
   
                                        
 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRAS 
 

  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2016 

 
 
 

ESCRITURÁRIO LEGISLATIVO 
        ______________________________________________________________ 

 

CADERNO DE 
QUESTÕES 

_______________________________________________________________ 

   
 ABRA SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Nome do Candidato:  
 
Assinatura: 
 
 

 
 



   
                                        
 
 
 

 
 

 
 
 

Concurso Realizado pela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contato: 
contato@planexcon.com.br 

Tel0xx15 3282-3542 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contato@planexcon.com.br


   
                                        

INSTRUÇÕES 
 
 
1. Este Caderno contém 10 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 
- Língua Portuguesa, com 10 questões enumeradas de 01 a 10; 
- Matemática, com 10 questões enumeradas de 11 a 20; 
- Conhecimentos Gerais, com 05 questões, enumeradas de 21 a 25; 
- Noções de Informática, com 15 questões, enumeradas de 26 a 40. 
 
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende 
às condições do enunciado. 
 
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento 
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente 
após 30 minutos do seu início. 
 
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os 
acertos. 
 
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova. 
 
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto. 
 
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo. 
 
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as 
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul. 
 
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com 
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
 
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) 
CANDIDATO (A) ”. 
  
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
 
13. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação 
incorreta efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não 
será substituído em hipótese alguma. 
  
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão. 
                                                 

 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder as 
questões 01 e 02. 

 
Lua Cheia 
 
Boião de leite 
Que a noite leva 
Com mãos de trevas 
Pra não sei quem beber. 
E que, embora levando 
Muito devagarzinho, 
Vai derramando pingos brancos 
Pelo caminho. 
 

Cassiano Ricardo 
 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesian
et295.htm. Acesso em 05/11/2016 

 
QUESTÃO 01 
Analise as alternativas abaixo: 
1. O poeta identifica a lua cheia como boião 

de leite. 
2. Para o autor “boião de leite” é o mesmo 

que um recipiente de vidro cheio de leite. 
3. O autor considera a noite como uma 

pessoa; isto é, atribui-lhe personificação. 
4. O poeta concebe os raios do luar como 

sendo os pingos brancos que caem do 
boião de leite. 

5. O texto “Lua Cheia” tem como 
personagem central o leite, as mãos de 
trevas e os pingos brancos. 

 
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s): 
a) 5 apenas. 
b) 1, 2, 3 e 4 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 
 
QUESTÃO 02 
Leia os seguintes versos do poema: 
“Com mãos de trevas” e “Vai derramando 
pingos brancos” 

As expressões grifadas em negrito, em 
ambos os versos, representam uma figura de 
linguagem denominada: 
a) Sinestesia / Metáfora. 
b) Catacrese / Sinestesia. 
c) Metáfora / Metáfora. 
d) Hipérbole / Catacrese. 
e) Antítese / Sinestesia. 
 

Leia a tirinha abaixo para responder as 
questões 03, 04 e 05. 

 

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&

newwindow  Acesso em 05/11/2016 

QUESTÃO 03 
O texto apresentado é uma tirinha, ou seja, 
apresenta-se numa sequência de 
quadrinhos, cujo intuito maior é o de: 
a) Alertar. 
b) Anunciar. 
c) Divertir. 
d) Orientar. 
e) Criticar. 
 
QUESTÃO 04 
No primeiro quadro da tirinha aparecem 
vários verbos apresentados no modo 
imperativo, visto que indicam uma “ordem”. 
Esses mesmos verbos se colocados no 
infinitivo seriam grafados: 
a) Usando - comprando – bebendo – comen- 

do – provando. 
b) Usarei – comprarei - beberei – comerei – 

provarei. 
c) Uso – compro - bebo - como – provo. 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet295.htm
http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet295.htm
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&newwindow
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda&newwindow
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d) Usar - comprar - beber - comer – provar. 
e) Usado - comprado - bebido - comido - 

provado. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa cuja sequência 
apresenta-se correta quanto à classificação 
morfológica dos termos grifados: 
“Os malditos sabem que nós ainda não 
sabemos”. 

a) Substantivo/ Verbo/ Advérbio de Tempo. 
b) Adjetivo/ Verbo/ Advérbio de Modo. 
c) Substantivo/ Verbo/ Conjunção. 
d) Substantivo/ Advérbio/ Conjunção. 
e) Adjetivo/ Verbo/ Conjunção. 
 

Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 06 a 10. 

 
Esperança 

 
Lá bem no alto do décimo segundo andar do 
Ano 
Vive uma louca chamada Esperança 
E ela pensa que quando todas as sirenas 
Todas as buzinas 
Todos os reco-recos tocarem 
Atira-se 
E— ó delicioso voo! 
Ela será encontrada miraculosamente 
incólume na calçada, 
Outra vez criança... 
E em torno dela indagará o povo: 
— Como é teu nome, meninazinha de olhos 
verdes? 
E ela lhes dirá 
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não 
esqueçam: 
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA... 
 

Mário Quintana 

Texto extraído do livro "Nova Antologia Poética", 
Editora Globo - São Paulo, 1998, pág. 118. 

QUESTÃO 06 
O jornalista, tradutor e poeta gau cho Ma rio 
Quintana (1906-1994), produz o poema 
Esperança e atrave s dele deixa claro que: 

1. A esperança mora la  no de cimo segundo 
andar do ano. 

2. No contexto, o numeral ordinal de cimo 
segundo, significa o me s de dezembro. 

3. O poema trata da passagem do ano velho 
que esta  prestes a terminar, para o ano 
novo que esta  para chegar, por isso outra 
vez criança, onde se encontra a esperança. 

4. A esperança e  comparada pelo autor com 
uma menina de olhos verdes. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 1, 2, 3 e 4. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 
 
QUESTÃO 07 
A palavra “incólume” presente no poema, 
não pode ser substituída, sob alteração de 
significado, no contexto, por: 
a) Intacta. 
b) Inalterada. 
c) Salva. 
d) Ilesa. 
e) Insofrida. 
 
QUESTÃO 08                           
Em “Ela será encontrada miraculosamente 
incólume na calçada, ” temos uma: 
a) Oraça o subordinada adverbial 

condicional. 
b) Oraça o coordenada assinde tica. 
c) Oraça o absoluta, cujo perí odo e  simples. 
d) Oraça o subordinada adverbial concessiva. 
e) Oraça o coordenada sinde tica. 
 

QUESTÃO 09 
Analise os vocábulos retirados do texto 
“Esperança” incluindo o nome de seu autor: 
1. Mário: é acentuada por ser uma 

paroxítona terminada em ditongo 
crescente. 

2. Décimo: recebe acento por ser uma 
proparoxítona e todas as proparoxítonas 
são acentuadas. 

3. Será: recebe acento por ser uma oxítona 
terminada em “a”. 

 
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s): 
a) 1, 2 e 3. 
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b) 1 e 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 apenas. 
e) 3 apenas. 

 
QUESTÃO 10 
Nos vocábulos: delicioso - voo – criança, 
citados no texto “Esperança”: temos 
respectivamente, de acordo com a ordem 
sequencial:  
a) Hiato / Ditongo crescente / Ditongo 

decrescente. 
b) Ditongo crescente/ Hiato / Ditongo 

crescente. 
c) Ditongo crescente / Ditongo decrescente 

/ Hiato. 
d) Hiato / Hiato / Hiato. 
e) Ditongo decrescente / Hiato / Ditongo 

decrescente. 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
Leia as anotações do retângulo ABCD: 
 

Qual e  a raza o entre o comprimento e a 
largura do reta ngulo acima: 
a) 12. 
b) 28. 
c) 2,5. 
d) 56. 
e) 160. 
 
QUESTÃO 12 
Rita tem uma despesa mensal assim 
distribuí da: gasta 2% de seu sala rio para 
manutença o do jardim de sua reside ncia, 5% 
em combustí vel, 20% em plano de sau de, 
30% em alimentaça o e 25% em peças de 
vestua rio. No final do me s resta-lhe 
R$ 810,00 para aplicar na poupança.  

Quanto recebe Rita mensalmente: 
a) R$ 4.200,00. 
b) R$ 3.270,00. 
c) R$ 6.642,00. 
d) R$ 3.690,00. 
e) R$ 4.500,00 
 
QUESTÃO 13 
Em relaça o ao nu mero de furtos registrados 
em duas cidades X e Y, qual foi a me dia 
aproximada de roubos nestes 4 anos 
respectivamente?  Em relaça o ao ano de 
2012 para 2013, na cidade X, qual foi a taxa 
de queda nestes furtos: 
 

 
 

a) 1.583 na cidade X; 1.042 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 18%. 

b) 1.682 cidade X, 1.062 na cidade Y, e a taxa 
de queda foi em torno de 21%. 

c) 1.730 na cidade X; 1.300 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 15%. 

d) 1.490 na cidade X; 1.140 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 12%. 

e) 1.250 na cidade X; 1.120 na cidade Y, e a 
taxa de queda foi de 14%. 

 
QUESTÃO 14 
Ana possui 8/9 da idade de Maria que por 
sua vez possui o dobro da idade de Joana. 
Esta u ltima tem 1/10 de anos a menos que 
Cecilia que esta  com 40 anos. Quantos anos 
tem Ana: 
a) 64. 
b) 46. 
c) 36. 
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d) 72. 
e) 45. 
 
QUESTÃO 15 
O Brasil tem a 4ª maior população carcerária 
do mundo, segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Justiça em 2014 tendo em vista 
que o país tem 202,7 milhões de habitantes 
de acordo com o IBGE.  
Faça uma análise dos dados abaixo e 
determine a população prisional do Brasil, 
isto é, quantos presos tem aproximadamente 
o país e qual percentual este número 
representa se comparados ao total de 
habitantes. 
 

 

a) 673.000 e representa 3% do total de 
habitantes. 

b) 412.000 e representa 2% do total de 
habitantes. 

c) 308.000 e representa 0,5 % do total de 
habitantes. 

d) 608.000 e representa 0,3% do total de 
habitantes. 

e) 503.000 e representa 6% do total de 
habitantes. 

 
QUESTÃO 16 
Alguns amigos resolveram fazer compras 
juntos, pois assim obteriam um bom 
desconto. Na loja escolhida, fizeram as 
seguintes cotações: se comprassem 5 
cadernos, 3 agendas  e 4 lapiseiras, pagariam 
a quantia de R$ 250,00; se a compra fosse de 
3 cadernos, 4 agendas e 3 lapiseiras o valor a 

ser pago seria de R$ 195,00; mas se ao invés 
disto comprassem 1 caderno, 5 agendas  e 5 
lapiseiras  o total a ser pago seria de R$ 
200,00.  
Com base nestas informações, determine o 
preço unitário de cada item: 
a) Caderno R$20,00 - agenda R$25,00 e 

lapiseira R$15,00. 
b) Caderno R$25, 00 - agenda R$20,00 e 

lapiseira R$15,00. 
c) Caderno R$25,00 - agenda R$15,00 e 

lapiseira R$20,00. 
d) Caderno R$20,00 - agenda R$15,00 e 

lapiseira R$12,00. 
e) Caderno R$30,00 - agenda R$20,00 e 

lapiseira R$15,00. 
 
QUESTÃO 17 
Considere uma pesquisa onde 400 pessoas 
foram entrevistadas. Destes, 45% sa o 
homens e apenas 20% deles te m idade igual 
ou menor que 32 anos. Ja  entre as mulheres, 
a porcentagem que tem idade maior de 32 
anos e  60%. Sorteando uma das pessoas 
entrevistadas, a probabilidade de que seja 
um homem com idade acima de 32 anos e  de: 
a) 20%. 
b) 36%. 
c) 38%. 
d) 60%. 
e) 64%. 
 
QUESTÃO 18 
Ao resolver equaço es alge bricas de terceiro 
grau, podemos verificar a importa ncia dos 
coeficientes das equaço es e suas possí veis 
raí zes, na articulaça o da te cnica e dos 
significados destas equaço es. Assim, uma 
equaça o de 3º grau pode ser escrita por: 
ax3+bx2+cx+d=0, (com a≠0). A equaça o 
polinomial cujas raí zes sa o 2, -2 e 3 deve ser 
escrita como: 
a) x3 + 3x2 - 4x + 6 = 0. 
b) x3 - 3x2 + 6 = 0. 
c) 4x3 - 4x2 + 3x -12 = 0. 
d) x3 – 3x2 - 4x + 12 = 0. 
e) -4x3 – 3x2  + 2x +6 = 0. 
 
QUESTÃO 19 
Para calcular a divisa o de nu meros 
complexos, multiplicamos o numerador e o 
denominador pelo conjugado do 
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denominador.  
Portanto, qual e  o quociente de: (20 + 10i) / 
(3 + 4i): 
a) 6 + 2i. 
b) 2 – 3i. 
c) 4 + 4i. 
d) 2 + 4i. 
e) 4 - 2i. 
 
QUESTÃO 20 
Aninha costuma guardar suco na caixa de 
vidro conforme mostra a figura abaixo: 
 

 
 
Qual o volume da caixa e quantos mililitros 
de suco cabem nela: 
a) 144 cm³ -  cabem 160 ml. 
b) 40 cm³    -  cabem 40 ml. 
c) 24 cm³    -  cabem 24 ml. 
d) 48 cm³   -  cabem 48 ml. 
e) 38 cm³   -  cabem 38 ml. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 21 
Leia atentamente a letra do Hino de Pereiras, 
intitulado “Saudade de Pereiras”: 
 

O pungir que fere mais 
que todos os punhais 

é a recordação... 
 

Luz mais doce que o arrebol, 
divina luz do sol 

que inunda o coração. 
 

É... o espinho da saudade 
da pequena cidade 

das almas seresteiras! 
 

É... é um ferir profundo 
que faz sentir no fundo 
Saudade de Pereiras! 

 
Quanto mais distante está, 

mais palpita o coração! 
 

E... nas asas da emoção 
a terra-sentimento 

não sai do pensamento. 
 

Meu sofrer, 
que floresce do meu bem-querer, 

é um fanal 
que relembra meu berço natal! 

 
Coração... 

por rever-te faz terna oração, 
ajoelhado junto a imagem 
da Senhora da Conceição.. 

 
O pungir que fere mais 
que todos os punhais 

é a recordação... 
 

Luz mais doce que o arrebol, 
divina luz do sol 

que inunda o coração. 
 

É... o espinho da saudade 
da pequena cidade 

das almas seresteiras!  
 

É... é um ferir profundo 
que faz sentir no fundo 
Saudade de Pereiras! 

 
http://www.pereiras.sp.gov.br/hino-oficial.html -  

Acesso em 06/11/2016 

 
O autor da letra acima e : 
a) Alisson Tadeu Alexandrini. 
b) Oscar Artur de Go is. 
c) Aroldo Tadeu Alexandrini. 
d) Haroldo Prestes Miramontes. 
e) Jose  Rubens Frediani. 
 
QUESTÃO 22 
A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340), 
sancionada em 7 de agosto de 2006, 
completou dez anos de vige ncia.  
 
Com refere ncia a essa Lei, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. Foi criada para combater a viole ncia 

dome stica e familiar. 
II. Garante puniça o com maior rigor dos 

http://www.pereiras.sp.gov.br/hino-oficial.html
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agressores. 
III. Cria mecanismos para prevenir a 

viole ncia e proteger a mulher agredida. 
IV. Essa lei e  a principal ferramenta 

legislativa na questa o da viole ncia 
dome stica e familiar contra as mulheres 
no Brasil. 

V. A aplicaça o da lei Maria da Penha 
contempla ainda agresso es de quaisquer 
outras formas, do irma o contra a irma  
(famí lia); genro e sogra (famí lia, por 
afinidade); a viole ncia entre irma s ou 
filhas (os) e contra a ma e (famí lia). 

 
http://vestibular.uol.com.br  

Acesso em 06/11/2016 

 
Esta o corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e V apenas. 
c) I, III, IV e V apenas. 
d) III, IV e V apenas. 
e) III e IV apenas. 
 

QUESTÃO 23 
Temos assistido no Brasil, a proliferaça o de 
casos de dengue, zika e chikungunya. A 
respeito dessas doenças, todas as 
alternativas abaixo esta o corretas, com 
exceção de uma delas. Assinale-a: 
a) A dengue e  uma doença viral transmitida 

pelo mosquito Aedes aegypti que foi 
identificada no Brasil, pela primeira vez 
em 1986. 

b) A Febre Chikungunya e  uma doença 
transmitida pelos mosquitos Aedes 
aegypty e Aedes albopictus. No Brasil, a 
circulaça o do ví rus foi identificada pela 
primeira vez em 2014. 

c) E  possí vel ter chikungunya mais de uma 
vez ao longo da vida. 

d) Os principais sintomas das pessoas 
infectadas pelo ví rus zika sa o dor de 
cabeça, febre baixa, dores leves nas 
articulaço es, manchas vermelhas na pele, 
coceira e vermelhida o nos olhos. Outros 
sintomas menos frequentes sa o inchaço 
no corpo, dor de garganta, tosse e 
vo mitos. 

e) A principal forma de transmissa o da 
dengue e  pela picada do mosquito Aedes 
aegypti. Ha  registros de transmissa o 

vertical (gestante - bebe ) e por transfusa o 
de sangue.  Existem quatro tipos 
diferentes de ví rus do dengue: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
 
http://combateaedes.saude.gov.br/pt/tira-duvidas 

Acesso em 06/11/2016 

 
QUESTÃO 24 
O Brasil vive uma nova epidemia de sí filis, 
uma doença sexualmente transmissí vel 
(DST). O Ministe rio da Sau de divulgou dados 
recentes mostrando que o nu mero de 
pessoas infectadas no Brasil aumentou 
32,7% entre 2014 e 2015, chegando a 65.878 
casos no ano passado. O aumento e  
considerado expressivo em todas as faixas 
eta rias. 

http://vestibular.uol.com.br 
 Acesso em 06/11/2016 

 
Segundo especialistas, a atual epidemia tem 
causas multifatoriais como:  
(  )  a falta de medicamentos, 
(  )  a baixa qualidade dos exames pré-natal, 
(  ) a falta de uso de preservativos em 

relações sexuais, 
(  )  paralisia, cegueira, problemas cerebrais, 

respirato rios e cardí acos. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, V e V. 
b) V, V, F, e F. 
c) V, F, V e F. 
d) F, F, V e V. 
e) V, V, V e F. 
 
QUESTÃO 25 
O mundo deverá voltar a bater o recorde de 
temperatura em 2016, com uma média de 
1,2ºC a mais em relação ao nível da era pré-
industrial, anunciou nesta segunda-feira (14) a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). 
"Se isso for confirmado, o século 21 terá 
registrado 16 dos 17 anos mais quentes desde 
que tiveram início os registros de temperatura 
no mundo", no final do século 19, informou a 
OMM. “Tudo parece indicar que 2016 sera  o 
ano mais quente" registrado ate  agora, 
superando os dados de 2015. Esse fato na o se 
deve: 
a) A causa do El Nin o, que afeta o Pací fico. 

http://vestibular.uol.com.br/
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas#origem-aedes-nome
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas#origem-aedes-nome
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas#origem-aedes-nome
http://combateaedes.saude.gov.br/pt/tira-duvidas
http://vestibular.uol.com.br/
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b) Ao clima na o ter apresentado mudanças. 
c) Pela alta concentraça o de gases de efeito 

estufa lançados por fa bricas e queimadas 
na atmosfera. 

d) O El Nin o esquenta as a guas do Oceano 
Pací fico, modificando o clima em todo o 
planeta. 

e) Ao aquecimento global. 
 

NOÇÕES DE INFOMÁTICA 
 
QUESTÃO 26 
“Ao conjunto das Ciências da Informação, 
estando incluídas neste grupo: a teoria da 
informação, o processo de cálculo, a análise 
numérica e os métodos teóricos da 
representação dos conhecimentos e de 
modelação dos problemas”, da -se o nome de: 

http://brasilescola.uol.com.br  
 Acesso em 05/11/2016 

 

a) Informa tica. 
b) Robo tica. 
c) Informaça o. 
d) Computaça o. 
e) Internet. 
 
QUESTÃO 27 
Leia o texto abaixo e complete as lacunas 
com as palavras constantes na alternativa 
que as completam corretamente: 
_____________________e  um sistema operativo 
desenvolvido pela empresa norte-americana 
Microsoft. Trata-se de um conjunto de 
programas que permitem administrar os 
recursos de um computador e gerir o 
hardware a partir dos ní veis mais ba sicos. 
O _______________e  uma nova versa o 
de______________, lançada em outubro de 2001.  
 
a) Windows / Windows / Windows XP. 
b) Windows XP / Windows / Windows. 
c) Windows XP / Windows / Windows XP. 
d) Windows / Windows XP / Windows. 
e) Windows XP / Windows XP / Windows. 
 
QUESTÃO 28 
Joa o foi ao “Mercado Maria” e realizou as 
compras conforme podemos ver na planilha 
abaixo: 
             

 
 
Para encontrar o Valor Geral da compra 
realizada por Joa o, e  possí vel atrave s de: 
1. =D3+D4. 
2. Enter D3*D4. 
3. Soma (D3:D4). 
4. =R$9,00+R$9,50. 
 
Esta o corretas as afirmativas: 
a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 2 e 4 apenas. 
 
QUESTÃO 29 
Analise os itens abaixo elencados: 
1. Formataça o de textos: fontes, estilos, 

tamanhos, efeitos, cores. 
2. Verificaça o ortogra fica e gramatical. 
3. Marcadores e numeraça o, colunas, 

tabulaça o. 
4. Localizaça o e substituiça o de palavras e 

som de transiça o. 
5. Formataça o de para grafos, alinhamento, 

recuos, espaços entre linhas. 
 
Sa o considerados recursos do Word, os itens: 
a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
c) 1, 2, 3 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 3, 4 e 5 apenas. 
 
QUESTÃO 30 
Lu cia digitou um trabalho escolar no modo 
“Paisagem” e ao terminar a digitaça o 
verificou que havia necessidade de muda -lo 
para “Retrato”.  

http://brasilescola.uol.com.br/
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A figura abaixo apresenta a guia Layout da 
Pa gina, do MS-Word 2010. Entre as opço es, 
escolha aquela que vai permitir que Lu cia 
altere o documento conforme pretende:  
 

 
 
a) Tamanho. 
b) Colunas. 
c) Quebras. 
d) Margens. 
e) Orientaça o. 
 
QUESTÃO 31 
Nas assertivas a seguir, coloque V ou F 
quanto a  digitaça o no Word: 
( ) A tecla “Shift” e  usada para digitar uma 

letra maiu scula no texto. 
( ) A tecla “Caps Lock” deve ser usada para 

fixar maiu scula e utilizar va rias letras 
com o formato maiu sculo. 

( ) O acento deve ser digitado antes da 
respectiva letra. 

( ) Para inserir ou mudar de linha basta 
colocar o cursor no local que se deseja a 
nova linha e pressionar “shift”. 

( ) Para o espaço entre caracteres basta 
colocar o cursor no local onde se deseja 
“dar um espaço” e pressionar a tecla 
“Enter”. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
a) V, V, F, V e V. 
b) V, V, V, F e F. 
c) V, F, V, F e V. 
d) F, V, F, F e V. 
e) V, V, F, F e F.  
 
QUESTÃO 32 
Ritinha terminou de digitar um texto e em 
seguida quis formata -lo. Para esse 
procedimento utilizou as seguintes 
ferramentas abaixo, todas inseridas no 
grupo “Fonte”. 
 

 

          
 
 

 
 
Com essas escolhas, ela não optou por: 
a) Aplicar um efeito visual ao texto 

selecionado como sombra, brilho ou 
reflexo. 

b) Aumentar o tamanho da fonte. 
c) Alterar a fonte. 
d) Aplicar negrito ao texto selecionado. 
e) Diminuir o tamanho da fonte. 
 

QUESTÃO 33 
Analise as assertivas abaixo com refere ncia a  
Internet e assinale a incorreta: 
a) Em 1992 foi liberado o uso comercial da 

Internet no Brasil, surgindo os primeiros 
provedores de acessos comerciais a  rede. 

b) A Internet nasceu em 1969, nos Estados 
Unidos e chamava-se ARPAnet (Advanced 
Research Projects Agency). 

c) A Internet e  uma rede capaz de interligar 
computadores do mundo inteiro. 

d) A Internet e  um conjunto de rede baseado 
no protocolo TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol). 

e) A Internet pode ser definida como uma 
comunidade de pessoas que usam e 
desenvolvem essas redes. 
 

QUESTÃO 34 
O navegador da Internet mais utilizado em 
2015 e que teve a prefere ncia dos usua rios 
no Brasil e no Mundo e  o que esta  
representado na alternativa: 
 
<http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/

01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-
brasil-e-no-mundo.html>  

Acesso em: 5/11/2016 
 

 

http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.html
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a) Mozilla Firefox. 
b) Internet Explorer. 
c) Google Chrome. 
d) Safari. 
e) Opera. 
 
QUESTÃO 35 
Leia e analise os itens abaixo: 
1. E  um programa de computador 

(software) que habilita seus usua rios a 
interagirem com documentos virtuais da 
Internet. 

2. Conhecidos como pa ginas da web, que 
ficam hospedadas em servidores web. 

3. Utilizados para interpretar as pa ginas da 
web, que, podem conter texto, imagens, 
sons e ví deos. 

 
Os tre s itens acima descritos tratam de: 
a) Redes. 
b) Softwares. 
c) Sites. 
d) Navegadores da Internet. 
e) Facebook. 
 
QUESTÃO 36 
O gra fico a seguir mostra os layouts de slides 
que esta o incorporados no PowerPoint. Ao 
todo, sa o nove modelos. De modo geral, os 
layouts servem para: 
 

 
 
1. Modificar o tema do slide atual. 
2. Restabelecer as configuraço es. 
3. Organizar os slides em aça o. 
 
Esta  (a o) correta (s) a (s) afirmativa (s): 

a) 1, 2 e 3. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1 apenas. 
e) 3 apenas. 
 
QUESTÃO 37 
Localizado no grupo Texto, o í cone “Caixa de 
texto” da guia Inserir, do MS-PowerPoint 
2010, e  um recurso voltado para: 
 

 
 
a) Alternar a orientaça o do slide. 
b) Criar acesso ra pido a apresentaça o. 
c) Proteger o texto. 
d) Facilitar a navegaça o. 
e) Inserir um texto no documento ou 

adicionar um texto a forma selecionada. 
 

QUESTÃO 38 
Faça a corresponde ncia da coluna da 
esquerda com a definiça o correta a  direita: 
 

1.  (  ) Instagram e  uma rede social de 
fotos para usua rios de Android e IOS, etc. 

2.  (  ) O Pinterest e  uma excelente rede 
social para divulgar produtos e serviços. 

3. (  ) Linkedin e  uma rede social de 
nego cios fundada em dezembro de 2002 e 
lançada em 5 de maio de 2003. 

4.  (  ) Facebook e  uma rede social 
gratuita que conecta pessoas de diversas 
partes do mundo e e  traduzido livremente 
para o portugue s como “o livro de cara”. 

5.  (  ) Twitter e  uma rede social e 
um servidor para microblogging que 
permite aos usua rios enviar e receber 
atualizaço es pessoais de outros contatos.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor


Caderno de Questões 
Escriturário Legislativo 

10 

 

a) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 
b) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 
c) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
d) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 

 
QUESTÃO 39 
Os itens abaixo elencados sa o exemplos de 
sites de buscas, que permitem buscas por 
sites, documentos, imagens e outros 
conteu dos na Internet, com exceção de um 
deles. Assinale-o: 
a) Bidu. 
b) Yahoo. 
c) Bing. 
d) Ask. 
e) Google.  
 

QUESTÃO 40 
Leia as alternativas abaixo referentes a  
Correio eletro nico e assinale a incorreta: 
a) O correio eletro nico e  conhecido pelo 

nome de e-mail. 
b) O correio eletro nico e  uma forma de 

trocar mensagens entre os usua rios. 
c) Os principais gerenciadores de e-mail sa o: 

Outlook Express – Microsoft, Netscape 
Mail- Facebook, Microsoft Office, Mozilla, 
e Internet Explorer. 

d) Na o e  necessa rio que o destinata rio esteja 
conectado a  rede no momento em que a 
mensagem chegar. 

e) As mensagens de correio eletro nico 
possibilitam o envio de textos, como 
tambe m de qualquer tipo de documento 
digital tais como: imagens, ví deos, a udios, 
etc. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


