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Língua Portuguesa 

TEXTO 1  
            

 

1 -  É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio entre o meio social e a 

nossa atividade: no diálogo com as pessoas que nos cercam na leitura do livro, do jornal, no acesso aos 

diversos meios de comunicação. Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado, 

é também à língua que apelamos: podemos ler um texto antigo (um relato sobre o mundo grego ou um 

romance de Machado de Assis) sem abandonar nossa circunstância histórica. É a língua, portanto, que nos 

permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem. 

 

2 -  Mas não é só aí que reside a importância da língua: é ela que possibilita, no seu mais expressivo sentido, a 

identidade que assumimos ante os nossos atos e a nossa fala. É a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, 

que nos faz brasileiros ou portugueses, ou africanos. É ela que nos identifica, é ela que dá significado às 

nossas alegrias e tristezas: é ela, enfim, que nos reconhece. 

 3 -  Nesse rol de aspectos positivos envolvendo a língua, acrescente-se que o conhecimento linguístico está 
associado ao poder. Numa sociedade em que a vida se regula pela escrita, pelo livro, pelo cheque, pelo 
documento, o domínio linguístico passa a ser não só um objetivo, mas uma necessidade. É através da língua 
que se alcançam os objetivos pessoais e sociais, num caminho que começa na escola e se expande para a 
vida. 

 

(SANTOS, V. In Mundo Jovem. p.6-7) 

01. De acordo com algumas relações semânticas estabelecidas no texto 1, não é correto afirmar que: 

A) em - “Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado,...” - existe uma relação de 
condição que expressa uma possibilidade 

B) em - “É a língua, portanto, que nos permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem.” - existe uma 
relação de causa explícita. 

C) em - “É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio...” -  existe uma relação 
temporal que aponta para um momento. 

D) em -  “É através da língua que se alcançam os objetivos pessoais e sociais” , num caminho que começa na escola e 
se expande para a vida. - existe uma relação aditiva que indica a adição de ideias. 

E) em – “Mas não é só aí que reside a importância da língua....” - existe uma relação que expressa uma ressalva. 

02. Quanto ao uso recorrente de construções na primeira pessoa, é correto afirmar que: 

A) empobrece o texto. 
B) é inadequado ao gênero textual utilizado. 
C) distancia o leitor da abordagem. 
D) possibilita a inserção do leitor no texto. 
E) desvia-se da norma padrão. 

03. São conclusões autorizadas pelo texto 1, EXCETO: 

A) Existem ressalvas, em relação à língua oral, pois a língua escrita destaca-se como elemento que identifica nossas 
particularidades nacionais. 

B) Pelo exercício da linguagem verbal, podemos neutralizar as disparidades entre o coletivo e o particular. 
C) Entre as funções atribuídas às línguas, merece destaque a possibilidade de se poderem alcançar experiências 

historicamente remotas. 
D) O texto é explícito quanto à vinculação entre poder e conhecimento linguístico. 
E) Numa sociedade regulada pela escrita, o conhecimento linguístico, além de ser um objetivo, é também uma 

necessidade.  
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04. As vírgulas em: “Se quisermos, por exemplo, alcançar 
um determinado momento do passado” são utilizadas 
porque:  

A) o sujeito está deslocado. 
B) isolam um vocativo. 
C) separam expressão explicativa. 
D) indicam a elipse de um termo. 
E) isolam um adjunto adverbial deslocado. 

05. O termo destacado em - “É a língua, portanto, que nos 
permite esse cruzamento de experiências entre o hoje 
e o ontem.” - tem valor semântico de: 

A) causa 
B) conclusão 
C) explicação 
D) adição 
E) consequência 

06. No que se refere à acentuação, a alternativa em que 
todas as palavras seguem a mesma regra é: 

A) importância, também, equilíbrio. 
B) equilíbrio, língua, diálogo. 
C) língua, linguística diálogo. 
D) domínio, experiências, equilíbrio. 
E) língua, histórica, circunstâncias. 

07. A concordância verbo-nominal é justificada pela norma 
padrão em: 

A) “É à língua que recorremos sempre...” – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

B) “a identidade que assumimos ante os nossos 
atos...” – o verbo concorda com o sujeito 
identidade. 

C) “o conhecimento linguístico está associado ao 
poder.” – o verbo concorda com o sujeito 
conhecimento. 

D) “Numa sociedade em que a vida se regula pela 
escrita...” – o verbo concorda com o sujeito  
sociedade. 

E) “É através da língua que se alcançam os 
objetivos pessoais e sociais...” – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2            

       

1 Com fúria e raiva acuso o demagogo 

2 Que se promove à sombra da palavra 

3 E da palavra faz poder e jogo 

4 E transforma as palavras em moeda 

5  Como se faz com o trigo e com a terra 

BREINER, S. de M. In: Rocha, R. e Flora, A. Escrever e 
criar... É só começar! São Paulo: FTD, 1966, p.31. 

08. O texto 2 tem como objetivo principal: 

A) emitir um julgamento de forma criativa. 
B) informar acerca do valor das palavras. 
C) explicitar uma opinião sobre a força das palavras. 
D) explicar  o sentido  das palavras. 
E) instruir o leitor acerca do uso das palavras. 

09. Em - “Como se faz com o trigo e com a terra.” -  a ideia 
expressa é de: 

A) condição 
B) causa 
C) adição 
D) consequência 
E) comparação. 

10.  O texto 2 veicula uma ideia que: 

A) valoriza as atitudes demagógicas. 
B) ressalta o papel do demagogo. 
C) enaltece a demagogia. 
D) despreza as estratégias demagógicas. 
E) enfatiza positivamente a demagogia. 
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Conhecimentos Específicos 

11. Segundo o MDF 2012 (Manual de Demonstrativos 
Fiscais – válido para o exercício de 2012), todas as 
abaixo são funções necessárias à gestão de riscos 
fiscais, EXCETO:  

A) identificação do tipo de risco e da exposição ao 
risco.  

B) mensuração ou quantificação da exposição ao 
risco.  

C) exatidão do grau das contas públicas ao 
comportamento frente ao risco. 

D) implementação de condutas de mitigação do 
risco e de mecanismos de controle para prevenir 
perdas decorrentes do risco. 

E) monitoramento contínuo da exposição ao longo 
do tempo, preferencialmente através de sistemas 
institucionalizados (controle interno).  

12. Considere as informações extraídas da Demonstração 
do Fluxo de Caixa (DFC) da Empresa Camaragibe 
Ltda., com dados em reais: • Recursos oriundos das 
atividades de financiamentos = 44.000,00; • Recursos 
aplicados nas atividades de investimentos = 18.000,00; 
• Recursos oriundos das atividades operacionais = 
62.000,00; • Saldo de caixa no início do exercício 
social = 2.000,00. 

Considerando exclusivamente as informações acima, 
o saldo de caixa no final do exercício social, em reais, 
é: 

A) 38.000,00   
B) 86.000,00    
C) 90.000,00 
D) 122.000,00   
E) 126.000,00 

13. De acordo com o Código Municipal de Camaragibe 
(Lei 266, de 16 dezembro de 2005) o lançamento do 
imposto nos casos de recolhimentos mensais 
efetuados por contribuinte, com base no registro dos 
seus livros e documentos fiscais e contábeis é feito:  

A) por Homologação. 
B) de Ofício.    
C) Ex Officio. 
D) por Declaração. 
E) independentemente de Pedido do Interessado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Considerando exclusivamente os dados abaixo, 
referentes ao primeiro trimestre de 2012, da empresa 
Camaragibe Ltda., indique a entrada de caixa e o 
saldo do Contas a Receber no final deste período: 

 Receita com Vendas = R$ 600.000,00; 
 O faturamento aconteceu de forma linear, ou seja, 

vendas iguais a cada mês; 
 Estas são as primeiras operações da empresa, 

considerando que ela iniciou suas atividades em 
10 de janeiro de 2012; 

 O prazo médio de recebimento de vendas é de 30 
dias. 

   

A) Entrada de Caixa igual a R$ 200.000,00 e Saldo 
do Contas a Receber igual a R$ 400.000,00. 

B) Entrada de Caixa igual a R$ 300.000,00 e Saldo 
do Contas a Receber igual a R$ 300.000,00. 

C) Entrada de Caixa igual a R$ 400.000,00 e Saldo 
do Contas a Receber igual a R$ 200.000,00. 

D) Entrada de Caixa igual a R$ 500.000,00 e Saldo 
do Contas a Receber igual a R$ 100.000,00. 

E) Entrada de Caixa igual a R$ 600.000,00 e Saldo 
do Contas a Receber igual a R$ 0,00. 

15. De acordo com o MDF 2012 (Manual de 
Demonstrativos Fiscais – válido para o exercício de 
2012), o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior, embora seja uma das 
fontes possíveis para a abertura de créditos adicionais, 
já foi computado como receita de exercícios anteriores 
e, por essa razão, 

A) deve ser considerado na previsão inicial e na 
previsão atualizada. 

B) deve ser considerado entre as receitas do 
exercício atual. 

C) deve ser considerado somente nas receitas do 
exercício atual. 

D) deve ser considerado entre as receitas do 
exercício atual, na previsão inicial e na previsão 
atualizada. 

E) não deve ser considerado entre as receitas do 
exercício atual, nem na previsão inicial, nem na 
previsão atualizada. 
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16. Com relação à vigência e aplicação, segundo o Código 
Tributário Nacional (CTN), assinale a alternativa 
correta. 

A) Os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas entram em vigor, salvo disposição 
em contrário, na data da sua publicação. 

B) É condição de vigência da lei tributária a sua 
eficácia.  

C) Se uma Lei aumentar o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) e for publicada em 
01/06/12, ela terá eficácia a partir de 01/07/12, 
salvo disposição em contrário. 

D) Se uma Lei aumentar o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) e for publicada em 
01/06/12, ela terá eficácia a partir de 01/06/12, 
salvo disposição em contrário. 

E) Se uma Lei aumentar o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) e for publicada em 
01/06/12, ela entrará em vigor a partir de 
01/09/12, salvo disposição em contrário. 

17. Em relação ao PIS - Programa de Integração Social e 
ao COFINS – Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social, julgue cada uma das afirmativas a 
seguir, considerando V (verdadeira) ou F (falsa). 

(   ) O PIS e o COFINS foram instituídos por Lei 
Ordinária. 

(   ) A Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, com a incidência 
não cumulativa, tem como fato gerador o 
faturamento mensal, assim entendido o total das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil. 

(   ) O PIS e o COFINS, apesar de originarem-se de 
diferentes legislações, têm uma relativa 
semelhança na base de cálculo, pois em sua 
formação devem ser somadas todas as receitas 
auferidas, com as exceções e exclusões 
previstas em lei. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

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

 

 

 

 

 

 

 

18. Em relação à CSLL - Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, julgue cada uma das afirmativas a 
seguir, considerando V (verdadeira) ou F (falsa). 

(   ) A empresa poderá optar por recolher o IRPJ 
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) pelo Lucro 
Real e a CSLL pelo Lucro Presumido. 

(   ) A base de cálculo para as pessoas jurídicas 
optantes pelo lucro real é o lucro contábil, 
ajustado pelas adições e exclusões previstas na 
legislação. 

(   ) Em 2011, a empresa pôde considerar a receita 
bruta pelo regime de caixa. 

          
         A sequência correta, de cima para baixo, é: 

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

19. Sabendo-se que o estoque médio mensal estimado 
para 2012 da empresa Camaragibe Ltda. é de  
R$ 100.000,00, que a empresa demora, em média,  
90 dias para vender seus estoques e 60 dias para 
recebê-los (vendas a prazo) e que o custo da 
mercadoria vendida representa 60% das vendas, qual 
será o valor médio de Duplicatas a Receber para 
2012? 

OBS.: utilize o ano comercial e faça os cálculos com 
duas casas decimais. 

A) R$ 100.000,00 
B) R$ 111.111,11. 
C) R$ 115.654,32 
D) R$ 400.000,00 
E) R$ 666.666,66. 

20. A empresa Aldeia Ltda. vendeu $ 350.000,00, só 
recebendo $180.000,00; teve como despesa no 
mesmo período $180.000,00, pagando apenas 
$97.000,00. Respectivamente, quais os resultados 
pelos regimes de competência e de caixa? 

A) 60.000,00 e 83.000,00. 
B) 83.000,00 e 60.000,00. 
C) 170.000,00 e 193.000,00. 
D) 193.000,00 e 170.000,00. 
E) -170.000,00 e 193.000,00. 
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21. “Ato ou negócio jurídico legal e lícito que importe 
isenção, não incidência ou menor oneração de 
tributária. Ocorre, via de regra, em momento anterior 
ao fator gerador, ligado a técnicas de planejamento 
tributário.” Estamos nos referindo a:  

A) elisão tributária.  
B) evasão tributária.    
C) elusão tributária. 
D) emancipação tributária 
E) exclusão tributária. 

22. A empresa Camaragibe S/A. pagou, na data do 
vencimento, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
referente a uma duplicata emitida em 02/04/12, pelo 
fornecedor Recife Ltda., com vencimento em 01/06/12.  
Podemos concluir que este fato contábil:  

A) diminuiu o total do Passivo e Aumentou o total do 
Ativo. 

B) aumentou o total do Ativo e Diminuiu o total 
Passivo. 

C) diminuiu o total do Passivo e Diminuiu o total 
Ativo. 

D) aumentou o total do Passivo e Aumentou o total 
Ativo. 

E) aumentou o Passivo e o Patrimônio Líquido.  

23. Segundo o MCASP 2012 (Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público válido para o exercício de 
2012), não é uma demonstração contábil das 
entidades definidas no campo de aplicação da 
Contabilidade do Setor Público:  

A) Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
B) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido (DMPL).    
C) Demonstração do Resultado Econômico (DRE). 
D) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 
E) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). 

24. Os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo 
com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação 
dos tributos e também para facilitar a atividade de 
fiscalização no sujeito passivo constituem-se em:  

A) Obrigações Acessórias. 
B) Obrigações De Ofício.    
C) Obrigações Principais. 
D) Obrigações Ativas. 
E) Obrigações Passivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. É uma obrigação tributária acessória:  

A) Declaração do Imposto de Renda Retido na 
Fonte – DIRF. 

B) Contribuição de Melhoria Decorrente de Obras 
Públicas - CM.    

C) Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
ISS. 

D) Imposto sobre a Transmissão Onerosa Inter 
Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a Eles 
Relativos – ITBI. 

E) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU. 

26. Assinale o fato contábil que provoca diminuição do 
disponível. 

A) Vendas de Produtos a Prazo. 
B) Vendas de Produtos a Vista.  
C) Compra de Materiais a Vista. 
D) Depreciação de Maquinário. 
E) Provisão da Folha de Pagamento. 

27. O Demonstrativo de Apuração de Contribuições 
Sociais (DACON) é uma:  

A) Declaração em que as pessoas jurídicas 
informam à Receita Federal sobre a apuração do 
PIS e COFINS no regime cumulativo e não 
cumulativo e do PIS com base na folha de 
salários. 

B) Obrigação Tributária Acessória devida por todas 
as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de 
renda nos termos estabelecidos pelo Lucro Real 
e Lucro presumido, a partir do limite estabelecido 
em lei. Estão dispensados desta obrigação as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
enquadradas no SIMPLES e as pessoas jurídicas 
imunes e isentas, cujo valor mensal de impostos 
e contribuições a declarar seja inferior a dez mil 
reais; 

C) Declaração feita pela fonte pagadora, destinada a 
informar à Receita Federal o valor do imposto de 
renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou 
creditados para seus beneficiários. 

D) Obrigação Tributária Acessória exigida 
anualmente, nos termos estabelecidos pela 
legislação do Imposto de Renda. Estão 
dispensadas desta obrigação as pessoas 
jurídicas domiciliadas no exterior, que possuam 
no Brasil bens e direitos sujeitos a registro 
público, a sociedade em conta de participação, 
etc. 

E)  Obrigação Tributária Principal que tem como fato 
gerador as contribuições sociais das pessoas 
jurídicas.  Estão dispensadas desta 
obrigação as microempresas e empresas de 
pequeno porte enquadradas no SIMPLES e as 
pessoas jurídicas imunes e isentas, cujo valor 
mensal de impostos e contribuições a declarar 
seja inferior a dez mil reais. 
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28. De acordo com o MCASP 2012 (Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - válido para 
2012), o cancelamento de restos a pagar não 
processados deve ser registrado como: 

A) Receita. 
B) Despesa. 
C) Ativo. 
D) Passivo. 
E) Contas de Compensação. 

 
Dados extraídos do balancete de verificação da Cia. 
Camaragibe, em 31/12/11, com valores em R$ mil. 
 

• Bancos Conta Movimento 5.400,00; • Caixa 100,00; • 
Capital Social 1.000,00; • Financiamento de curto prazo 
800,00; Duplicatas a Pagar 400,00; • Duplicatas a Receber 
de curto prazo 1.000,00; • Estoque (giro inferior a um ano) 
1.700,00; • Financiamentos Longo Prazo 5.000,00; •  
Fornecedores 1.100,00; • Impostos a Pagar 500,00;  • 
Imobilizado 5.000,00;  • Intangível 700,00; • Reservas de 
Lucros 5.700,00; • Investimentos 600,00. 

 
Considerando exclusivamente os dados acima e 
respeitando as determinações da Lei no 6.404/76, com as 
alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, no 
levantamento do Balanço Patrimonial, em R$ mil, responda 
as questões 29 e 30. 

29. O Ativo não Circulante da Cia. Camaragibe no dia 
31/12/11, em R$ mil, era: 

A) 0,00. 
B) 1.300,00. 
C) 5.000,00. 
D) 5.600,00. 
E) 6.300,00. 

30. O Disponível da Cia. Camaragibe no dia 31/12/11, em 
R$ mil, era: 

A) 100,00. 
B) 1.100,00. 
C) 5.500,00. 
D) 7.100,00. 
E) 8.200,00. 
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Informática 

31. Acerca dos conectores utilizados em computadores, analise as afirmativas a seguir: 

1) O símbolo  é utilizado para indicar um conector USB. 

2) Em , podemos ver a aparência de um conector usado em cabos de rede Ethernet. 

3) Em , podemos ver a entrada para conexão do cabo de força (energia) do computador. 
 
 

Está(ão) correta(s): 

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

32. Sobre a fonte de energia de um computador, analise as afirmativas abaixo. 

1) Podemos utilizar estabilizadores simples para manter a energia do computador por até meia hora, no caso de falha 
no fornecimento de energia elétrica. 

2) Filtros de linha são equipamentos simples e baratos que complementam a proteção do computador em relação a 
variações na qualidade do fornecimento de energia elétrica. 

3) Um nobreak é um equipamento de proteção a agressões físicas ao computador, como nos casos de vandalismo. 
 

Está(ão) correta(s): 

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

33. O sistema operacional Windows Vista auxilia a organização dos arquivos do usuário criando automaticamente algumas 
pastas de uso comum. Acerca dessas pastas, analise as afirmativas a seguir. 

1) A pasta Multimídia é criada com a intenção de armazenar todos os arquivos multimídia do usuário, ou seja, tanto 
imagens (fotos) como vídeos (filmes) e sons (músicas). 

2) A pasta Documentos é criada com intenção de armazenar documentos como textos do Word e planilhas do Excel. 
3) A pasta Downloads é criada com a intenção de armazenar arquivos baixados da Internet. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 2, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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34. Observe a figura abaixo, que apresenta diferentes modos de exibição dos arquivos em uma pasta do sistema operacional 
Windows Vista: 

 
 
 

Acerca desse assunto, analise as afirmativas a seguir. 

1) O modo de exibição Lista faz com que os arquivos sejam mostrados como uma lista de nomes precedidos por 
pequenos ícones. 

2) O modo de exibição Lado a Lado faz com que os arquivos sejam mostrados como uma matriz, mostrando os ícones 
dos arquivos de tamanho equivalente ao do modo de exibição Ícones Extra Grandes. 

3) No modo de exibição Detalhes, são mostradas diversas informações sobre os arquivos, como seus nomes, tipos, 
tamanhos e datas de modificação. 

 
Está (ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Analise a figura abaixo, extraída do programa Microsoft Word 2007: 
 

 

35. Baseando-se na figura apresentada, analise as afirmativas a seguir: 

1) A opção Planilha do Excel fecha o programa Microsoft Word e inicia o programa Microsoft Excel. Após fechar o 
programa Excel, o documento do Word é novamente aberto, contendo agora uma referência para o arquivo Excel 
criado. 

2) Em Tabelas Rápidas, temos alguns modelos pré-definidos de tabela como, por exemplo, calendários. 
3) Para se inserir uma tabela de cinco linhas e duas colunas, podemos clicar no quadrado abaixo do Inserir Tabela que 

está posicionado da seguinte forma: segundo quadrado da esquerda para a direita; quinto quadrado de cima para 
baixo. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Analise a figura abaixo, extraída do programa Microsoft Word 2007: 
 

 
 

36. Baseando-se na figura apresentada, analise as afirmativas a seguir: 

1) O destaque usado na palavra texto pode ser obtido através do botão . 

2) O uso de apenas letras maiúsculas na palavra DEMONSTRA pode ter sido estabelecido através do botão . 

3) A aplicação de efeito de sobrescrita, como no caso da palavra recursos, pode ser obtida através do botão . 
 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

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

 
Analise a seguinte figura, referente às questões 37 e 38, e que está relacionada ao preenchimento de uma planilha 
usando o programa Microsoft Excel, registrando-se orçamentos dados para diferentes produtos de interesse do usuário: 

 

 
 

37. Baseado na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas a seguir: 

1) O conteúdo utilizado no preenchimento da célula E3 pode ter sido =MÍNIMO(B3:D3). 
2) É possível preencher as bordas da tabela mostrada na figura selecionando-se as células da tabela e fazendo uso do 

botão . 
3) No caso da célula F3 da figura mostrada, ela pode ter sido preenchida com o conteúdo =MÁXIMO(B3:D3)-

MÍNIMO(B3:D3). 
 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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38. Baseado na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas a seguir. 

1) Para fazer com que um texto ocupe mais de uma célula, como no caso do texto Orçamento que ocupa as células 

B1 a D1, fazemos uso do botão . 
2) Para ordenar as linhas 3 a 5 baseado no campo variação (coluna F), selecionamos as células do intervalo A3:F5 

(começando a seleção pela célula F3) e usamos as opções disponíveis para classificação de dados. 
3) Para fazer com que um texto ocupe mais de uma célula e que tenha uma quebra de linha automática, como no caso 

do texto Melhor Preço, basta fazer uso do botão . 
 

Está(ão) correta(s): 

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

39. Acerca dos conceitos relacionados à Internet, analise as afirmativas a seguir. 

1) Um pop-up é uma janela do navegador Web, que é aberta sobre o site atualmente em exibição. 
2) Um bloqueador de pop-up é uma ferramenta, que permite o bloqueio de janelas indesejadas do tipo pop-up. 
3) O navegador Internet Explorer do Windows Vista não dá suporte ao uso de bloqueadores de pop-up. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

40.  Acerca do correio eletrônico e da segurança em seu uso, analise as afirmativas a seguir. 

1) Clicar em links de e-mails recebidos com origem desconhecida pode levar o usuário a ter problemas de segurança. 
2) Se o usuário tem certeza de que o e-mail do destinatário está digitado corretamente, ele pode enviar informações 

pessoais e senhas por correio eletrônico usual, sem necessidade de se preocupar com outros aspectos de 
segurança. 

3) Ao receber uma mensagem de correio eletrônico cujo remetente é um endereço de e-mail conhecido, é certo que a 
mensagem foi enviada pelo próprio dono do endereço de e-mail, e não por um terceiro falsificando sua identidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




