eliminada. 
 
05 - Em “o olhar dele também já me disse muitas coisas”. Os parênteses foram empregados no texto para: 
a) indicar um comentário do que se afirma. 
b) expressar emoção. 
c) indicar a interrupção de idéias que o autor começou a exprimir. 
d) realçar ironicamente o que se afirmou no texto. 
 
 
 
 



 

06 - No triângulo ABC, as medidas indicadas estão em centímetros. Determine o valor de c: 

 

a) 3 3 cm 

b) 6 3 cm 

c) 3 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
07 - Um investidor aplicou R$15000,00 a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias, sob o 
regime de juro simples? Dado: ano 365 dias 
a) R$ 748,50 
b) R$ 854,40 
c) R$ 986,30 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Num triângulo ABC, dois lados medem 10 cm e 6 cm e formam entre si um ângulo de 60º. Calcule a área do 
triângulo ABC: 

a) 
15

3
2

cm² 

b) 15 3 cm² 

c) 30 3 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25 cm. Determine as medidas dos catetos desse triângulo, 
sabendo que um deles mede 5 cm mais que o outro: 
a) 15 cm e 20 cm 
b) 20 cm e 25 cm 
c) 10 cm e 15 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - A figura mostra, em escala, o formato de um terreno. Pela escala usada, cada 1cm no desenho equivale a 
10m no real. Qual é o perímetro desse terreno? 

 
a) 16 m 
b) 0,16 m 
c) 160,16 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 



 

11 - Segundo a Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis: 
a) Apenas aos brasileiros natos. 
b) Apenas aos brasileiros naturalizados. 
c) Aos brasileiros e estrangeiros, na forma da lei. 
d) Apenas estrangeiros. 
 
12 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão 
criados exclusivamente para as seguintes atividades, exceto: 
a) Secretarias municipais e/ou equivalentes. 
b) Diretorias de órgão e/ou equivalentes. 
c) Assistência de Gabinete. 
d) Supervisão obras e transportes do Município. 
 
13 - Sobre a função gratificada prevista na Lei Complementar nº 239/1998, assinale a INCORRETA: 
a) A função gratificada será instituída para atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares. 
b) Um mesmo servidor por ter função gratificada e exercer cargo de provimento em comissão. 
c) Somente os funcionários integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo e Legislativo serão designados para 
exercer função gratificada. 
d) A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender as despesas. 
 
14 - Considerando as determinações da Lei Complementar nº 348/2000, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na avaliação de desempenho, entre outros fatores, será observada a assiduidade do servidor. 
b) Na avaliação de desempenho será observada apenas a disciplina do servidor. 
c) Na avaliação de desempenho será observada apenas a responsabilidade do servidor. 
d) Na avaliação de desempenho apenas será observada a capacidade de iniciativa do servidor. 
 
15 - Sobre Antivírus, é INCORRETO afirmar que: 
a) Antivírus varre a memória de um computador e as unidades de disco procurando por vírus. Se encontrar um vírus, o 
aplicativo informará o usuário e este poderá limpar, excluir ou colocar os discos afetados pelo código mal-intencionado 
em quarentena. 
b) Os antivírus são programas que procuram detectar e, então, anular ou remover os vírus de computador. Atualmente, 
novas funcionalidades têm sido adicionadas aos programas antivírus, de modo que alguns procuram detectar e remover 
cavalos de tróia, barrar programas hostis e verificar e-mails. 
c) Os programas antivírus agem, principalmente, lançando mão de 4 formas diferentes, para conseguir detectar o 
mínimo de vírus possível: Escaneamento de vírus conhecidos, Sensoriamento Heurístico, Busca Algorítmica e 
Checagem de Integridade. 
d) Um dos maiores disseminadores de pragas virtuais é o pendrive. Os usuários conectam o dispositivo de memória em 
um computador infectado e logo todos os outros já estão contaminados também. Antivírus com verificação automática 
de mídias removíveis podem contribuir bastante para evitar esse tipo de infecção. 
 
16 - Sobre modelos no Word 2007, analise as afirmações a seguir: 
I - Um modelo é um tipo de documento que cria uma cópia de si mesmo quando você o abre. No Microsoft Office 
Word 2007, um modelo pode ser um arquivo .dotx ou um arquivo .dotm file (um tipo de arquivo .dotm permite 
habilitar macros no arquivo). 
II - Os modelos são exatamente iguais a documentos no sentido de que você pode fornecer seções recomendadas 
ou texto obrigatório para outras pessoas usarem, bem como controles de conteúdo, como uma lista suspensa 
predefinida ou um logotipo especial. É possível adicionar proteção a uma seção de um modelo ou aplicar uma 
senha ao modelo para ajudar a proteger o conteúdo do mesmo contra alterações. 

III - Para criar um novo modelo, clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em Novo. Clique em 
Documento em branco e em Criar. Faça as alterações desejadas nas configurações de margem, tamanho da 

página e orientação, estilos e outros formatos. Clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em 
Salvar como. Na caixa de diálogo Salvar Como, clique em Modelos Confiáveis. Dê um nome ao novo modelo, 
selecione Modelo do Word, na lista Salvar como tipo e clique em Salvar. Feche o modelo. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
17 - Sobre formulas no Excel 2007, analise as afirmações a seguir: 
I - Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. Uma fórmula inicia com um sinal de 
igual (=). Por exemplo, a fórmula a seguir multiplica 2 por 3 e depois adiciona 5 ao resultado. Ex.:  =5+2*3  



 

II - Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula. Há uma 
ordem padrão na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem utilizando parênteses. 
III - Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula. Há uma 
ordem padrão na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem utilizando parênteses. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - Sobre a descrição da ferramenta Limpeza de disco no Windows XP, analise as afirmativas a seguir. 
I - A ferramenta Limpeza de disco ajuda você a liberar espaço no seu disco rígido procurando por arquivos que 
possam ser excluídos com segurança. É possível escolher excluir alguns ou todos os arquivos. 
II - Use a Limpeza de disco para realizar qualquer uma das seguintes tarefas para liberar espaço no seu disco 
rígido:  
 Remover arquivos da Internet temporários. 
 Remover arquivos de programas baixados. Por exemplo, controles ActiveX e miniaplicativos Java baixados 

da Internet. 
 Esvaziar a Lixeira. 
 Remover arquivos temporários do Windows. 
 Remover quaisquer componentes do Windows que não estiver usando. 
 Remover programas instalados que não são mais usados. 
III - É possível iniciar a Limpeza de disco, realizando uma das seguintes ações:  
 Clique em Iniciar e em Executar. Na caixa Abrir, digite cleanmgr e clique em OK.  

-ou-  
 Clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, para Acessórios e para Ferramentas do sistema e clique 

em Limpeza de disco. 
-ou-  

 No Windows Explorer ou em Meu computador, clique com o botão direito do mouse no disco do qual deseja 
liberar espaço, clique em Propriedades, clique na guia Geral e clique em Limpeza de disco. 

É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - Sobre a ferramenta backup no Windows XP, analise as afirmações a seguir: 
I - O utilitário de backup do Windows XP Professional Edition, assim como todos os outros utilitários de sistema, 
está na pasta Ferramentas de Sistema do Menu Iniciar (Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas de 
Sistema).  
II - Se você usa o Windows XP Home Edition e deseja instalar o utilitário de Backup, deve primeiro localizar o 
CD original do Windows XP. Adicione manualmente o utilitário de Backup em seu computador, a partir do CD, 
seguindo estes passos: 
1. Insira o seu CD do Windows XP na unidade e, se necessário, em Meu Computador,clique duas 

vezes no ícone de CD para exibir a tela de Boas-vindas. 
2. Na tela de Boas-vindas do Microsoft Windows XP, clique em Desempenhar Tarefas Adicionais. 
3. Clique em Procurar este CD. 
4. No Windows Explorer, clique duas vezes na pasta ValueAdd, depois em Msft e em Ntdefrag. 
5. Clique duas vezes em Ntdefrag.msi para instalar o utilitário de Backup. 
III - Se você usa o Windows XP Professional, pode usar o utilitário integrado de Backup para fazer cópias de 
arquivos, configurações e de tudo que estiver no seu computador. Você pode ainda usar o utilitário para fazer o 
backup de certos arquivos conforme a programação que você definir. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - Dentre as alternativas a seguir qual NÃO foi uma novidade trazida pelo Windows 98: 
a) Uso do sistema: A navegação dentro do sistema operacional passa a ser feita no mesmo estilo do browser. Um 
detalhe importante é a presença constante da ajuda "on-line" no lado esquerdo das janelas, com link para o site de 
suporte técnico da Microsoft na Internet. Além disso, o Windows 98 abre as janelas por onde você navega uma dentro 
da outra, ao contrário do Windows 95 que abria uma nova janela para cada janela aberta. 



 

b) Suporte a novos periféricos e novas tecnologias: Como é de supor em uma nova versão de um sistema operacional, 
ele traz consigo uma série de novos drivers de dispositivos, reconhecendo diretamente mais periféricos, especialmente 
unidades DVD, o barramento USB, o barramento AGP, o barramento PCI Express, o barramento Firewire, Placa 
aceleradora 3D, câmeras digitais, etc. Além disso, o Windows 98 já vem com o DirectX 5, facilitando a configuração de 
programas 3D que utilizam essa interface de programação. 
c) Múltiplos monitores: Em um mesmo micro você pode instalar mais de uma placa e monitor de vídeo, criando uma 
área de trabalho gigante. Quando o mouse atinge o limite de um monitor, o cursor passa automaticamente para o 
próximo monitor. A grande vantagem é você ter mais de um programa maximizado, um em cada monitor, aumentando 
a sua produtividade. 
d) Utilitários de sistema: Há diversas novidades de manutenção do sistema. Um utilitário muito importante é o Scanreg, 
que procura e conserta automaticamente erros do Registro do Windows 98. Outro utilitário novo extremamente 
importante é o conversor de FAT, que converte discos rígidos do sistema FAT-16 para o sistema FAT-32. 
 
21 - Sobre modelos no Excel 2007, analise as afirmações abaixo: 
I - Para economizar tempo ou promover a padronização, salve sua pasta de trabalho como um modelo que possa 
ser usado para criar outras pastas de trabalho. No Microsoft Office Excel 2007, um arquivo de modelo (.xltx) 
pode incluir dados e formatação e um arquivo de modelo habilitado para macro (.xltm) também pode incluir 
macros. 
II - Você pode usar um dos seus próprios modelos para criar uma nova pasta de trabalho ou pode usar um dos 
vários modelos predefinidos que podem ser baixados do Microsoft Office Online. 
III - Para criar um modelo: Abra a pasta de trabalho que você deseja usar como modelo. Clique no Botão do 

Microsoft Office e, em seguida, clique em Salvar Como. Na caixa Nome do arquivo, digite o nome que deseja 
usar para o modelo. Na caixa Salvar como tipo, clique em Modelo do Excel ou clique em Modelo Habilitado para 
Macro do Excel se a pasta de trabalho contiver macros que você deseje tornar disponíveis no modelo. Clique em 
Salvar. O modelo é automaticamente colocado na pasta Modelos para garantir que ele estará disponível quando 
você desejar utilizá-lo para criar uma nova pasta trabalho. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - Sobre inserir números de página e Ferramentas de cabeçalho e rodapé  no Word 2007, analise as afirmativas 
a seguir:   
I - Você pode adicionar números de página, que são associados a cabeçalhos e rodapés, no topo, na parte inferior 
ou nas margens de um documento. As informações armazenadas em cabeçalhos, rodapés e margens são exibidas 
esmaecidas, e não podem ser alteradas ao mesmo tempo que as informações do corpo do documento. 
II - Para alterar o cabeçalho ou rodapé ou as informações das margens das páginas, faça o seguinte: clique duas 
vezes no cabeçalho ou rodapé e, em seguida, clique na guia Cabeçalhos e Rodapés em Ferramentas de Cabeçalho 
e Rodapé. 
III - Para inserir números de pagina, na guia Revisão, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Número da 

Página.  Clique em Início da Página, Fim da Página ou Margens da Página, dependendo 
de onde deseje exibir os números no documento. Escolha um design de numeração de página na galeria de 
designs. A galeria inclui as opções Página X de Y. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Qual versão do Microsoft Windows 95 trouxe o novo sistema de arquivos FAT-32? 
a) Windows 95 OSR 1 (Windows 95 A) 
b) Windows 95 OSR 2 (Windows 95 B) 
c) Windows 95 OSR 2.1 (Detroit) 
d) Windows 95 OSR 2.5 (Windows 95 C) 
 
 
 



 

24 - Sobre configuração ideal de Config.sys e Autoexec.bat, analise as afirmativas a seguir (considerando 
c:\windows a pasta onde foi instalada o sistema operacional): 
I - Uma das principais fontes de problema do Windows 9x é a configuração errada dos arquivos de configuração 
Config.sys e Autoexec.bat. 
II - Uma configuração recomendada para o arquivo config.sys no Windows 9x seria: 
 @echo off 
 set temp=c:\windows\temp 
 mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) 
 mode con codepage select=850 
 loadhigh c:\windows\command\doskey.com 
 loadhigh c:\windows\command\keyb.com BR 
 cls 
III - Uma configuração recomendada para o arquivo autoexec.bat no Windows 9x seria: 
 device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) 
 Country=055,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys 
É correto afirmar que: 
a) Apenas a afirmativas I está correta. 
b) Nenhuma afirmativa é correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - Sobre instalação de periféricos no Windows 9x, analise as afirmativa a seguir: 
I - Existem 2 tipos de periféricos: periféricos plug-and-play e periféricos não-plus-and-play. Periféricos plug-
and-play caracterizam-se por não possuírem jumpers de configuração; sua configuração é feita totalmente por 
software. Já periféricos não-plug-and-play possuem jumpers de configuração e o usuário deverá definir, 
manualmente, os recursos utilizados pelo periférico – como nível de interrupção, canal de DMA e endereço de 
I/O. 
II - Conflitos entre periféricos plug-and-play são facilmente resolvidos pelo próprio sistema operacional, 
enquanto o conflito entre periféricos não-plug-and-play devem ser resolvidos pelo próprio usuário, já que não há 
como o sistema operacional alterar jumpers de posição. 
III - É extremamente imprtante saber se o periférico a ser instalado ao micro é ou não plug-and-play, pois a 
configuração e instalação do periférico no Windows 9x varia de acordo com essa característica.  
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Sobre problemas com registro, analise as afirmativas abaixo: 
I - O Windows 9x utiliza um arquivo chamado Registro, onde ele armazena informações de sistema e de 
programas. Um dos grandes problemas é quando o Registro se corrompe por algum motivo (vírus, falta de luz, 
micro “congelou” na hora em que o Registro estava sendo atualizado, etc.). Nesse caso, o Windows 9x ficará 
apresentando uma mensagem de erro dizendo que há problemas com Registro. 
II - Para solucionar esse problema, basta restaurar a cópia de backup do Registro, o que pode ser facilmente 
feito dando-se um boot somente no prompt, pressionando a tecla F8 quando aparecer a mensagem “Iniciando o 
Windows...” e entrando os seguintes comandos: 
 attrib c:\windows\*.da? –r –a –s –h 

del c:\windows\*.dat 
ren c:\windows\*.da? *.dat 
attrib c:\windows\*.dat +r +a +s +h 

III - O Windows 98 traz uma grande vantagem sobre as versões anteriores do Windows. Há um utilitário 
chamado Scanreg que procura por erros e conserta problemas do Registro. Além disso, ao contrário das versões 
anteriores, o Windows 98 mantém cinco cópias de backup do Registro, em vez de apenas uma. 
É INCORRETO afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
 
27 - Sobre o modo correto de desinstalar um programa no Windows 9x, analise as afirmativas a seguir: 
I - Executar o modulo desinstalador do programa. 
II - Apagar o diretório do programa no disco rígido. 
III - Através do ícone Adicionar ou Remover Programas do painel de controle e remover o programa desejado. 
É correto afirmar que: 
 



 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Sobre o funcionamento do Windows NT, assinale a afirmativa correta: 
a) O Windows NT é um sistema operacional de 16 bits destinado a aplicações real-time. 
b) Não é um sistema operacional muitiplataforma. 
c) O Windows NT é um sistema operacional cliente-servidor destinado ao uso de redes locais. 
d) Não possui portabilidade com outro sistema operacional. 
 
29 - Sobre Windows 2000, analise as afirmativas abaixo: 
I - Windows 2000 Desktop: Nova versão do Windows 9x. 
II - Windows 2000 Professional: Nova versão do Windows NT Workstation. 
III - Windows 2000 Server: Nova versão do Windows NT Server. 
IV - Windows 2000 Advanced Server: Nova versão do Windows NT Enterprise Edition. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - Sobre teste de hipótese no Excel 2007, analise as afirmativas a seguir: 
I - Teste de hipótese é o processo de alterar os valores em células para ver como essas alterações afetam o 
resultado das fórmulas na planilha. 
II - Três tipos de ferramentas de testes de hipóteses são fornecidos com o Excel: cenários, tabelas de dados e 
Atingir Meta. Cenários e tabelas de dados usam conjuntos de valores de entrada e determinam os resultados 
possíveis. Uma tabela de dados funciona somente com uma ou duas variáveis, mas pode aceitar vários valores 
diferentes para essas variáveis. Um cenário pode ter diversas variáveis, mas pode acomodar apenas até 32 
valores. Atingir Meta funciona de maneira diferente em cenários e tabelas de dados, uma vez que usa um 
resultado e determina os possíveis valores de entrada que geram esse resultado. 
III - Além dessas três ferramentas, você pode instalar suplementos que o ajudem a realizar testes de hipóteses, 
como o suplemento Solver, que é semelhante a Atingir Meta, mas pode acomodar mais variáveis. Também pode 
criar previsões usando a alça de preenchimento e os vários comandos integrados no Excel. Para obter modelos 
mais avançados, é possível usar o suplemento Ferramentas de Análise. 
É INCORRETO afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 


