
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: CONTADOR 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito após  a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTADOR 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. De acordo com o Código Tributário Nacional, os tributos 

são 
(A) impostos e taxas, somente. 
(B) taxas, contribuições de melhoria, excluindo os 

impostos. 
(C) impostos, taxas e contribuição de melhoria. 
(D) somente impostos. 

 
02. Sobre o enfoque patrimonial, é correto afirmar que 

despesas 
(A) são decréscimos nos benefícios econômicos durante 

o período contábil sob a forma de saída de recursos 
ou redução de ativos ou incremento em passivos, que 
resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que 
não sejam provenientes de distribuição aos 
proprietários da entidade. 

(B) são aumentos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil sob a forma de entrada de recursos 
ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que 
resultem em aumento do patrimônio líquido e que não 
sejam provenientes de aporte dos proprietários da 
entidade. 

(C) são todos os ingressos disponíveis para cobertura 
das despesas orçamentárias e operações que, 
mesmo não havendo ingresso de recursos, financiam 
despesas orçamentárias. 

(D) integram o patrimônio na qualidade de elemento 
novo, provocando-lhe aumento sem, contudo, gerar 
obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros. 

 
03. Sobre a escrituração contábil, é correto afirmar que, 

(A) a escrituração da companhia será mantida em 
registros permanentes, com obediência aos preceitos 
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios 
de contabilidade geralmente aceitos, devendo 
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no 
tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o 
regime de caixa. 

(B) as demonstrações financeiras do exercício em que 
houver modificação de métodos ou critérios 
contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em 
nota e ressaltar esses efeitos. 

(C) as demonstrações financeiras das companhias 
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários e serão  submetidas, 
a critério da assembleia-geral,  a auditoria por 
auditores independentes nela registrados. 

(D) as demonstrações financeiras serão assinadas pelos 
gerentes da empresa. 

 
04. A contabilidade pública registra fatos contábeis e também 

os atos contábeis praticados pelo gestor que, 
potencialmente, poderão alterar qualitativamente e 
quantitativamente o patrimônio. Como exemplo de atos 
potenciais pode ser citado 
(A) o Convênio. 
(B) a Aquisição de material de consumo. 
(C) a Despesa de capital. 
(D) os Pagamento de pessoal. 

 
05. A respeito dos princípios orçamentários de que trata o 

artigo 167 da Constituição Federal, é correto afirmar sobre 
o Princípio da Não-vinculação das receitas que, 
(A) esse princípio dispõe que, nenhuma receita de 

impostos poderá ser reservada ou comprometida para 
atender a certos e determinados gastos, sem 
nenhuma exceção. 

(B) uma das exceções a esse princípio é a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, 
para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
a realização de atividades administrativas tributárias 
como determinado pela Constituição Federal. 

(C) uma das exceções a esse princípio é a repartição do 
produto da arrecadação das taxas, conforme 
Constituição Federal. 

(D) constitui, também, uma exceção a faculdade dos 
Estados e do Distrito Federal vincular a fundo 
estadual de fomento à cultura até dez décimos  de 
sua receita tributária líquida. 

 
06. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

previstos na Constituição Federal serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo 
(A) Senado Federal. 
(B) Câmara dos Deputados. 
(C) Congresso Nacional. 
(D) Poder Executivo. 

 
07. A Lei de Responsabilidade Fiscal demonstra uma 

preocupação com os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas. Aponte um 
exemplo de passivo contingente. 
(A) Questões judiciais pertinentes à administração do 

Estado, como as privatizações, a extinção dos 
órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a 
administração de pessoal. 

(B) Uma entidade estatal entrar com uma ação judicial. 
(C) Compreende as participações permanentes em outras 

sociedades. 
(D) Compreende os direitos que tenham por objeto bens 

corpóreos destinados à manutenção das atividades 
da entidade ou exercidos com essa finalidade. 

 
08. De acordo com a Lei 4.320/64, sobre os créditos 

adicionais, assinale a afirmação correta. 
(A) Os créditos suplementares e especiais serão 

autorizados por lei e abertos por decreto judiciário. 
(B) São créditos adicionais, as previsões de receita não 

computadas ou insuficientemente dotadas no Plano 
Plurianual. 

(C) A abertura dos créditos suplementares e 
extraordinários depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida 
de exposição justificativa. 

(D) Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

 
09. De acordo com o Manual de Contabilidade Pública 

Aplicada ao Setor Público, o Plano de Contas pode ser 
definido como 
(A) a estrutura básica da escrituração contábil, formada 

por um conjunto de contas previamente estabelecido, 
que permite obter as informações necessárias à 
elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações 
contábeis, conforme as características gerais da 
entidade, possibilitando a padronização de 
procedimentos contábeis. 

(B) a expressão qualitativa e quantitativa de atos ou fatos 
de mesma natureza, evidenciando a composição, 
variação e estado do patrimônio, bem como de bens, 
direitos, obrigações e situações nele não 
compreendidas, mas que direta ou indiretamente, 
possam vir a afetá-lo. 

(C) a estrutura básica da escrituração contábil, formada 
por um conjunto de contas com a finalidade única de 
registrar os atos contábeis. 

(D) a estrutura básica da escrituração contábil, formada 
por um conjunto de contas com a finalidade única de 
registrar os fatos contábeis. 



10. “De acordo com a Lei 4.320/64, em sua estrutura, deve 
evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por 
categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as 
suas alterações com a execução, demonstrar o resultado 
orçamentário.”  
O texto acima se refere a qual demonstração contábil 
aplicada ao setor público? 
(A) Balanço Orçamentário. 
(B) Balanço Financeiro. 
(C) Demonstrações Variações Patrimoniais. 
(D) Balanço Patrimonial. 

 

11. A Lei Orçamentária não poderá conter matéria estranha à 
previsão das receitas e à fixação das despesas, 
entretanto, há exceções, dentre elas, é correto citar 
(A) as autorizações de créditos suplementares. 
(B) a instituição de fundos de qualquer natureza, sem 

prévia autorização legislativa. 
(C) as autorizações para investimento cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro. 
(D) a autorização para abertura de créditos especiais. 

 

12. Os créditos adicionais destinados a reforço de dotação 
orçamentária são 
(A) Especiais. 
(B) Extraordinários. 
(C) Suplementares. 
(D) Complementares. 

 

13. Lançamento é um estágio pertencente à 
(A) Despesa. 
(B) Receita. 
(C) Receita e despesa, concomitantemente. 
(D) Despesa extraorçamentária. 

 

14. A Lei de Responsabilidade Fiscal define transferências 
voluntárias como 
(A) a entrega de recursos correntes ou de capital a outro 

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados 
ao Sistema Único de Saúde. 

(B) a destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas 
ou déficits de pessoas jurídicas devendo ser 
autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

(C) compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

(D) dívida pública representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 
Estados e Municípios. 

 

15. Das alternativas abaixo todas estão incluídas na proibição 
de admissão de emendas ao projeto de Lei de Orçamento, 
exceto uma. Aponte-a. 
(A) Conceder dotação para instalação ou funcionamento 

de serviço que não esteja anteriormente criado. 
(B) Conceder dotação superior aos quantitativos 

prèviamente fixados em resolução do Poder 
Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. 

(C) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, 
salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da 
proposta. 

(D) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, 
mesmo quando não provada, nesse ponto a 
inexatidão da proposta. 

16.  A respeito do Plano Plurianual, aponte a afirmação 
correta. 
(A) Não haverá dotação para nenhum investimento com 

duração superior a um exercício financeiro que não 
esteja previsto no Plano Plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

(B) A Lei de Responsabilidade Fiscal considera adequada 
com o Plano Plurianual a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que, somadas todas as 
despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, 
previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o 
exercício. 

(C) É conhecido como Lei de Meios e representa o 
principal instrumento orçamentário. 

(D) A Constituição Federal estabelece que o Plano 
Plurianual conterá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

 
17. Quanto à afetação do patrimônio, as receitas se 

classificam em: 
(A) orçamentária e extraorçamentária. 
(B) efetiva e não efetiva. 
(C) originária e derivada. 
(D) efetiva e originária. 

 
18. Conforme a Lei 8.666/93, é vedado aos agentes 

(A) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, sem nenhuma exceção. 

(B) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, sendo possível o estabelecimento de 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, sem nenhuma exceção. 

(C) Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado os casos em 
que houver aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, e existirá uma ordem de 
preferência a ser seguida. 

(D) Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, exceto quando houver vantagem 
financeira para a União, Estado ou Município inclusive 
nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato.  

 
19. Na classificação das receitas públicas quanto à afetação 

do orçamento, aponte a alternativa correta. 
(A) Orçamentária e extraorçamentária. 
(B) Efetiva e não efetiva. 



(C) Originária e derivada. 
(D) Originária e orçamentária. 

 
20. A estrutura do Plano de Contas demonstra como as 

contas são organizadas e agrupadas em “níveis de 
desdobramento”, classificadas e codificadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da situação 
orçamentária, financeira, patrimonial e de custos. Sobre o 
desdobramento do Plano de Contas X . X . X . X . X . XX . 
XX, é correto afirmar que, 
(A) o 4º nível indica Classe. 
(B) o 4º nível indica Item. 
(C) o 4º nível indica Grupo. 
(D) o 4º nível indica Título. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
21. Observe as frases a seguir e assinale a alternativa 

incorreta quanto aos pronomes destacados. 
(A) Aquelas  mulheres fizeram muitas compras durante a 

excursão; elas  trouxeram presentes para todos da 
família.  

(B) O sofá que  compraram veio com um defeito aparente 
e vai ter que ser trocado com urgência.  

(C) Esta é a babá a quem  me referi no telefone para 
cuidar do seu bebê.  

(D) Os meninos da instituição receberam dois uniformes 
cada .  

 
22. Quanto à regência nominal, aponte a alternativa incorreta. 

(A) Ele está acostumado com  bons hotéis e boa comida.  
(B) Eduardo é fanático por  futebol.  
(C) As secretárias são passíveis por  total confiança.  
(D) Uma grande vitória está prestes a  acontecer em 

nossas vidas.  
 
23. “Tentamos levar as crianças ao teatro, porém  os convites 

haviam se esgotado uma semana antes do espetáculo.” 
Nessa frase, a palavra destacada é uma conjunção 
(A) aditiva. 
(B) explicativa.  
(C) conclusiva.  
(D) adversativa.  

 
24. Assinale a alternativa em que o verbo “obedecer ” está 

empregado com o mesmo sentido que na seguinte frase.  
 

“ Quem falou que assiste a você o direito de ficar com a 
guarda de nosso filho?” 

 

(A) É uma causa que assiste aos moradores que lutaram 
tanto para conseguir, pagaram suas prestações e 
agora não podem ficar sem o devido respaldo.  

(B) O médico precisou assistir o doente em sua 
residência.  

(C) Henrique assiste em São Paulo desde criança.  
(D) Em casa já combinamos de assistir aos jogos da 

seleção com muita alegria e muito barulho.  
 
25. Assinale a alternativa incorreta quanto às normas de 

regência nominal dos termos destacados. 
(A) Estela encontra-se apta a  voltar para o trabalho ainda 

esta semana.  
(B) Estamos satisfeitos com  o desempenho de nossos 

funcionários.  
(C) Sou ávido de  esperanças.  
(D) Desde criança era propensa com  o esporte.  

 
26. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância 

verbal. 
(A) Carol, Henrique e Juliana faltaram à aula hoje. Eles 

estão doentes.  

(B) Não só o marido, mas também a esposa conseguiram 
salvar-se naquele terrível acidente.  

(C) O Presidente ou o Governador farão o discurso de 
abertura do Congresso.  

(D) Gabriela, com as amigas e os amigos de sala, 
apresentou-se no teatro municipal da cidade.  

 
27. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância do 

verbo em destaque. 
(A) Deu dezenove horas e a funcionária ainda não havia 

saído do consultório.  
(B) Hoje é dia 20 de dezembro e ainda não comprei os 

presentes para as crianças.  
(C) Quatro horas de viagem não é tanto para quem viaja 

toda semana. 
(D) A enganada nesta história toda fui  eu, não você.  

 
28. Assinale a alternativa em que a palavra homônima 

destacada foi devidamente empregada na frase. 
(A) Neste mês acendi  ao cargo de gerente da loja em 

que trabalho.  
(B) Os Vereadores caçaram  o mandato do prefeito após 

longa investigação.  
(C) Na sessão  de ontem, todos concordaram com as 

propostas apresentas pelo reitor.  
(D) O conserto  emocionou a todos os pais e demais 

convidados na noite de homenagens do 
conservatório.  

 
29. Segundo a Nova Regra Ortográfica, assinale a alternativa 

em que todas as palavras estão corretas quanto ao uso do 
hífen. 
(A) Anti-higiênico/ Sub-humano/ Aero-espacial.  
(B) Autoestrada/ Anti-imperialista / Extrauterina.  
(C) Anteontem/ Auto-instrução/ Ex-diretor.  
(D) Hiper-acidez/ Autoinstrução/ Infra-estrutura.  

 
30. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

separadas corretamente. 
(A) Gra-cio-sa / Ma-lí-ci-a / Sub-en-ten-di-do.  
(B) E-xsu-dar / Ca-se-i-ro / Abso-lu-to.  
(C) Au-xí-li-o / Si-me-tria / Fla-uta. 
(D) Com-pri-mir / Ce-ná-rio / Di-ur-no. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA  
 
31. Associe corretamente as definições, contidas nos itens, 

com as respectivas funcionalidades dos botões 
destacados na figura, disponíveis no aplicativo Microsoft 
Office Excel 2013, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. 

 
 

I. Essa funcionalidade impede que outras pessoas 
façam alterações indesejadas limitando a capacidade 
de edição. 

II. Essa funcionalidade impede que outras pessoas 
façam alterações estruturais na pasta de trabalho do 
usuário, como por exemplo, mover, excluir ou 
adicionar folhas. 

III. Essa funcionalidade permite compartilhar a pasta de 
trabalho do usuário para que outras pessoas possam 
trabalhar nela ao mesmo tempo. 

 
(A) I.   Proteger Planilha. 

II.  Proteger Pasta de Trabalho. 
III. Compartilhar Pasta de Trabalho. 
 



(B) I.   Proteger Pasta de Trabalho. 
II.  Proteger Planilha. 
III. Compartilhar Pasta de Trabalho. 
 

(C) I.   Compartilhar Pasta de Trabalho. 
II.  Proteger Planilha. 
III. Proteger Pasta de Trabalho. 
 

(D) I.   Compartilhar Pasta de Trabalho. 
II.  Proteger Pasta de Trabalho. 
III. Proteger Planilha. 

 
32. Segundo a Ajuda off-line do aplicativo Microsoft Office 

Word 2010, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, qual tecla de atalho pode ser utilizada 
para “copiar somente a formatação” de um texto 
selecionado? 
(A) CTRL + Shift + C 
(B) CTRL + C 
(C) CTRL + V 
(D) CTRL + Alt + Delete 

 
33. A figura abaixo foi obtida por meio da opção de 

visualização de impressão, dentro do aplicativo Microsoft 
Office Excel 2013, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. Por que somente parte das células 
encontra-se visível nesta imagem? 

 

 
 

(A) Devido a um problema de configuração de impressão. 
(B) Devido à orientação de página. 
(C) Na verdade, as células encontram-se visíveis, porém 

tem o seu conteúdo vazio, e as linhas iniciais tem seu 
preenchimento de borda com algum estilo definido 
(diferente “sem borda”). 

(D) As células não estão visíveis porque foi utilizada a 
opção de ocultar células. 

 
34. Observe a palavra “SUCESSO”, nos itens abaixo, e 

correlacione-os às alternativas seguintes. 
 

I. SUCESSO 
II. SUCESSO 
III. SUCESSO 
IV. SUCESSO 

 
(A) I.   Tachado. 

II.  Itálico. 
III. Sublinhado. 
IV. Negrito. 
 

(B) I.   Subscrito. 
II.  Itálico. 
III. Sublinhado. 
IV. Negrito. 

 
(C) I.    Sublinhado. 

II.   Itálico. 
III.  Tachado. 
IV.  Negrito. 
 

(D) I.   Sublinhado. 
II.  Itálico. 
III. Subscrito. 
IV. Negrito. 

 
35. Qual é a nomenclatura exibida quando o usuário posiciona 

o ponteiro do mouse sobre o ícone da figura abaixo? 
Considere a utilização do sistema operacional Microsoft 
Window 8.1, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. 

 

 
 

(A) Internet Explorer. 
(B) File Explorer. 
(C) Iniciar. 
(D) Explorador de Arquivos. 

 
36. Observe a figura abaixo, extraída da área de trabalho do 

sistema operacional Microsoft Windows 8.1, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil. Qual é a 

funcionalidade da seta  que aponta para cima desta 
figura abaixo? 

 

 
 

(A) Mostrar ícones ocultos. 
(B) Exibir links. 
(C) Abrir links.  
(D) Acesso à Internet. 

 
37. Associe corretamente os ícones à sua descrição funcional. 

Considere as imagens obtidas do aplicativo Microsoft 
Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. 

 

I.  
 

II.  
 

III.  
 

α. Alterações indesejadas nos dados de uma planilha 
especificando as informações que podem ser alteradas. 
β. Restringir o acesso à pasta de trabalho impedindo a 
criação de novas planilhas ou concedendo acesso apenas 
a pessoas específicas. 
π. Permitir que várias pessoas trabalhem em uma pasta 
de trabalho ao mesmo tempo. 



 
(A) I – π / II – β / III – α 
(B) I – α / II – β / III – π 
(C) I – β / II – π / III – α 
(D) I – π / II – α / III – β 

 
38. Em uma sessão de utilização do sistema operacional 

Microsoft Windows 7, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, através da janela “Executar” ilustrada 
abaixo, qual procedimento será executado quando o 
usuário pressionar a tecla OK desta janela? 

 

 
 

(A) Será aberta uma janela do aplicativo “Paint”. 
(B) Será aberta uma janela do aplicativo “Bloco de 

Notas”. 
(C) Será aberta uma janela para definições de pintura da 

Área de Trabalho. 
(D) Será fechada a sessão atual do sistema operacional e 

o computador reiniciará. 
 
39. Utilizando-se do aplicativo Paint , disponível na instalação 

padrão do sistema operacional Microsoft Windows 8.1, na 
sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa que contempla os tipos de arquivos 
disponíveis para salvar um trabalho realizado neste 
aplicativo. 
I. Bitmap monocromático (*.bmp; *.dib) 
II. JPEG (*.jpg; *,jpeg; *.jfif) 
III. GIF (*.gif) 
IV. TIFF (*.tif; *.tiff) 
V. XLS (*.xls) 

 
É correto o que afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II, III e IV, apenas. 

 
40. Considerando a utilização do aplicativo Microsoft Office 

Word 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, qual combinação de teclas de atalho 
pode ser acionada para ativar a janela abaixo na aba 
“Localizar”? 
(A) CTRL + C 
(B) CTRL + L 
(C) CTRL + V 
(D) CTRL + F 

 
 
 




