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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - 08/2011 

 
 

Cód. 39 – Inspetor de Alunos 
 
 
 

A prática de violência entre pares: o bullying nas escolas 
 

As diferentes manifestações de violência urbana vêm adquirindo cada vez mais importância e dramaticidade na 
sociedade brasileira, especialmente a partir da década de oitenta. Muitas são as suas expressões, os sujeitos envolvidos 
e as consequências. O frequente envolvimento da população infantil e juvenil com esta realidade ocupa, de maneira 
crescente, as páginas da imprensa falada e escrita. Tal problemática tem muitas implicações do ponto de vista da prática 
educativa, e suas diferentes manifestações têm preocupado de forma especial pais e educadores. 
De acordo com tal perspectiva, é possível destacarmos alguns aspectos que têm caracterizado nossa sociedade nos 
últimos anos: o intenso processo de urbanização, as migrações internas com suas consequências de desenraizamento 
social, cultural, afetivo e religioso, a acelerada industrialização, o impacto das políticas neoliberais, a expansão das 
telecomunicações, a cultura do consumo, a enorme concentração de renda, a crise ética, o aumento da exclusão e do 
desemprego. [...] 
Não é de hoje que profissionais da educação, alunos e pais vêm se surpreendendo com problemas de violência entre 
jovens alunos de classe média. Apesar das preocupações generalizadas, os olhares dos pesquisadores têm-se voltado 
majoritariamente para as manifestações de violência entre jovens das classes populares. Voltamos a enfatizar que não 
restam dúvidas de que as diferentes formas de violência estão disseminadas em todos os espaços de atuação humana, 
mas a ideia corrente mais popularizada é de que elas são muito próprias e circunscritas aos grandes centros urbanos e a 
jovens das regiões periféricas.  
Pesquisas realizadas pela UNESCO com jovens de diversas cidades do Brasil (Brasília, Fortaleza, Curitiba, Rio de 
Janeiro e São Paulo) permitiram verificar que, aproximadamente, 60% dos jovens na faixa de 14 a 19 anos de idade 
foram vítimas de algum tipo de violência nas unidades escolares nos últimos anos. Em outro estudo finalizado em 2002, 
também é verificada a escala de violência que vitima nossa juventude: a taxa de mortalidade na faixa etária de 15 a 24 
anos por causas violentas duplicou nas duas últimas décadas. No contexto internacional, índices de homicídios entre 
jovens são extremamente elevados. Outras informações são ainda mais preocupantes: no plano nacional, 40% das 
mortes entre jovens devem–se a homicídios. Nas capitais do país, essa proporção se eleva para 47%. A discussão sobre 
violência é importante, porque é um fenômeno que se desdobra no ambiente da instituição escolar. 

Disponível em: http://www.rieoei.org/rie37a04.htm. Acesso em 08/12/2011. 
 
Considere o texto acima para responder às questões de 01 a 05. 
 
 
1. Segundo o texto, é correto afirmar que: 

 
A) fatores econômico-sociais não influenciam na prática da violência na atualidade, pois a prática é um atributo 

meramente biológico. 
B) algumas das causas da violência nos últimos anos são: desenraizamento social, cultural, afetivo e religioso; o 

impacto das políticas neoliberais, a expansão das telecomunicações, a cultura do consumo, a crise ética, o 
aumento da exclusão e do desemprego. 

C) jovens e crianças não participam do contexto da violência, a qual diminuiu consideravelmente nas últimas 
décadas. 

D) a discussão da violência é inútil e deve ser afastada do âmbito social, por ser ineficaz e não apresentar 
resultados palpáveis. 

 
2. Considere o termo grifado: “Pesquisas realizadas pela UNESCO com jovens de diversas cidades do Brasil (Brasília, 

Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo) permitiram verificar que, aproximadamente, 60% dos jovens na faixa 
de 14 a 19 anos de idade foram vítimas de algum tipo de violência nas unidades escolares nos últimos anos”. O 
verbo grifado está conjugado no mesmo tempo e modo em: 

 
A) Os alunos não viram o inspetor chegando ao corredor.  
B) Os estudantes veriam os cartazes e os avisos se tivessem mais atenção.  
C) Os discentes verão as notas publicadas no mural na sexta-feira. 
D) Se virem os uniformes, certamente gostarão do novo modelo.  
 

http://www.rieoei.org/rie37a04.htm


 

2 
 

 

3. Considere o trecho grifado: “Pesquisas realizadas pela UNESCO com jovens de diversas cidades do Brasil (Brasília, 
Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo) permitiram verificar que, aproximadamente, 60% dos jovens na faixa 
de 14 a 19 anos de idade foram vítimas de algum tipo de violência nas unidades escolares nos últimos anos”. O uso 
da vírgula se justifica por tratar-se: 

 
A) do isolamento de termos repetidos. 
B) enumeração. 
C) adjunto adverbial intercalado. 
D) da separação de um vocativo. 
 

4. Na frase, considere os termos grifados: “No contexto internacional, índices de homicídios entre jovens são 
extremamente elevados”. As palavras são acentuadas, de acordo com a mesma regra, respectivamente, em: 

 
A) sinônimos e gráficas. 
B) regências e inéditas. 
C) antônimos e advérbios. 
D) após e línguas. 
 

5. No trecho, considere o termo grifado: “Voltamos a enfatizar que não restam dúvidas de que as diferentes formas de 
violência estão disseminadas em todos os espaços de atuação humana, mas a ideia corrente mais popularizada é de 
que elas são muito próprias e circunscritas aos grandes centros urbanos e a jovens das regiões periféricas”. O termo 
pode ser substituído, sem alteração do sentido da frase, pela expressão: 

 
A) subdivididas. 
B) propagadas. 
C) restritas. 
D) ausentes. 
 

6. A expressão grifada está empregada, corretamente, em seu sentido literal, sem duplo sentido, em: 
 

A) O aluno disse ao professor que estava sendo crucificado injustamente. 
B) A adolescente disse que aquela relação ficaria tatuada em sua alma. 
C) A escola é uma mina de ideias. 
D) Nem todo ato subversivo merece repreensão. 
 

7. O acento indicativo de crase está corretamente empregado em: 
 

A) A reunião começa às 8h00min. 
B) Santo André à 8 km. 
C) O sinal baterá daqui à 8 minutos. 
D) As reuniões serão à terças-feiras. 
 

8. O problema está _____________, colocando a coordenadora __________ pressão. A reunião será ___________ as 
notas finais. 
 
As expressões que completam os espaços acima, de forma adequada, são, respectivamente: 

 
A) sobreentendido – sobre – sob 
B) subentendido – sob – sobre 
C) subentendido – sub – sob 
D) supraentendido – sob – sub 
 

9. A concordância está corretamente empregada em: 
 

A) Agora são meio dia e meio. 
B) O transporte coletivo chega às uma e meia. 
C) Falta dez minutos para as duas. O tempo passou muito rápido hoje. 
D) Os alunos saem às seis e meia. 
 

10. Considere a frase: “Apesar de ser sexta-feira, os alunos estão sorridentes e festivos”. Os termos grifados dão ideia 
de: 

 
A) consequência. 
B) finalidade. 
C) concessão. 
D) causa. 
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11. Leia a notícia publicada no site da Prefeitura Municipal de Santo André, em 8/12/2011, a respeito da inauguração da 
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) José do Prado Silveira. 

 
Atualmente, 415 alunos já estudam na nova unidade, transferidos do prédio vizinho, a Emeief Maria Delphina, que 
será transformada em creche, para atender a demanda reprimida da região. Na  Emeief José do Prado Silveira, são 
81 alunos da educação infantil; 275, no ensino fundamental, e 59, de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ainda há 
vagas para o ano de 2012. (fonte: http://www2.santoandre.sp.gov.br/news/7599/42. Acessado em 10/12/2011) 

 
Com base nessa notícia, é correto afirmar que, se escolhido, aleatoriamente, um aluno da Emeief José do Prado da 
Silveira para receber um prêmio em virtude da sua inauguração, a chance do aluno escolhido ser do ensino 
fundamental é representada pela fração: 

 

A) 
83

55
. 

B) 
275

1
. 

C) 
415

1
. 

D) 
65

23
. 

 
12. Com base em informações disponíveis em 11/12/2011, no site da Prefeitura Municipal de Santo André, conclui-se 

que a soma dos números de escolas municipais e de escolas particulares que atendem a educação infantil, naquele 
município, é 209. Sabendo que a diferença entre o número dessas escolas particulares e o número dessas escolas 
municipais, nessa ordem, é 35, é verdadeiro afirmar que o número de escolas municipais que atendem a educação 
infantil no município de Santo André é: 

 
A) 122. 
B) 174. 
C) 98. 
D) 87. 
 

13. Três vasilhames com formatos de cubo estão totalmente cheios com água. Se as medidas das arestas internas 
desses vasilhames são 4, 5 e 6 centímetros, então é verdade que o volume médio de água nesses vasilhames, em 
centímetros cúbicos, é: 

 
A) 216. 
B) 125. 
C) 202 
D) 135. 
 

14. Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna. 
 

Este concurso público está selecionando candidatos para um total de 1.142 vagas. Para o cargo de Inspetor de 
alunos, são disponibilizadas 35 vagas. É correto afirmar que, aproximadamente, ____% do número total de vagas é 
destinado para esse cargo. 

 
A) 4 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
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15. Observe a representação gráfica da função  f: [-4,3] → R , onde R simboliza o conjunto dos números reais e [-4,3] é 
um subconjunto de R: 

 

      
 

Com base nela, é correto afirmar que: 
 

A) f(0) = 3. 
B) f(3) = 0. 
C) f é uma função polinomial de 2º grau. 
D) f é uma função decrescente. 
 

16. A função  g: [0,4] → R , onde R simboliza o conjunto dos números reais e  [0,4] é um subconjunto de R, é dada, 
algebricamente, por  g(x) = -x

2
 + 4x  e indica a altura de uma bola, em metros, após x segundos dela ter sido chutada 

para cima. É correto afirmar, com base na função g, que após 1 segundo da bola ter sido chutada, sua altura era de: 
 

A) 4 metros. 
B) 3 metros. 
C) 5 metros. 
D) 2 metros. 
 

17. Os pontos A, B e C determinam um triângulo retângulo. No lado AB  inseriu-se um ponto E e no lado BC  inseriu-se 

um ponto F, de modo que o segmento EF  estivesse paralelo ao lado AC  e os pontos B, E e F determinassem outro 

triângulo retângulo, conforme a figura. 

    

Se BE , EA  e EF  medem, respectivamente, 2, 3 e 3 centímetros, então é verdade que o lado AC  mede, em 

centímetros: 
 

A) 4,5. 
B) 5,5. 
C) 6,5. 
D) 7,5. 
 

18. Sabendo que em 1 metro cúbico cabem, exatamente, 1.000 litros de água, conclui-se, corretamente, que em 250.000 
centímetros cúbicos caibam, exatamente: 

 
A) 2.500 litros de água. 
B) 25 litros de água. 
C) 2,5 litros de água. 
D) 250 litros de água. 
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19. Observe o número de quadradinhos pintados e não pintados da sequência de figuras 
 

Figura 1  Figura 2  Figura 3  Figura 4 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
Mantida a lógica de formação das figuras, é correto afirmar que o número de quadradinhos não pintados da Figura 
10, dessa sequência, será: 

 
A) 134. 
B) 90. 
C) 122. 
D) 146. 
 

20. A representação gráfica indica a quantidade de alunos advertidos por número de advertências, do ano de 2011, de 
uma determinada escola. 

 

    
 

Com base nela, avalie as proposições a seguir. 
 
I - Um total de 100 alunos recebeu, pelo menos, uma advertência. 
II - 15% do total de alunos da escola recebeu 3 advertências. 
III - Do total de alunos advertidos, 25% recebeu 2 advertências. 
 
São verdadeiras as proposições: 
 
A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e III. 

 
21. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura à gestante e/ou parturiente e/ou mãe pelos diversos 

recursos do Poder Público: 
 

1 - assistência psicológica a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção.  
2 - encaminhamento da gestante aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, 

obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema. 
3 - condições adequadas ao aleitamento materno pelas empresas privadas que receberão incentivos fiscais para 

compensar a ausência das mães funcionárias nesses períodos. 
4 - atendimento gratuito ao parto pelo médico de plantão no ambulatório do SUS. 
 
Estão de acordo com o ECA: 
 
A) apenas 2 e 4. 
B) apenas 1 e 2. 
C) apenas 2, 3 e 4. 
D) todas. 
 



 

6 
 

 

22. Sobre as disposições do ECA é incorreto afirmar. 
 
A) Os hospitais públicos e particulares devem manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 

permanência junto à mãe. 
B) A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. 
C) Apenas os hospitais de caráter público são obrigados a fornecer declaração de nascimento onde constem 

necessariamente as intercorrências do parto e manter registro através de prontuários individuais, pelo prazo de 
vinte e um anos. 

D) Aqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outros recursos relativos a tratamento de saúde, 
habilitação e reabilitação receberão gratuitamente pelo poder público.  

 
23. Consta do Estatuto que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e que: 

 
(  ) o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da 

autoridade competente.  
(  ) compete especialmente aos dirigentes de escolas particulares recensearem os educandos no ensino básico e 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 
(  ) os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.  
(  ) os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar as seguintes 

ocorrências: suspeita de maus-tratos envolvendo seus alunos; elevados níveis de repetência e brigas ocasionais 
entre alunos durante o período de intervalo entre as aulas.  

 
Identificando as afirmações como (V) verdadeiras ou (F) falsas temos a sequência: 
 
A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – V. 
C) V – F – F – V. 
D) V – F – V – F. 

 
24. Analise as afirmações em geral sobre as disposições do ECA. 

 
1 - A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por 

mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 
fundamentada pela autoridade judiciária.    

2 - O poder familiar será exercido, preferencialmente pelo pai, assegurado à mãe o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.  

3 - A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos 
casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e 
obrigações a que alude o art. 22 (... o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.)  

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

 
25. O Art. 86 do Estatuto determina que “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 

através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios”.  Além das políticas sociais básicas, fazem parte das linhas de ação da política de 
atendimento: Art. 87 
 

 políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.  

 serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão.  

 serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos.  

 proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a 
garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes.  

 campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.  

 
Estão corretas de acordo com o ECA: 
 
A) apenas cinco afirmações. 
B) apenas três afirmações. 
C) todas as afirmações. 
D) apenas duas afirmações. 
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26. O Estatuto elenca os princípios que as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou 
institucional devem adotar, dentre os quais não se inclui:    
 
A) o desmembramento de grupos de irmãos. 
B) a preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar.     
C) a integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. 
D) o atendimento personalizado e em pequenos grupos. 
 

27. Sobre as entidades que desenvolvem programa de acolhimento institucional e seus dirigentes o ECA determina: 
 
1 - O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, para 

todos os efeitos de direito.   
2 - Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a 

permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento 
institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar.   

3 - As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber 
recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades da Lei.   

4 - O descumprimento das disposições da Lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento 
familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade 
administrativa, civil e criminal.   

5 - As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de 
urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo 
comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de 
responsabilidade.  

 
Constam do Estatuto: 
 
A) 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
 

28. Analise as afirmações sobre determinações do ECA.  
 

1 - Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos 
assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério do Trabalho para as providências cabíveis, 
inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.  

2 - As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que 
seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios 
norteadores das atividades de proteção específica.   

 
Sobre as afirmações podemos concluir que: 
 
A) apenas 1 está correta. 
B) 1 e 2 estão corretas. 
C) apenas 2 está correta. 
D) 1 e 2 estão incorretas. 

 
29. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos noEstatuto 

forem ameaçados ou violados:  
 

1 - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 
2 - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 
3 - em razão de sua conduta. 
 
Constam do Estatuto: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
30. O Art. 101, § 3

o
 do Estatuto dispõe que:  “Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às 

instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de 
Acolhimento ____________________. 
 
A) requerida pelos pais” 
B) expedida por entidades educacionais” 
C) requerida por qualquer cidadão” 
D) expedida pela autoridade judiciária” 
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31. A Guia de Acolhimento (referida na questão anterior) deverá ser preenchida obrigatoriamente com determinadas 
informações, dentre as quais não se inclui:  

 
A) a identificação da criança ou do adolescente e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se 

conhecidos. 
B) o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência.  
C) os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.  
D) a crença religiosa da família. 

 
32. Sobre os direitos individuais da criança e do adolescente o Estatuto dispõe: 

 
(  ) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente.  
(  ) O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca 

de seus direitos.  
(  ) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à 

autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.  
(  ) Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata e a internação, 

antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de trinta dias.  
(  ) O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de 

proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.  
 
Conforme o ECA as afirmações são (V) verdadeiras ou (F) falsas na sequência: 
 
A) V – F – V – F – V. 
B) V – V – V – F – V. 
C) F – V – V – V – F. 
D) V – V – V – V – V. 

 
33. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente dentre outras, as 

seguintes medidas:  
 
 advertência. 
 obrigação de reparar o dano. 
 prestação de trabalhos forçados. 
 liberdade assistida. 
 inserção em regime de semi-liberdade. 
 internação em estabelecimento educacional. 
 
Dos itens citados estão corretos: 
 
A) apenas cinco. 
B) apenas quatro. 
C) apenas três. 
D) apenas dois. 

 
34. A medida sócioeducativa aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias 

e a gravidade da infração. Analise as afirmações.  
 
1 - A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período 

não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.  

2 - As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada 
máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a 
frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.  

 
Sobre as afirmações podemos concluir que: 

 
A) 1 e 2 estão incorretas. 
B) apenas 1 está correta. 
C) apenas 2 está correta. 
D) 1 e 2 estão corretas. 
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35. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito 
à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Podemos afirmar que  

 
1 - A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 

fundamentada, no máximo a cada seis meses.  
2 - Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.  
3 - A liberação será compulsória aos dezoito anos de idade.  
 
Constam do Estatuto as afirmações: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

 
As questões de informática foram baseadas na Ajuda dos respectivos aplicativos do Office 2003. 
 
36. Um estilo é um conjunto de características de formatação que podem ser aplicadas ao texto, tabelas e listas de seu 

documento para alterar rapidamente sua aparência. Ao aplicar um estilo, você aplica um grupo inteiro de formatos em 
uma simples operação. Analise as afirmações sobre estilo. 

 
1 - Um estilo de parágrafo controla todos os aspectos da aparência de um parágrafo, como alinhamento do texto, 

paradas de tabulação, espaçamento da linha e bordas, etc.. 
2 - Um estilo de caractere afeta o texto selecionado em um parágrafo, como a fonte e o tamanho do texto e os 

formatos negrito e itálico.  
3 - Um estilo de tabela fornece uma aparência consistente para bordas, sombreamento, alinhamento e fontes em 

tabelas.  
4 - Um estilo de lista aplica alinhamento, caracteres de numeração ou marcador e fontes semelhantes às listas.  
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
37. Para inserir um título ou texto, antes de uma tabela do Word que esteja na primeira linha do documento, devemos: 

 
A) selecionar a primeira linha da tabela e pressionar Shift. 
B) clicar na célula superior esquerda na primeira linha da tabela e pressionar Enter. 
C) selecionar a tabela e pressionar Shift + Enter. 
D) Selecionar a primeira coluna da tabela e clicar Ctrl + Home 

 
38. A figura abaixo representa botões que se localizam na extremidade inferior direita da janela do Word. O botão 

apontado pela flecha disponibiliza o comando: 
 
A) Aumentar a porcentagem de zoom da página exibida. 
B) Inserir figuras ou formas no documento. 
C) Selecionar objeto de procura. 
D) Alternar janelas. 

 
39. Sobre hiperlink em planilha do Excel, podemos afirmar. 

 
1 - Para selecionar uma célula onde existe umhiperlink sem ir para o destino do hiperlink, clique na célula e 

mantenha o botão do mouse pressionado até o cursor se transformar em uma cruz e depois, solte o botão do 
mouse.  

2 - Para remover um hiperlink e o texto que o representa, clique com o botão direito do mouse na célula que contém 
o hiperlink e clique em Limpar conteúdo no menu de atalho.  

3 - Para remover um hiperlink e o elemento gráfico que o representa, mantenha a tecla CTRL pressionada e clique 
no elemento gráfico. Em seguida, pressione ENTER.  

 
Estão corretas as afirmações: 

 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 2, apenas. 
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40. Analise as características para identificar a fórmula do Excel a que se referem. 
 

 Executa vários cálculos em um ou mais conjuntos de valores 

 Retorna um único resultado ou vários resultados.  

 Fica entre chaves{ } 

 É inserida pressionando-se Ctrl + Shift + Enter. 
 
São características específicas da: 
 
A) Fórmula de matriz. 
B) Fórmula lógica. 
C) Fórmula de agrupamento. 
D) Fórmula de intervalo. 

 
 
 
 




