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Oração de um órfão 
 
Papai Noel, você que não se atrasa 
Na visita anual que faz à Terra 
Vê se faz voltar à minha casa 
O meu papai que foi brigar na guerra 
 
Vê se você, que pode mais que a gente 
E que tem uma força sem igual 
Me pode dar agora esse presente 
Nessa noite milagrosa do Natal 
 
Ele partiu numa noite estranha 
Que da lembrança nunca mais me sai 
Disse que ia brigar na Alemanha 
E desde então, não vejo mais o meu papai 
 
Ele escrevia sempre 
Mamãe lia suas cartas baixinho e devagar 
“Eu voltarei em breve” dizia 
“A guerra está prestes a acabar” 
 
Depois passaram meses e muitos dias 
Notícia alguma de meu papai não veio 
E mamãe, na maior das agonias, 
Esperava a mensagem do correio 
 
Nada vinha, o silêncio era completo 
E a razão até agora eu não sei bem 
Mamãe passou a se vestir de preto 
E nunca mais sorriu para ninguém 
 
Até que enfim, com a última batalha 
Só de lembrar o coração me dói 
O correio nos trouxe uma medalha 
Com as cinco letras da palavra "H-e-r-ó-i" 
 
Eu que tenho o coração feito em brasa 
Nessa noite em que pedir-te venho 
Todos tem o seu papai dentro de casa 
Só eu, Papai Noel, é que não tenho 
 
Por que Papai Noel 
Essas coisas que na alma me corrói 
Se os heróis não voltam para casa 
Será que vale a pena ser herói? 
 
Papai Noel meu santo e bom paizinho 
Meu coração te pede sem revolta 
Eu sei que você vai dar um jeitinho 
E mandar o meu papai de volta. 
http://gigallafrio.blogspot.com/2010/08/oracao-de-um-orfao.html 

 
1) Pode-se concluir do texto que: 
 
A) O sinal indicativo de crase em “Na visita anual que 
faz à Terra”. Ocorre de forma obrigatória como em 
“Os marinheiros voltaram à terra”; 

B) A elipse do pronome possesivo em “Vê se faz vol-
tar à minha casa” resulta na supressão do acento gra-
ve; 
C) As expressões “a gente” e “me pode” presentes na 
segunda estrofe denotam uma linguagem típica for-
mal; 
D) Ao afirmar “Nessa noite milagrosa do Natal” o pro-
nome demonstrativo indica que é a noite em que o 
menino está; 
E) Estranha é classificada sintaticamente como predi-
cativo do sujeito em:  Ele partiu numa noite estranha.” 
 
2) A alternativa CORRETA encontra-se em: 
 
A) Os dois primeiros versos da quarta estrofe deno-
tam a conclusão do tempo passado; 
B) Em “Eu voltarei em breve”, percebe-se a correla-
ção verbal do futuro com o passado; 
C) A inclusão do acento indicativo da crase em “Está 
prestes a acabar” denota uma conjuntura gramatical 
normativa; 
D) A substituição das vírgulas em “E mamãe, na mai-
or das agonias,” por travessões deixa o enunciado de 
acordo com vigência gramatical; 
E) A substituição do porquê em “Por que Papai Noel” 
por “por qual razão” caracteriza um desvio em relação 
à norma culta da língua. 
 
3) Não se verifica no texto: 
 
A) Organização em versos; 
B) Presença de estrofes; 
C) Vocabulário esotérico; 
D) Sonoridade e rimas; 
E) Sentimentalismo. 
 
4) A cerca das charges abaixo se conclui que: 
 

CHARGE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. Em “ senhoras e senhores” há uma classificação de 
um vocativo. O que ocorre em  “Papai Noel”. 
II. A substituição do verbo presente na segunda char-
ge por “existe” deixa-a condizente com as diretrizes 
gramaticais. 
III. A única locução verbal presente nas duas charges, 
é composta de um verbo auxiliar mais verbo no infini-
tivo. 
IV. Há uma ironia proposital em relação às datas. Am-
bas, dia primeiro. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II e IV; 
D) II e III; 
E) I e III. 
 
5) Sabe-se que é característica da charge: 
 
A) Relatar a vida cotidiana de forma narrativa, usando 
uma linguagem coloquial, sintetizando a suavidade 
beleza artística; 
B) Uma ilustração cômica que critica os acontecimen-
tos sociais e políticos; 
C) Através de uma caricatura se faz uma narrativa 
com uma linguagem simples direta e acessível; 
D) São imagens que transmitem o exagero das      
características físicas a fim de denotar a comicidade; 
E) Caracterizada pela sátira e ironia a charge mostra 
através da injunção os aspectos sociais e culturais. 
 

 
O RITUAL BRASILEIRO DO TROTE 

 
Estamos na época dos trotes em calouros de universi-
dade, um ritual coletivo tão brasileirinho quanto o Car-
naval e a carnavalização da Justiça nas CPIs. 
O trote é medieval como a universidade e quase   
deixou de existir em lugar civilizado. No Brasil, é um 
meio de reafirmar, na passagem para a vida adulta, 
que o jovem estudante pertence mesmo a uma socie-
dade autoritária, violenta e de privilégio. 
Submissão e humilhação são a essência do rito, mas 
expressivas mesmo são suas formas: o calouro é 
muita vez obrigado a assumir o papel de pobre brasi-
leiro. A humilhação também faz parte da iniciação 
universitária americana, embora nesse caso o rito 
marque a entrada na irmandade, sinal de exclusivis-
mo e vivência de segredos de uma elite que se res-
sente da falta de aristocracia e de mistérios em sua 
sociedade ideologicamente igualitária e laica. 
De início, como em muito ritual, o jovem é descaracte-
rizado e marcado fisicamente. É sujo de tinta, de la-
ma, até de porcarias excrementícias; raspam sua ca-
beça. Ao mesmo tempo que apaga simbolicamente 
sua identidade, a pichação do calouro lhe confere a 
marca do privilegiado universitário (são poucos e têm 
cadeia especial!). Pais e estudantes se orgulham da 
marca suja e da violência. 

Na mímica da humilhação dos servos, o jovem é colo-
cado em fila, amarrado ou de mãos dadas, e conduzi-
do pelas ruas, como se fazia com escravos, como a 
polícia faz com favelados. É jogado em fontes imun-
das, como garotos de rua. Deve esmolar para seu 
veterano-cafetão. Na aula-trote, o veterano vinga-se 
do professor autoritário ao encenar sua raiva e des-
carregá-la no calouro, com o que a estupidez se re-
produz. 
Como universidade até outro dia era privilégio oligár-
quico, o trote nasceu na oligarquia, imitada pelos   
arrivistas. Da oligarquia veio ainda o ritual universitá-
rio  do assalto a restaurantes (‘pindura’), rito de inicia-
ção pelo qual certa elite indica que se exclui da ordem 
legal dos comuns. De vez em quando, ferem, aleijam 
ou matam um garoto na cretinice do trote. Ninguém é 
punido. Os oligarcas velhos relevam: ‘acidente’. Não, 
não: é tudo de propósito. 
 

 (Vinicius Torres Freire. In: Folha de S. Paulo , 13/02/2006.) 

 
6) O verbo ser, destacado no fragmento abaixo,  está 
no plural por uma obrigatoriedade da norma culta. O 
mesmo acontece na alternativa: 
 
“Submissão e humilhação são a essência do rito” 
 
A) Os sapos saem da penumbra; 
B) Conversam pai e filho; 
C) Tu, ele  e teu pai são inteligentes; 
D) Carlinhos e Carla são lindos; 
E) João, Cláudia e Tu sois esforçados. 
 
7) A expressão em destaque no fragmento abaixo, 
pode ser substituída por outra locução que é: 
 
“De início, como em muito ritual, o jovem é descarac-
terizado e marcado fisicamente.” 
 
A) A princípio; 
B) Em tese; 
C) Em princípio; 
D) Inicialmente; 
E) De princípio. 
 
8) O emprego da vírgula em “No Brasil, é um meio” 
justifica-se pelo mesmo motivo da alternativa: 
 
A) Um meio de reafirmar, na passagem para a vida 
adulta, que o jovem estudante pertence; 
B) Submissão e humilhação são a essência do rito, 
mas expressivas mesmo são suas formas; 
C) A humilhação também faz parte da iniciação uni-
versitária americana, embora nesse caso o rito mar-
que a entrada na irmandade, sinal de exclusivismo; 
D) Como em muito ritual, o jovem é descaracterizado 
e marcado fisicamente; 
E) Estamos na época dos trotes em calouros de uni-
versidade, um ritual coletivo. 
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9) A respeito do texto se conclui que: 
 
A) O sujeito do primeiro período é indeterminado; 
B) A colocação de um acento indicativo de crase em 
“obrigado a assumir” deixa a frase em congruência 
com as diretrizes gramaticais; 
C) A substituição da conjunção concessiva em 
“embora nesse caso o rito marque a entrada na ir-
mandade” por “desde que” deixa o enunciado com 
mesmo valor semântico; 
D) No seguimento “Ao mesmo tempo que” ocorre uma 
elipse da preposição em, o que acarreta em uso colo-
quial da língua; 
E)  Em “o jovem é descaracterizado e marcado fisica-
mente. É sujo de tinta, de lama, até de porcarias ex-
crementícias; raspam sua cabeça.” Caracterizam-se 
as causas de ações expressas nos parágrafos anteri-
ores. 
 
10) A respeito da charge abaixo se conclui que: 

I. A atitude do pai é coerente com suas palavras. 
II. A supressão da preposição depois de “ violência” 
obriga a colocação do acento indicativo de crase. 
III. Percebe-se que na charge ocorre uma mistura da 
comicidade, sátira e veracidade. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II; 
E) III. 
 
 

11) A influenza H1N1 ficou comumente conhecida 
como: 
 
A) Gripe do frango; 
B) Gripe da vaca; 
C) Gripe aviária; 
D) Gripe suína; 
E) Gripe do boi. 
 
12) Sobre o arquipélago de Fernando de Noronha: 
 
I. O arquipélago pertence ao Estado do Rio Grande 
do Norte. 
II. O arquipélago serviu como local de detenção, de 
1737 a 1942. 
III. A capital do arquipélago é Vila dos Remédios. 
IV. Hoje é administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e IV; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 
13) Relacione: 
 
1. É um ambiente aquático transicional entre um rio e 
o mar. 
2. Região alongada e rebaixada do relevo. 
3. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e 
sem irregularidades. 
4. É uma grande área geográfica com pouca ou rara-
mente com nenhum tipo de variação de altitude. 
 
(    ) Depressão. 
(    ) Estuário. 
(    ) Vale. 
(    ) Planície. 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1 – 2 – 4 – 3; 
B) 2 – 4 – 3 – 1; 
C) 4 – 3 – 1 – 2; 
D) 1 – 3 – 4 – 2; 
E) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
14) Foram ministros que deixaram o cargo no gover-
no de Dilma, por estarem envolvidos em denúncias 
de irregularidades, EXCETO: 
 
A) Nelson Jobim; 
B) Pedro Novais; 
C) Guido Mantega; 
D) Wagner Rossi; 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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E) Orlando Silva. 
 
15) Assinale a opção em que todos os países tiveram 
a queda de seus ditadores em 2011: 
 
A) Grécia, Tunísia e Síria; 
B) Iraque, Egito e Líbia; 
C) Palestina, Egito e Síria; 
D) Egito, Tunísia e Líbia; 
E) Irã, Tunísia e Egito. 
 
16) No ano de 1800, a capital brasileira era represen-
tada por: 
 
A) São Paulo; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Brasília; 
D) Salvador; 
E) Porto Seguro. 
 
17) Relacione os elementos às suas RESPECTIVAS  
cidades paraibanas: 
 
1. Cidade em que se comemora o Bode Rei. 
2. Tem como padroeira Nossa Senhora da Guia. 
3. Se destaca na produção e comércio de flores natu-
rais. 
4. Possui uma praça chamada “Praça do Cristo Re-
dentor”. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) 1. Pilões – 2. Lucena – 3. Lagoa de Roça – 4. Ca-
baceiras; 
B) 1. Cabaceiras – 2. Pilões – 3. Lagoa de Roça – 4. 
Lucena; 
C) 1. Cabaceiras – 2. Lucena – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
D) 1. Lucena – 2. Cabaceiras – 3. Pilões – 4. Lagoa 
de Roça; 
E) 1. Lagoa de Roça – 2. Pilões – 3. Lucena – 4. Ca-
baceiras. 
 
18) Constitui uma das obras do pesquisador e poeta 
florestense, Antônio Kydelmir Dantas de Oliveira: 
 
A) Remendos (2000); 
B) A educação em Nova Floresta (2002); 
C) O deus dinheiro (1982); 
D) Retalhos (2001); 
E) Parabéns Brasil (1989). 
 
19) No aspecto hidrográfico, o município de Nova Flo-
resta está inserido nos domínios da bacia hidrográfica 
do Rio Jacu, e seus principais tributários são: 
 
A) O rio Nova Floresta e o rio Montevidéo; 
B) O riacho Monte Alegre e o rio Montevidéo; 
C) O rio Campo Comprido e o riacho Monte Alegre; 
D) O rio Caicó e o rio Monte Alegre; 
E) A lagoa Montevéo e o rio Nova Floresta. 

20) Foram prefeitos do município de Nova Floresta, 
EXCETO: 
 
A) Menézio Dantas; 
B) Benedito Marinho; 
C) Felinto Florentino; 
D) Cassiano Soares; 
E) Edilson Batista. 

21) De acordo com o CTN sobre as limitações da 
competência tributária, julgue as afirmativas abaixo: 
 
I. É vedado exclusivamente aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o pa-
trimônio e a renda com base em lei anterior à data 
inicial do exercício financeiro a que corresponda.  
II. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
de qualquer natureza, em razão da sua procedência 
ou do seu destino. 
III. É vedado à União instituir tributo que não seja uni-
forme em todo o território nacional, ou que importe 
distinção ou preferência em favor de determinado Es-
tado ou Município. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) As afirmativas I, II e III;   
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Apenas a afirmativa I; 
E) Apenas a afirmativa III. 
 
22) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE: 
 
(    )  Somente Estados e Distrito Federal podem insti-
tuir empréstimos compulsórios nos casos de calami-
dade pública que exijam auxílio federal impossível de 
atender com os recursos orçamentários disponíveis 
para os municípios com base na Lei 10257/2001 
(Estatuto das Cidades). 
(    ) Sobre o ITR, a base do cálculo do imposto é o 
valor venal do imóvel rural ou da terra nua, exceto 
nos casos de reforma agrária e bens de patrimônio da 
União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios.  
(     ) O IPTU, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Mu-
nicípio. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V;  
B) F – F – F;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) V – F – F;  
D) F – F – V;  
E) F – V – V.   
 
23) Sobre o Imposto sobre Serviços de Transportes e 
Comunicações, de acordo com o CTN, julgue os itens 
a seguir: 
 
I. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. 
II. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
III. O imposto, de competência da União e Estados, 
tem como fato gerador a prestação do serviço de 
transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mer-
cadorias ou valores, inclusive quando o trajeto se 
contenha inteiramente no território de um mesmo Mu-
nicípio. 
 
Está(ão) INCORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I; 
B) Apenas as afirmativas I e II;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) As afirmativas I, II e III;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
24) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE, sobre Taxas, de acordo com o CTN: 
 
(   ) Tem como fato gerador o exercício regular do po-
der de polícia, exceto nos casos de utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte. 
(     ) São cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 
suas respectivas atribuições. 
(      ) A taxa não pode ter base de cálculo ou fato ge-
rador idênticos aos que correspondam a imposto, ex-
ceto nos casos em que podem ser calculadas em fun-
ção do capital das empresas. 
(    ) É instituída para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 
como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar 
para cada imóvel beneficiado. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – F – F;  
B) V – V – F – F;  
C) V – F – F – V;  
D) F – V – V – V;  
E) F – V – V – F.  
 
25) De acordo com o Estatuto das Cidades (Lei Fede-
ral 10.257/01).  O direito de Preempção será exercido 
sempre que o Poder Público necessitar de áreas pa-
ra: 
 
I. Execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social. 

II. Ordenamento e direcionamento da expansão urba-
na. 
III. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural 
ou paisagístico. 
IV. Criação de unidades de conservação ou proteção 
de outras áreas de interesse ambiental, exceto nos 
casos de regularização fundiária. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
B) Apenas as afirmativas I, II e III; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
E) Apenas as afirmativas I e III. 
 
26) O ISS será devido no local da prestação nos se-
guintes itens abaixo, EXCETO: 
 
A) Florestamento, reflorestamento, semeadura, adu-
bação e congêneres; 
B) Armazenamento, depósito, carga, descarga, arru-
mação e guarda de bens de qualquer espécie; 
C) Consultoria, Auditoria e assessoria econômica ou 
financeira; 
D) Acompanhamento e fiscalização da execução de 
obras de engenharia, arquitetura e urbanismo; 
E) Planejamento, organização e administração de 
feiras, exposições, congressos e congêneres. 
 
27) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso RESPECTIVA-
MENTE. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza - ISSQN incide sobre as seguintes formas de 
prestação de serviços: 
 
(    ) Por trabalhadores avulsos. 
(    ) Em relação de emprego. 
(   ) Por diretores e membros do conselho consultivo 
ou fiscal. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V;  
B) F – F – F;  
C) V – F – F;  
D) F – F – V;  
E) F – V – V.   
 
28) Com relação ao lançamento do IPTU, de acordo 
com o CTM de Nova Floresta, julgue as afirmativas 
abaixo: 
 
I. O lançamento do imposto é anual e por homologa-
ção. 
II. Quando o lançamento for efetuado através de auto 
de infração, não torna-se obrigatório o cadastramento 
do imóvel com a especificação das áreas do terreno, 
somente nos casos de edificações unifamiliar, após o 
julgamento administrativo do feito ou o seu pagamen-
to. 
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III. As alterações do lançamento que impliquem em 
mudança de alíquota só terão  efeitos no mesmo e-
xercício, exceto para os lançamentos via auto de in-
fração. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas a afirmativa I; 
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Apenas a afirmativa II; 
E) As afirmativas I, II e III.   
 
29) O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
"inter vivos" – ITBI incide  sobre qualquer uma das 
seguintes ocorrências:  
  
I. Dação em pagamento. 
II. Permuta. 
III. Arrematação. 
IV. Transferência do patrimônio da pessoa jurídica 
para o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou 
respectivos sucessores. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
30) Para garantir a gestão democrática da cidade (Lei 
Federal 10.257/01) deverão ser utilizados, entre ou-
tros, os seguintes instrumentos: 
 
I. Debates, audiências e consultas públicas. 
II. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis 
nacional, estadual e municipal. 
III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, 
exclusivamente no nível municipal. 
IV. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano. 
 
Está(ão) CORRETA(s):  
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III; 
B) Apenas as afirmativas II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
31) O preço de uma TV de 40 polegadas teve dois 
aumentos sucessivos, de 20 % e 30 %. O aumento 
total dessa TV foi de quantos por cento: 
 
A) 50 %; 
B) 52 %; 
C) 55 %; 
D) 56 %; 
E) 60 %. 

32) Calcule a soma dos 20 primeiros termos da P.A. 
( 4, 9, 14, 19,... ): 
 
A) 860; 
B) 1.030; 
C) 1.045; 
D) 1.125; 
E) 1.200. 
 
33) Um terreno tem forma de quadrado. Se 
aumentarmos2 m em um dos lados e 3 m em outro 
lado, esse terreno ficará em forma de retângulo totali-
zando uma área de 56 m². A medida do maior lado do 
retângulo é: 
 
A) 5 m; 
B) 6 m; 
C) 8 m; 
D) 10 m; 
E) 11 m. 
 
34) Para se deslocar até a cidade onde trabalho, com 
uma velocidade de 80 Km/h gastei uma hora e quinze 
minutos. Se fosse com uma velocidade 20% a mais, 
teria gasto quantos minutos no mesmo percurso: 
 
A) 50; 
B) 55; 
C) 60; 
D) 65; 
E) 68. 
 
35) Seu Manoel colocou uma certa quantia na pou-
pança com juros simples de 2% ao mês. Dez meses 
depois, seu Manoel retirou todo o dinheiro sendo o 
total de R$ 840,00. Qual foi a quantia colocada na 
poupança: 
 
A) R$ 450,00; 
B) R$ 500,00; 
C) R$ 650,00; 
D) R$ 700,00; 
E) R$ 730,00. 
 
36) Assinale a opção que traz um exemplo de disposi-
tivo de acesso sequencial: 
 
A) Disquete; 
B) Plotter; 
C) Mouse; 
D) Scanner; 
E) Teclado. 
 
37) O barramento de dados PCI Express possui uma 
arquitetura composta por quatro camadas, quais se-
jam: 
 
A) Física, hipermétrica, software e data link; 
B) Física, data link, isométrica e transaction; 
C) Física, software, magnética e transaction; 
D) Física, data link, software e transaction; 
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E) Física, setorial, magnética e transaction.  
 
38) Para que possamos localizar dados em um disco 
flexível é necessário se ter as informações: 
 
A) Local, setor e face; 
B) Trilha, setor e face; 
C) Local, diretório e face; 
D) Ponto, diretório e setor; 
E) Estrutura, setor e face. 
 
39) Que nome se dá à parte de um HD que funciona 
como um disco fisicamente separado, e que possibili-
ta a instalação de dois sistemas operacionais numa 
mesma máquina: 
 
A) Paginação; 
B) Setor; 
C) Partição; 
D) Trilha; 
E) Seção. 
 
40) Um arquivo com extensão “.DAT” significa que: 
 
A) É um arquivo que tanto pode ser um vídeo, uma 
música, um texto, uma imagem, etc; 
B) É um arquivo de uso específico do sistema; 
C) É um arquivo múltiplo, comprimido por programas 
como o WinRar, por exemplo; 
D) É um arquivo que não pode ser aberto; 
E) É um arquivo produzido pelo programa DataMix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




