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1. A partir da leitura do texto abaixo, publicado no jornal Diário 
Catarinense, de 5 de novembro de 2010, aponte a alternativa correta: 

”O Tribunal de Justiça (TJSC) lançou concurso para 198 vagas 
em cartórios de Santa Catarina. A maior parte foi considerada vaga 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por estar em desacordo 
com o que determina a Constituição de 1988. 

Com esse processo de seleção, a estimativa do TJ é que poucos 
dos 550 cartórios do Estado ainda permaneçam nas mãos de 
pessoas não concursadas.”  

a) A Constituição de 1988 lançou o concurso a que se refere o texto, 
uma vez que estabelece as regras concernentes ao tema. 

b) A situação dos cartórios de Santa Catarina ainda não está 
regularizada e o concurso lançado deverá contribuir para essa 
regularização. 

c) Todas as 198 vagas foram consideradas vagas por estarem em 
desacordo com as determinações da Constituição de 1988. 

d) A estimativa é que todos os cartórios de Santa Catarina passem à 
situação de regularidade após a realização do concurso 
anunciado. 

 
2. Associe as palavras dadas abaixo a seus respectivos significados e 

identifique a alternativa correta.  

I. Acondicionar 
II. Incidente 
III. Assento 
IV. Amoral 
V. Acidente 
VI. Acento 
VII. Condicionar 
VIII. Imoral 

(   ) indiferente à moral 
(   ) guardar, acomodar 
(   ) desastre, acontecimento 
(   ) contrário à moral 
(   ) tornar dependente de condição, regular 
(   ) sinal gráfico 
(   ) lugar onde se senta 
(   ) ocorrido, desentendimento 

a) IV – I – V – VIII – VII – VI – III - II. 
b) VIII – VII – V – IV – VII – VI – III - II. 
c) IV – I – V – VIII – VII – III – VI - II. 
d) IV – I – II – VIII – VII – VI – III - V. 

 
3. “Use o poder da internet para conquistar os seus sonhos de 

empreendedor.” (em Isto É Dinheiro, de 26/5/2010.) 

Sobre o enunciado acima, é correto afirmar: 

a) O texto está incoerente, uma vez que internet e 
empreendedorismo não têm relação entre si. 

b) Trata-se de um texto que pretende convencer o leitor, com o 
verbo usar na forma imperativa afirmativa e na 3ª pessoa do 
singular. 

c) A ideia presente na oração iniciada por para é a de consequência. 
d) Os sonhos somente são possíveis de alcançar se procurados na 

internet. 
 
4. Identifique a alternativa adequada quanto à concordância nominal 

para o preenchimento das lacunas no período abaixo. 

Paula chegou _______ irritada e, à _______ voz, com ___________ 
motivos, deixou escapar  __________ desaforos. 

a) meio – meia – bastante - bastante. 
b) meia – meia – bastantes - bastantes. 
c) meia – meia – bastantes - bastantes. 
d) meio – meia - bastantes - bastantes. 

 
5. Assinale a alternativa adequada quanto ao uso de a (preposição), à 

(preposição + artigo) ou há (verbo haver):  
a) Espero que não haja objeções à realização da prova daqui há 

duas semanas. 
b) Este hospital está a 150 dias sem infecção hospitalar. 
c) Há alguns anos aconteceu um fenômeno similar ao ocorrido 

agora. 
d) Daqui há Curitiba são três horas de viagem. 

 
6. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto 

à acentuação gráfica: 
a) chapéu – azaleia – Itaguassu – chipanzé. 
b) chapéu – azaléia – Itaguassú – chipanzé. 
c) chapéu – azaleia – Itaguassú – chipanzé. 
d) chapeu – azaleia – Itaguassu – chipanzé. 

 
7. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto ao uso do 

pronome pessoal. Identifique-a: 
a) Você já convidou ela para o passeio do final de semana? 
b) Por favor, não comecem a festa sem eu. 
c) Este dinheiro é para mim comprar os livros. 
d) Nunca houve problemas entre mim e ti. 

8. Associe as colunas de acordo com a voz em que se encontra o verbo 
e indique a resposta certa: 

I. Voz ativa 
II. Voz passiva 

analítica 
III. Voz passiva 

sintética 
IV. Voz reflexiva 

 

(   )Muitas pessoas foram envolvidas no  
episódio. 

(   ) De súbito, ela arrependeu-se de sua 
conduta. 

(   ) Neste local consertam-se sapatos. 
(   ) O professor chegou cedo hoje. 
(   )Quando chegamos, os problemas já 

estavam resolvidos. 
(   ) O garoto feriu-se com a faca. 

 
a) I – III – II – I – IV – II.   
b) II – IV – I – III – II – IV. 
c) II – IV – III – I – II – IV. 
d) III – I – I – I – II – IV. 

 
9. Em um documento que está sendo editado pelo processador de texto 

Microsoft Word, versão português, qual dos comandos a seguir é o 
único CORRETO: 
a) CTRL+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser 

especificado 
b) CTRL+P aciona o comando imprimir 
c) CTRL+Z acessa o menu arquivo 
d) ALT+E acessa o menu de Exibir 

 
10. O navegador web da Google é chamado: 

a) Chrome 
b) FireFox 
c) Safari 
d) Internet Explorer 

 
11. Todas as extensões abaixo são referentes a arquivos compactados, 

EXCETO:  

a) .zip 
b) .pdf 
c) .rar 
d) .arj 

 
12. São e-mails válidos todos abaixo, EXCETO: 

a) www@cra-ac.org.br 
b) www.contato@cra-ac.org.br 
c) contato.conselho@cra-ac.org.br 
d) contato@conselho@cra-ac.org.br 

 
13. Assinale a alternativa correta: 

a) O Plenário do Conselho Federal de Administração – CFA será 
composto de vinte Conselheiros Federais Efetivos e dez 
Suplentes. 

b) O mandato dos Conselheiros Federais Efetivos e dos Suplentes 
do CFA será de 5 (cinco) anos, sendo permitidas apenas duas 
(duas) reeleições. 

c) A renovação do Plenário do CFA será feita a cada 3 (três) anos, 
quando serão eleitos no mínimo 2/3 (dois terços) da composição 
anterior. 

d) O Conselho Federal de Administração – CFA, com sede na 
Capital Federal, e os Conselhos Regionais de Administração – 
CRAs, com sede nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, 
constituem o Sistema CFA/CRAs. 

 
14. Assinale a alternativa correta: 

a) O administrado tem o direito, perante a Administração, de ter 
ciência da tramitação dos processos administrativos em que 
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias 
de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

b) O administrado tem o direito, perante a Administração  de não 
proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, bem como de agir 
de modo temerário. 

c) O administrado tem o direito, perante a Administração, de não 
expor os fatos conforme a verdade se essa o prejudicar, 
tampouco prestar as informações que lhe forem solicitadas e 
colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

d) O administrado tem o direito, perante a Administração, de ter 
ciência da tramitação dos processos administrativos em que 
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias 
de documentos neles contidos, somente através de procurador 
constituído.  
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15. Assinale a alternativa correta: 

a) Compete ao Conselho Federal de Administração – CFA, instalar 
os CRAs nas cidades com população superior a cem mil 
habitantes. 

b) Compete ao Conselho Federal de Administração – CFA, entre 
outras, estabelecer normas e procedimentos relativos à 
fiscalização do exercício da profissão de Administrador em todo o 
país e celebrar convênios, contratos e acordos de cooperação 
técnica, científica, financeira e outros de seu interesse. 

c) Compete ao Conselho Federal de Administração – CFA, entre 
outras, editar, consolidar atos, estabelecer normas e metas, 
visando à garantia do modelo sistêmico, sendo vedado, todavia, 
intervir nos CRAs que possuem autonomia. 

d) Compete exclusivamente ao Conselho Federal de Administração 
– CFA, dirimir quaisquer dúvidas ou omissões sobre a aplicação 
da legislação reguladora do exercício de qualquer profissão. 

 
16. Assinale a alternativa correta: 

a) Perderá o mandato o Conselheiro Federal Suplente que, quando 
devidamente convocado, durante um ano faltar, sem justificativa 
prévia, a 3 (três) convocações consecutivas ou a 5 (cinco) 
alternadas. 

b) Ao Presidente do Conselho Federal de Administração – CFA,  
incumbe apresentar ao Plenário, na última reunião plenária do 
ano, relatório das atividades e o balanço relativo à gestão do 
exercício anterior. 

c) Ocorrendo impedimento ou vacância da Presidência e da Vice-
Presidência do Conselho Federal de Administração – CFA,  
ocupará o cargo o Conselheiro Federal mais idoso. 

d) À Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de 
Administração – CFA compete, entre outras, apreciar e deliberar 
sobre os assuntos pertinentes à área de fiscalização e planejar, 
dirigir, coordenar e controlar as ações de desenvolvimento da 
fiscalização, estabelecidas em programa anual de trabalho, 
aprovado pelo Plenário. 

 
17. Assinale a alternativa correta: 

a) Só poderão exercer a profissão de Administrador os profissionais 
devidamente registrados no Conselho Federal de Administração, 
pelo qual será expedida a carteira profissional.  

b) Serão facultativamente registrados nos Conselhos Regionais de 
Administração as empresas, entidades e escritórios técnicos que 
explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.  

c) Os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil 
administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, 
serão constituídos de nove membros efetivos e respectivos 
suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida para o Conselho 
Federal.  

d) Os Conselhos Regionais de Administração com número de 
Administradores inscritos superior a cinco mil inscritos poderão 
criar mais uma vaga de Conselheiro efetivo e respectivo suplente 
para cada contingente de dois mil inscritos.  

 
18. Assinale a alternativa correta: 

a) A renda dos Conselhos Regionais de Administração - CRAs, não 
poderá ser constituída de valores provenientes das multas 
aplicadas.  

b) Os Conselhos Regionais de Administração aplicarão penalidades 
aos inscritos que infringirem as normas de regência da Classe e 
no caso de reincidência, praticada dentro do prazo de dez anos, 
além da aplicação da multa em dobro, será determinado o 
cancelamento do registro profissional. 

c) Os Conselhos Regionais de Administração aplicarão penalidades 
aos inscritos que infringirem as normas de regência da Classe, 
entre elas suspensão de seis meses a um ano ao profissional que 
demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão.  

d) Os Conselhos Regionais de Administração aplicarão penalidades 
aos inscritos que infringirem as normas de regência da Classe, 
entre elas suspensão, de três a seis anos, ao profissional que for 
responsável por falsidade de documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Assinale a alternativa correta: 

a) Nos processos administrativos será proibido ao administrado 
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, 
pois não serão objeto de consideração pelo órgão competente.  

b) Nos processos administrativos serão observados, entre outros, a 
proibição da adoção de formas simples, mesmo que possa 
propiciar grau de certeza e segurança aos direitos dos 
administrados. 

c) Os Sindicatos e Associações Profissionais de Administradores 
não poderão cooperar com o Conselho Federal de Administração 
– CFA, para a divulgação das modernas técnicas de 
Administração, no exercício da profissão.  

d) Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de objetividade no atendimento do interesse público, 
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. 

 
20. Assinale a alternativa correta: 

a) A fixação do calendário eleitoral, bem como a convocação para 
as eleições, mediante Edital de Convocação das Eleições, será 
feita pelo Conselho Federal de Administração – CFA, em no 
mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do dia estabelecido para as 
mesmas.  

b) É inelegível o Administrador que possua registro principal e 
domicílio de, no mínimo, 2 (dois) anos, no CRA para o qual esteja 
se candidatando, comprovado através da Carteira de Identidade 
Profissional ou outro documento hábil emitido pelo CRA. 

c) Poderão integrar as Comissões Permanentes Eleitorais dos 
Conselhos Regionais de Administração – CRAs, os candidatos, 
seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo 
grau. 

d) O CFA e os CRAs não poderão prever dotação orçamentária para 
cobrir as despesas com o pleito eleitoral, cabendo à respectiva 
Comissão Permanente Eleitoral captar os recursos necessários.  

 
21. Com relação à segurança de informações, a criptografia é definida 

como: 

a) Ela é uma barreira de proteção contra a invasão de hackers nos 
sistemas que funcionam em cima da Internet. 

b) Ela é uma técnica de auditoria de sistemas. 
c) É uma linguagem de programação para Internet que favorece a 

segurança. 
d) É uma forma de codificação por meio de algoritmos que favorece 

a segurança. 
 

22. Sobre uma rede sem fios (wireless) é correto afirmar: 

a) Geralmente, as LAN sem fios usam sinais de rádio de baixa 
frequência para fazer a comunicação entre as estações de 
trabalho e a unidade central. 

b) As informações são recebidas por um modem conectado a LAN e 
enviadas a toda rede. 

c) A unidade central é chamada transceptor (transceiver). O 
transceptor é um roteador ou ponte. 

d) Uma das vantagens das redes sem fio é o seu baixo custo e a 
imunidade a interferências eletromagnéticas. 

 
23. Com relação ao processador de textos que compõe o software 

Microsoft Office, assinale a alternativa correta: 

a) Uma das utilizações do formato de fonte sobrescrito é em 
fórmulas que tenham exponenciação. 

b) Tabelas no Word podem ser inseridas, utilizando-se o menu 
formatar. 

c) O formato de parágrafo “justificado” alinha o texto ao centro da 
página. 

d) Não há como formatar uma mesma palavra com mais de um 
formato. Exemplo, colocar negrito e sublinhado. 

 
24. Sobre TCP/IP, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Um dos grandes problemas da arquitetura TCP/IP é o “espaço de 
endereçamento” limitado em relação ao crescimento da sua 
principal usuária, a Internet. 

b) A camada de transporte é responsável por prover suporte à 
camada de aplicação apenas de maneira confiável, independente 
dos serviços oferecidos pelas camadas de rede e inter-rede. 

c) A arquitetura TCP/IP cresceu de acordo com a demanda do 
mercado, sempre responsável pela imediata implementação dos 
protocolos elaborados pela IAB (Internet Activities Board). 

d) A arquitetura TCP/IP ganhou grande espaço em ambientes de 
rede local, tanto em plataforma Unix como DOS. 
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25. Sobre DNS (Domain Name System) é correto afirmar: 

a) É um banco de dados centralizado, não escalonável. 
b) É uma aplicação com a qual o usuário interage de modo direto. 
c) É um banco de dados distribuído, implementado em uma 

hierarquia de servidores de nome. 
d) É um protocolo de camada de transporte que permite que 

hospedeiros e servidores de nome se comuniquem para fornecer 
serviço de tradução. 

 
26. No TCP/IP, considerando a rede 192.168.0.0/255.255.255.192, o 

número máximo de subnets e a quantidade de endereços alocáveis 
na rede para equipamentos, por subnets, são: 

a) 2 subnets e 128 endereços alocáveis. 
b) 4 subnets e 64 endereços alocáveis. 
c) 2 subnets e 126 endereços alocáveis. 
d) 4 subnets e 62 endereços alocáveis. 

 
27. Considere as seguintes afirmações: 

I. A tecnologia de firewall de filtro de pacotes funciona na camada 
de rede e de transporte da pilha TCP/IP, de modo que realiza as 
decisões de filtragem com base nas informações do cabeçalho 
dos pacotes. 

II. Um sistema de detecção de intrusão funciona de acordo com uma 
série de funções que, trabalhando de modo integrado é capaz de 
coletar, analisar e armazenar as informações e responder às 
atividades suspeitas. 

III. Os conceitos que fundamentam a VPN (Virtual  Private Network) 
são a criptografia e o tunelamento. A criptografia é utilizada para 
garantir a autenticidade, o sigilo e a integridade das conexões, e é 
a base da segurança dos túneis VPN. O túnel VPN é formado 
pelo tunelamento que permite a utilização de uma rede pública 
para o tráfego das informações, até mesmo de protocolos 
diferentes do IP. 

IV. A biometria é um método de autenticação que analisa as 
características físicas ou comportamentais de um indivíduo, 
comparando-as com os dados armazenados no sistema de 
autenticação. 

Pode-se afirmar que: 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Todas são falsas. 
c) Apenas III é falsa. 
d) Apenas II é falsa. 

 
28. A linguagem SQL é de definição de dados e de manipulação para: 

a) Sistemas de Automação Industrial. 
b) Sistemas Especialistas. 
c) Banco de Dados. 
d) Linguagem de 4ª. Geração. 

 
29. Entende-se por Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD): 

a) O conjunto de dados associados a um conjunto de programas 
para acesso a esses dados. 

b) Os programas dos dados contidos em tabelas de um BD. 
c) Os dados sobre os programas que possibilitam o acesso às 

tabelas de um BD. 
d) O conjunto de dados contido em um banco de dados. 

 
30. O dispositivo de rede utilizado para traduzir um protocolo de rede 

para outro diferente, também conhecido como conversor de 
protocolos é denominado de: 

a) Roteador. 
b) Hub. 
c) Gateway. 
d) Ponte. 

 
31. O que é mutiprocessamento? 

a) É a utilização de duas ou mais CPUs interligadas para trabalhar 
em paralelo. 

b) Refere-se à capacidade de multiprogramação em sistemas 
operacionais de um só usuário, como os dos PCs. 

c) É a técnica que possibilita que muitos usuários compartilhem os 
recursos computacionais simultaneamente. 

d) Possibilita que múltiplos programas usem recursos do 
computador ao mesmo tempo pelo uso simultâmeo da CPU. 

 
 
 
 
 

32. No Windows o Windows Explorer é um: 

a) Software destinado a navegar pelos endereços da Internet. 
b) Dispositivo que permite a visualização de todos os arquivos do 

computador. 
c) Dispositivo conversor de programas-fonte em programas 

executáveis. 
d) Dispositivo de edição de textos que permite explorar as 

vantagens do Word e do Excel. 
 
33. Cada página WWW possui um endereço único o qual é chamado de: 

a) DNS. 
b) URL. 
c) IP. 
d) HTTP. 

 
34. Como é possível fazer vínculos ente cédulas de uma mesma planilha 

no Excel? 

a) inserindo o símbolo de ?. 
b) utilizando o símbolo de +. 
c) usando o símbolo de =. 
d) fazendo o uso do símbolo de -. 

 
35. Um programa de computador que permite que o usuário realize uma 

tarefa específica é conhecido como: 

a) sistema operacional. 
b) driver de dispositivo. 
c) programa aplicativo. 
d) sistemas especialistas. 

 
36. Com relação à cookie assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os cookies persistentes geralmente são aqueles armazenados 
como um arquivo no computador do usuário permanecendo lá até 
quando o usuário fecha o Internet Explorer. Já os cookies de 
sessão ou temporário geralmente são armazenados apenas para 
a sessão de navegação atual, sendo excluídos do computador 
quando o usuário fecha o Internet Explorer. 

b) Os cookies causam sérios danos ao computador do usuário, 
assim como os vírus. 

c) Os cookies são arquivos geralmente criados por um site para 
armazenar informações no computador do usuário. 

d) O Internet Explorer da Microsoft permite o uso de cookies, no 
entanto, o usuário pode alterar suas configurações de privacidade 
para especificar que ele o avise antes de colocar um cookie no 
computador. 

 
37. Com relação aos protocolos de e-mail, analise as seguintes 

afirmações: 

I. O SMTP é um protocolo TCP/IP utilizado para a recepção e envio 
de correio eletrônico através da internet. 

II. O POP é um protocolo utilizado por leitores de e-mail para buscar 
mensagens no servidor de e-mail.  

III. O IMAP é um protocolo de gestão de rede da camada de 
aplicação que facilita o intercâmbio de informação entre os 
dispositivos de rede. 

IV. O SMTP é um protocolo utilizado para receber mensagens de e-
mail entre computadores. 

Assinale a alternativa correta: 

a) somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
b) somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
38. Com relação à backups, analise as seguintes afirmações: 

I. O backup diferencial copia todos os dados que foram alterados 
desde o último backup total. 

II. O backup incremental copia todos os dados que foram alterados 
desde o último backup total ou incremental mais recente. 

III. O backup total copia todos os dados existentes. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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