UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

PORTUGUÊS
TEXTO I
Aceitando sua essência
Desde que nascemos, somos guiados e influenciados
pelas pessoas à nossa volta.
Algumas pessoas, como nossos pais, se esforçam muito
para nos passar o que aprenderam em suas vidas, na
esperança que isso torne a nossa mais fácil. Depois de
algum tempo, começamos a criar nossas próprias
associações, valores e regras. E, com um pouco de sorte,
conseguimos encontrar nossa verdadeira essência.
No lado pessoal isso significa aprender coisas simples.
Desde descobrir se somos pessoas mais produtivas pela
manhã ou pela noite, até entender se nos sentimos mais à
vontade
na
cidade,
no
campo
ou
na
praia. Profissionalmente, significa saber se preferimos ser
um diretor financeiro, diretor de cinema, surfista ou
empreendedor. Eu diria que, de todos estes “encontros”,
os mais difíceis ocorrem quando temos que reconhecer e
superar (ou aceitar) “partes” de nós que não gostamos.
Porém tudo na vida tem dois lados. O Yin e Yang, elétron
e nêutron, dia e noite e assim por diante. E você, como
reflexo de tudo ao seu redor, também tem dois lados, que
fazem parte de um “todo”. Enquanto não conseguirmos
entender e aceitar isso, iremos sofrer toda vez que nos
deparamos com esta “parte”.
Aceite sua essência e verá que a vida flui. E nada vale mais
a pena do que permitir que a vida flua. Porque a gente só
leva desta vida a vida que a gente leva.
( Pierre Schürmann, Revista ISTO É , novembro 2011)

QUESTÃO 1_____________________________________
Não se depreende do texto:
a) Só nossos pais se esforçam para nos passar o que
aprenderam em suas vidas.
b) Encontrar profissionalmente nossa essência significa
saber se preferimos ser um diretor financeiro, diretor de
cinema, surfista ou empreendedor.
c) Os mais difíceis de nossos “encontros” ocorrem quando
temos de aceitar partes de nós que não gostamos.
d) Tudo na vida tem dois lados: o Yin e o Yang.
e) Como tudo na vida tem dois lados, nós também temos
dois lados.
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QUESTÃO 2_____________________________________
A oração que inicia o período “... Desde que nascemos,
somos guiados e influenciados pelas pessoas à nossa
volta”. Tem valor de:
a) Causa
b) Consequência
c) Tempo
d) Condição
e) Finalidade
QUESTÃO 3____________________________________
“Nossa” ( linha 05), “Isso” ( linha 09) Têm como
referente textual respectivamente:
a) Vida – encontrar nossa verdadeira essência
b) Família – essência
c) Vida – essência
d) Vida – aprender coisas simples
e) Família – encontrar nossa verdadeira essência
QUESTÃO 4_____________________________________
No período “Desde descobrir se somos pessoas mais
produtivas pela manhã ou pela noite, até entender se
nos sentimos mais à vontade na cidade, no campo ou na
praia”.
As duas ocorrências do “se” no fragmento são
respectivamente:
a) Pronome apassivador – pronome apassivador
b) Pronome reflexivo – pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa integrante – conjunção
subordinativa integrante
d) Conjunção subordinativa integrante – pronome
apassivador
e) Pronome apassivador – conjunção subordinativa
integrante
QUESTÃO 5_____________________________________
A regência obedece às normas na alternativa:
a) Paguei-lhe o débito.
b) Avise-lhe de que o tempo vai fechar.
c) Lembre de mim sempre que puder.
d) Agradeço-lhe ao convite.
e) Ele sempre se sobressai na empresa.
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QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa cujo verbo pode ser empregado no
singular ou plural:
a) Mais de um torcedor____________as mãos ( apertarse).
b) A multidão________para ver o Sumo Sacerdote. (
acotovelar-se).
c) O Brasil foi um dos que____________da luta pela
democracia ( participar).
d) Mais de um passageiro____________o voo ( perder).
e) A maior parte da turma_________mais cedo ( sair).
QUESTÃO 7_____________________________________
Disseram-____ para_____decidir sobre o que_____ fazia
mais feliz.
a) me – mim – me
b) me – eu – me
c) me – eu – mim
d) mim – mim – mim
e) mim – eu – me

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES

QUESTÃO 8_____________________________________
No período : “na esperança que isso torne a nossa mais
fácil...” a palavra destacada:
a) É substantivo com função de objeto direto.
b) É adjetivo com função de predicativo do objeto.
c) É substantivo com função de predicativo do sujeito.
d) É adjetivo com função de predicativo do sujeito.
e) É adjetivo com função de adjunto adnominal.
QUESTÃO 9_____________________________________
Observe os itens:
I – Observávamos tudo a nossa volta.
II – Saía a gritar efusivamente todos os nomes da família
pelo corredor.
III - Vive as custas de seu próprio esforço.
IV – Foi até a sorveteria mais próxima e comprou o maior
sorvete que viu.
O acento indicador de crase deve ser colocado:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I , II e III
c) Em II e III
d) Em II apenas
e) Em III apenas
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QUESTÃO 10____________________________________
Do período “ Aceite sua essência e verá que a vida flui”.
É correto afirmar:
a) Há três orações em uma relação de coordenação.
b) Há três orações em uma relação de subordinação.
c) Há três orações e a terceira oração tem valor de
substantivo.
d) Há três orações e entre as duas primeiras orações a
relação é de subordinação.
e) Há três orações e a terceira oração tem valor de
adjetivo.

QUESTÃO 11____________________________________
Após denúncias de superfaturamento em obras públicas
apontadas em reportagem da revista Veja, em julho de
2011, a presidente Dilma Rousseff determinou o
afastamento da cúpula do Ministério dos Transportes.
Indique a alternativa na qual consta quem era o Ministro
dos Transportes na época.
a) Antônio Palocci
b) Alfredo Nascimento
c) Pedro Novais
d) Wagner Rossi
e) Nelson Jobim
QUESTÃO 12____________________________________
Em março de 2011 o Japão foi atingido por Sismo e
tsunami que causaram danos substanciais ao país. De
acordo com as autoridades Japonesas foram milhares de
mortos e feridos. Uma das consequências do tsunami foi
o acidente nuclear ocorrido na cidade Okuma. Indique a
alternativa em que consta o nome da usina nuclear
atingida nessa catástrofe:
a) Usina Nuclear de Chernobil
b) Central Nuclear de Nagasaki
c) Usina Nuclear de Angra I
d) Central Nuclear de Fukushima
e) Usina Nuclear de Hiroshima
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QUESTÃO 13__________________________________
Para medir as variações no padrão de qualidade de vida
das diferentes populações do mundo, o programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou um
índice global. Qual foi esse índice?
a) INUD – Índice das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
c) IEVP – Índice de Expectativa de Vida Populacional.
d) IQVM – Índice de Qualidade de Vida Mundial.
e) IEQVG – Índice de Expectativa e Qualidade de Vida
Global.
QUESTÃO 14____________________________________
Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
(também conhecida como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio
92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos
que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o
norte e o sul do planeta, mas preservando os recursos
naturais da Terra. A intenção era introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de
desenvolvimento econômico menos consumista e mais
adequado ao equilíbrio ecológico. As bases para a Rio 92
foram lançadas em 1972, quando a ONU organizou sua
primeira conferência ambiental.
Em 2012 a cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, vinte anos depois da histórica Conferência
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992. A Conferência de 2012 vem sendo chamada de:
a) Eco 2012
b) 2ª Conferência do Rio
c) Rio + 20
d) 3ª Conferência do Rio
e) Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável
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QUESTÃO 15____________________________________
O município pernambucano de Cedro possui 171,64 km²
de território e, segundo dados do IBGE (Censo
Demográfico 2010), sua população é de:
a) 24.314 habitantes
b) 16.560 habitantes
c) 8.314 habitantes
d) 10.778 habitantes
e) 52.030 habitantes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16____________________________________
São aqueles que alteram o Patrimônio Líquido. Podem
ser aumentativos, quando o patrimônio aumenta com
as receitas, e diminutivo quando diminui com as
despesas. Essas informações dizem respeito a:
a) Atos administrativos
b) Fatos modificativos
c) Fatos mistos
d) Fatos permutativos
e) Fatos transitórios
QUESTÃO 17____________________________________
A função de cada conta é representar graficamente a
variação patrimonial que um fato promoveu no
Patrimônio da empresa. Essa variação pode ser a débito
ou a crédito da conta. Assim sendo, uma conta pode ser
debitada ou creditada. A diferença entre o débito e
crédito de uma conta chama-se saldo. Para melhor
representar o movimento de débito e crédito das contas,
fazemo-lo através de:
a) Um balanço patrimonial
b) Uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados
c) Um razonete
d) Um fluxo de caixa
e) Uma demonstração do resultado do exercício
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QUESTÃO 18____________________________________
Segundo a teoria patrimonialista, as contas são
classificadas em:
a) Contas patrimoniais e contas de resultado.
b) Contas patrimoniais e contas sintéticas.
c) Contas de resultado e contas analíticas.
d) Contas integrais e contas diferenciadas.
e) Contas integrais e contas patrimoniais.
QUESTÃO 19____________________________________
As contas que atendem à rotina do processo contábil
sendo debitadas ou creditadas a cada passo. Exemplos:
Caixas, Bancos, Contas Correntes, Despesas Gerais,
Duplicatas a Receber são chamadas de contas:
a) Estáticas
b) Dinâmicas
c) Unilaterais
d) Somente do passivo
e) Somente do ativo

QUESTÃO 20____________________________________
A empresa X, operou no mês de novembro/2009 as
seguintes transações:
DATA
01

TRANSAÇÃO
Iniciou as suas atividades com um Capital de R$
400.000, totalmente depositado em conta bancária
aberta pela empresa no Banco do Brasil S/A.

05

Comprou Estoque de Matéria Prima a prazo por R$
80.000.

10

Fez um Empréstimo Bancário no valor de R$ 170.000,
totalmente depositado em conta bancária

15

Comprou Máquinas para a fábrica, à vista, utilizando
cheque bancário no valor de R$ 90.000.

20

Pagou R$ 35.000 através de cheque bancário,
referente a transação do dia 05/11.

22

Transferiu da conta banco para o caixa da empresa a
quantia de R$ 15.000

Após serem feitos os lançamentos, verifica-se que o total
de lançamentos a débito iguala-se ao total de
lançamentos a crédito. Pode-se afirmar que esse valor
vale:
a) R$ 445.000
b) R$ 340.000
c) R$ 400.000
d) R$ 185.000
e) R$ 355.000
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QUESTÃO 21___________________________________ _
Com base nas operações a seguir, os saldos das contas
caixa e bancos são respectivamente:
•A empresa Zeta, através de seus sócios, iniciou as suas
atividades com um capital de R$ 30.000, sendo que R$
15.000 foi para o caixa e o restante foi utilizado na
aquisição de máquinas.
•Transferiu da conta caixa para conta banco a quantia de
R$ 5.000.
•Houve a aquisição de automóvel a prazo mediante
aceite de duplicatas: R$ 8.000.
•Pagamento de despesas de aluguel com cheque: R$
3.000.
•Houve receitas de serviços em dinheiro: R$ 5.000.
a) R$ 15.000 e R$ 5.000
b) R$ 15.000 e R$ 8.000
c) R$ 25.000 e R$ 2.000
d) R$ 15.000 e R$ 2.000
e) R$ 25.000 e R$ 8.000
QUESTÃO 22_____________________________
__
A _______________ de bens do ativo imobilizado
corresponde à diminuição do valor dos elementos ali
classificados, resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza ou obsolescência normal. É uma despesa que
registra a perda de valor dos bens fixos materiais,
constantes no Ativo Imobilizado.
Assinale a opção que completa corretamente o texto
acima:
a) Amortização
b) Depreciação
c) Exaustão
d) Provisão passiva
e) Situação líquida
QUESTÃO 23____________________________________
Chamamos livros auxiliares ou facultativos aqueles que,
embora não sejam exigidos por lei, são necessários ao
bom funcionamento do sistema contábil das empresas e
do ponto de vista do interesse dos administradores.
Assinale a alternativa que apresenta exemplos de livros
auxiliares ou facultativos:
a) Razão, caixa e contas correntes.
b) Razão, registro de saídas e apuração do lucro real.
c) Caixa, registro de apuração de IPI e registro de saídas.
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d) Inventário, apuração do lucro real e registros de
controle da produção e do estoque.
e) Razão, diário e contas correntes.
QUESTÃO 24____________________________________
A Cia. Alfa vendeu em 2010 a quantia de R$ 900.000 e só
recebeu R$ 600.000 (o restante receberá no futuro); teve
como despesa incorrida R$ 350.000 e pagou até o último
dia do ano R$ 300.000. Pode-se afirmar o resultado do
exercício obtido pelo regime de competência e pelo
regime de caixa valem, respectivamente:
a) R$ 300.000 e R$ 550.000
b) R$ 600.000 e R$ 250.000
c) R$ 550.000 e R$ 300.000
d) R$ 550.000 e R$ 250.000
e) R$ 900.000 e R$ 600.000
QUESTÃO 25____________________________________
Finanças é a arte e a ciência de gerenciamento de
fundos. Todos os indivíduos e organizações ganham ou
captam e gastam ou investem dinheiro. Pode-se dizer
que as formas básicas de organização empresarial são:
firma individual, sociedade limitada e sociedades
anônimas. Assinale a opção a seguir que traz
características referentes à sociedade anônima:
a) Um negócio que é propriedade de uma ou mais
pessoas e operado com fins lucrativos.
b) Utiliza na sua formação o contrato social que é usado
para estabelecer formalmente uma
sociedade de
negócios.
c) Empresa de propriedade de uma pessoa e operada para
seu próprio lucro.
d) Possui responsabilidade ilimitada: a condição de uma
firma individual permitindo que o total dos bens dos
donos sejam tomados para satisfazer os credores.
e) Possui acionistas que são os proprietários e cuja
propriedade é evidenciada por ações ordinárias ou por
ações preferenciais.
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QUESTÃO 26____________________________________
Elaborar um ___________ é um passo na implementação
da estratégia da empresa. É traduzir os pressupostos
gerais a respeito do planejamento da estratégia
empresarial em representações numéricas de mercados
e de recursos. As metas de faturamento são a expressão
da estratégia de empresa em relação aos mercados.
Assinale a alternativa que completa corretamente o
espaço acima:
a) Razonete
b) Balanço patrimonial
c) Demonstrativo de fluxo de caixa
d) Orçamento
e) Livro diário
QUESTÃO 27____________________________________
As provisões admitidas pela legislação do Imposto de
Renda na determinação do lucro real, além das
expressamente autorizadas pela legislação tributária,
são: provisões retificadoras do ativo e provisões
passivas.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo
referente de provisões passivas:
a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
b) Provisão para ajuste do custo de bens do ativo ao valor
de mercado.
c) Provisão para perdas prováveis na realização de
investimento.
d) Provisão para depreciação, amortização e exaustão.
e) Provisão para pagamento
de
remuneração
correspondente a férias de seus empregados.
QUESTÃO 28____________________________________
Na época de apuração do resultado de exercício uma
empresa
industrial
apresentou
a
seguinte
movimentação:
I) Pagamento de funcionários da fábrica: R$ 80.000. A
empresa pagou efetivamente o salário de todos os
funcionários.
II) Energia elétrica consumida no valor R$ 3.000. Desse
total, apenas R$ 2.000 foram pagos efetivamente.
III) Matéria-prima consumida na fabricação dos produtos
no valor de R$ 6.000 e foram efetivamente pagos no
período.
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IV) Material de escritório consumido no valor de R$ 2.000,
sendo totalmente pagos.
V) Vendeu R$ 150.000, sendo que R$ 130.000 foi a vista e
o restante a prazo.
Com base nos dados acima o lucro obtido pelo regime de
caixa, vale em R$:
a) 50.000
b) 40.000
c) 90.000
d) 130.000
e) 82.000
QUESTÃO 29____________________________________
A Cia. Sucesso vendeu R$ 200.000 cobrando 30% de IPI,
totalizando R$ 260.000. Sobre os R$ 200.000 foram
calculados 18% de ICMS. Pode-se afirmar que a receita
líquida vale:
a) 160.000
b) 150.000
c) 120.000
d) 164.000
e) 96.000
QUESTÃO 30____________________________________
Os itens a seguir trazem informações acerca da
Contabilidade Pública:
I. A Contabilidade Pública é um ramo da ciência contábil e
tem o objetivo de captar, registrar e interpretar os
fenômenos que afetam as situações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais das entidades que compõem a
Administração Direta e Indireta dos entes públicos (União,
Estados, Municípios e Distrito Federal).
II. A finalidade da contabilidade pública é fornecer
informações sobre a execução orçamentária, financeira e
sobre o patrimônio público e suas variações aos diversos
usuários.
III. Somente os gestores públicos são usuários da
contabilidade pública.
IV. Acerca do regime contábil pode-se afirmar que é o
Regime Misto, sendo regime de competência para as
receitas e de caixa para as despesas.
Pode-se afirmar que:
a) I, II e IV estão corretos
b) II, III estão corretos
c) I, II estão corretos
d) III e IV estão corretos
e) Apenas o item I está correto
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QUESTÃO 31
Receita Pública é todo recolhimento de bens aos cofres
públicos. Pode-se afirmar que quanto a natureza a
receita pública classifica-se em:
a) Orçamentária e extra-orçamentária.
b) Derivada e originária.
c) Receitas correntes e receitas de capital.
d) Receitas efetivas e receitas por mutação patrimonial.
e) Federal, estadual e municipal.
QUESTÃO 32
Desde seus primórdios, a instituição orçamentária foi
cercada de uma série de regras com a finalidade de
aumentar-lhe a consistência no cumprimento de sua
principal finalidade: auxiliar o controle parlamentar
sobre os Executivos. Essa regras ou princípios receberam
grande ênfase na fase que os orçamentos possuíam
grande
conotação
jurídica,
chegando
alguns
incorporados na corrente legislação: basicamente na
Constituição, na Lei 4.320/64 e nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias (LDOs). Os princípios orçamentários são
premissas a serem observadas na concepção da
proposta orçamentária.
Com relação aos princípios orçamentários abaixo faça as
devidas associações com as definições que seguem:
I. Unidade
II. Universalidade
III. Exclusividade
IV. Anualidade ou periodicidade
(
) Princípio pelo qual o orçamento deve conter todas
as receitas e todas as despesas do Estado. Indispensável
para o controle parlamentar, pois possibilita conhecer a
priori todas as receitas e despesas do governo e dar
prévia autorização para respectiva arrecadação e
realização.
(
) O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir
apenas um orçamento para dado exercício financeiro.
Dessa forma integrado, é possível obter eficazmente um
retrato geral das finanças públicas e, o mais importante,
permite-se ao Poder Legislativo o controle racional e
direto das operações financeiras de responsabilidade do
Executivo.
(
) O orçamento deve ser elaborado e autorizado para
um determinado período de tempo, geralmente um ano.
A exceção se dá nos créditos especiais e extraordinário
autorizados nos últimos quatro meses do exercício,
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reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados
ao orçamento do exercício subsequente.
(
) A Lei Orçamentária deverá conter apenas matéria
orçamentária ou financeira. Ou seja, dela deve ser
excluído qualquer dispositivo estranha à estimativa de
receita e à fixação de despesa.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta:
a) I, II, III, e IV
b) II, I, III e IV
c) II, I, IV e III
d) II, IV, I e III
e) III, IV, II e I
QUESTÃO 33
Receitas Públicas são todos os ingressos de caráter não
devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer
esfera governamental, para alocação e cobertura das
despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso
orçamentário constitui uma receita pública, pois tem
como finalidade atender às despesas públicas.
Julgue os itens a seguir acerca das receitas públicas:
I. A Receita Pública Efetiva é aquela em que os ingressos
de disponibilidades de recursos não foram precedidos de
registro de reconhecimento do direito e não constituem
obrigações correspondentes e por isto alteram a situação
líquida patrimonial.
II. Para o Reconhecimento da Receita Pública não há a
aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e
registro de direitos antes da efetivação do
correspondente ingresso de disponibilidades.
III. Recolhimento da Receita Pública é o depósito na conta
do Tesouro relativo ao produto da arrecadação de
receitas que resulta em registro contábil e a
compatibilização ou conciliação com a receita classificada.
IV. A Lei nº 4.320/64 estabelece o direito de cobrança de
tributos com base em duas ações governamentais: a
instituição de tributo e a sua inclusão no orçamento
mediante lei, observadas as regras constitucionais.
Portanto, constitui-se reconhecimento de receita para o
ente, a combinação da instituição de um tributo e sua
inclusão no orçamento.
V. De acordo com os conceitos contábeis e orçamentários
estabelecidos, a Receita Pública nunca promove variação
na situação patrimonial líquida.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II, III estão corretos
b) I, III, IV estão corretos
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c) III, IV e V estão corretos
d) I e V estão corretos
e) I, II, III e IV estão corretos
QUESTÃO 34
Com relação ao Projeto de Lei Orçamentária do
Município de Cedro, julgue os itens a seguir:
I. Não será assegurada aos cidadãos a participação no
processo de elaboração e fiscalização do orçamento,
através da definição das prioridades de investimento de
interesse local, mediante regular processo de consulta.
II. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da
lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar
superávit primário necessário a garantir uma trajetória de
solidez financeira da administração municipal.
III. O princípio de transparência implica além da
observação do princípio constitucional da publicidade, a
utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo
acesso dos munícipes às informações relativas ao
orçamento.
IV. O Poder Executivo poderá promover as alterações e
adequações de sua estrutura administrativa, com previa
autorização do Poder legislativo, com ou sem aumento de
despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior
eficiência ao poder público municipal.
Assinale a opção correta:
a) somente II e III estão corretos
b) I, II e III estão corretos
c) I, II e IV estão corretos
d) II, III e IV estão corretos
e) I, II, III e IV estão corretos
QUESTÃO 35
Os créditos adicionais são aqueles concedidos devido à
insuficiência de recursos ou para atender a situações não
previstas quando da sua elaboração (art.40 da Lei nº
4.320/64). Os créditos adicionais podem ser:
suplementares, especiais e extraordinário. Com base nos
créditos adicionais julgue as afirmativas a seguir.
I. Os créditos adicionais suplementares são os destinados
a reforço de dotação (ex. pagamento de pessoal - despesa
de custeio).
II. Os créditos adicionais especiais são os destinados a
despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.
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III. Os créditos adicionais extraordinários são os
destinados a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.
IV. Os créditos suplementares e especiais são autorizados
por lei aprovada pelo Poder Legislativo e abertos através
de decreto do Poder Executivo.
Pode-se afirmar que:
a) todos os itens estão corretos
b) I, II e III estão corretos
c) II, III e IV estão corretos
d) I e IV estão corretos
e) I, III e IV estão corretos

INFORMÁTICA

QUESTÃO 36
João é um funcionário da empresa SuperSys que
mantém um sistema de gerenciamento de
estacionamento. Após a instalação e com toda
implantação já finalizada o cliente entrou em contato
relatando um ERRO no software , mencionando que
estava impossibilitado de operar o estacionamento via
sistema e que estava fazendo todas as anotações em
papel. João que estava de férias em outro Estado alegou
dificuldade para resolver o problema, mas disse que
faria todo o possível. Tomando como base esse cenário e
sabendo que João é o único técnico habilitado para a
função, qual(ais) deveria(m) ser a solução(ões) mais
rápida(s) para tentar identificar e resolver o problema?
I - Abrir um chamado no Helpdesk da empresa e aguardar
o retorno do João. Nesse meio tempo anotar, ao invés de
papel, em um arquivo DOCX, já que arquivos são todos
iguais e as informações seriam facilmente passadas para o
sistema.
II – Conectar o computador à internet e mesmo que não
seja possível utilizar o acesso remoto utilizar uma outra
aplicação como o SKYPE para que João de onde estivesse
pudesse ver o erro e propor uma solução.
III – Anotar as informações em uma planilha do EXCEL
com as colunas iguais ás informações do sistema, a fim de
permitir uma exportação direta para o Banco de Dados, já
que é possível salvar o arquivo em formato compatível.
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é possível instalar o Windows 32 bits em uma máquina
com processador 64 bits.
a) Apenas a II está correta.
b) Apenas a III está correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas I e III estão corretas.

a) Apenas a I está correta
b) Apenas a II está correta
c) Apenas a III está correta
d) I e II estão corretas
e) II e III estão corretas
QUESTÃO 37
Atualmente muitos possuem acesso aos mais variados
sites de notícia e entretenimento. Isso foi possível graças
a popularização da Internet. Analise as afirmações a
seguir sobre os conceitos de Internet e Intranet e aponte
as verdadeiras.
I – A Internet deve seu nome ao fato de que é a
interligação de várias redes em diferentes âmbitos que
formam a maior WAN (wide area network) conhecida.
II – A Intranet é uma rede, normalmente coorporativa,
que pode ou não estar disponível na Internet.
III – A Intranet é uma rede pública de menor proporção
que a Internet e que atende ao público que atualmente
utilizam bandas de velocidade de conexão inferior a
2Mbps.
a) Apenas a I está incorreta
b) Apenas a II está incorreta
c) Apenas a III está incorreta
d) I e III estão corretas
e) II e III estão corretas
QUESTÃO 38
O Sistema Operacional Windows é uma referência de
mercado. Milhões de usuários no mundo todo se valem
de seus recursos. Sua nova versão WINDOWS 8 está em
fase de testes e será lançada no próximo ano. Analise as
afirmações sobre o SO Windows 7 e responda
adequadamente.
I – Ao utilizar o Windows pressionando-se as teclas CTRL +
ALT +ESC tem-se acesso ao gerenciador de tarefas e
processos, o que é útil, por exemplo, caso algum
aplicativo tenha problemas durante sua execução, pois
pode-se indicar seu término forçadamente.
II – Os arquivos do Sistema Operacional ficam em uma
pasta chamada Arquivos de Programas e está localizada
no caminho C:\Windows\Arquivos de Programas\
III – O Sistema está disponível nas versões 32 e 64 bits.
Essa diferença depende do processador da máquina, mas
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QUESTÃO 39
Levando em conta os programas do pacote Office: Word,
Excel e Power Point, qual combinação de teclas de
atalho utilizada para imprimir?
a) SHIFT+B
b) CRTL+P
c) ALT+A
d) CRTL+C
e) SHIFT+C
QUESTÃO 40
Qual a finalidade do Firewall?
a) Proteger mídias removíveis de serem infectadas por
vírus.
b) Proteger arquivos de computador de serem infectadas
por vírus.
c) Proteger a intranet de ataques provenientes da
internet.
d) Proteger o usuário contra doenças, como por exemplo:
LER.
e) Gerenciar a memória do computador utilizada pelos
programas.
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