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CONheCImeNTOS
BáSICOS

Questão 1

 Para falar sobre poluição e contaminação nos rios 
brasileiros, entrevistamos a especialista em recursos hídricos 
da Agência Nacional de Águas (ANA), Kellen Larrosa.
 Quais são as conseqüências sociais da poluição dos rios?
 Kellen Larrosa – A água é um bem precioso, indispensável 
a todas as atividades humanas. Ela é para o homem um 
elemento de primeira necessidade. Alterar a qualidade da 
água significa prejudicar a vida do homem e dos outros 
seres vivos que dela dependem. A qualidade da água deve 
ser tal que satisfaça as exigências das utilizações, mas deve 
especialmente satisfazer as exigências de saúde pública.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

em relação ao texto, assinale a opção correta.

(A) O gênero do texto é uma resenha.
(B) O pronome “dela” (linha 9) se refere ao antecedente 

“vida” (linha 8).
(C) O emprego do subjuntivo em “que satisfaça” (linha 10) 

justifica-se por tratar-se de uma afirmação que focaliza 
um fato provável, uma possibilidade incerta.

(D) O termo “mas” (linha 10) pode ser substituído por 
todavia, conquanto ou porquanto, sem prejuízo 
para a correção gramatical do período e sem alteração 
da informação original.

Questão 2

Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a opção que 
preenche corretamente as lacunas.

 A escassez hídrica da região Nordeste, particularmente 
do semi-árido, e a adversidade das condições de suprimento 
de água _____ população são objeto de estudos _____ 
anos, sem que, até o momento, tenham sido implantadas 
soluções globais _____ permitam equacionar os freqüentes 
deficits de abastecimento de água. O equacionamento 
desses deficits envolve, necessariamente, um amplo 
leque de ações e propostas, que inclui _____ abordagens 
de caráter regional, direcionadas para o atendimento das 
demandas setoriais, até soluções locais para a população 
rural dispersa, passando por alternativas ______ 
abastecimento das redes municipais.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

A seqüência correta é:

(A) a / a / quais / das / de
(B) para a / a / cujas / desde / no
(C) da / em / as quais / de / do
(D) à / há / que / desde / para o

Questão 3

Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

(A) A água foi o tema escolhido pelas Nações Unidas 
(ONU) para compor a segunda parte do Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2006 (RDH). O relatório 
estabelece uma relação entre o acesso à água e a 
pobreza e faz um diagnóstico de como está a crise 
mundial da água.

(B) O Brasil, onde 90% da população tem acesso à água 
potável, é apontado no relatório como um dos países 
onde o índice equivale ao de lugares com alto Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). O estudo das Nações 
Unidas indicam que há uma relação muito próxima 
entre nível de pobreza, acesso à água e acesso à 
serviços de saneamento.

(C) Nesse sentido, a situação brasileira não é das melhores. 
Registra o relatório: “à medida que a renda aumenta, a 
cobertura média melhora. Mesmo uma renda nacional 
média relativamente alta não é garantia de uma alta 
taxa de cobertura entre os pobres”.

(D) No Brasil, os 20% mais ricos desfrutam de níveis de 
acesso à água e a saneamento geralmente comparáveis 
ao de países ricos. Enquanto isso, os 20% mais pobres 
têm uma cobertura, tanto de água como de esgoto, 
inferior à do Vietnã.

(Opções adaptadas de Internet:http://www.ana.gov.br.)

Questão 4

 The Nature Conservancy (TNC), criada em 1951, é uma 
das maiores e mais antigas ONGs ambientais do mundo. 
Atuante em mais de 30 países, tem como missão proteger 
ecossistemas naturais, plantas e animais que representam 
a diversidade de vida no planeta, conservando as terras 
e águas que garantem a sobrevivência das espécies. 
No Brasil, desde 1988, desenvolve mais de 20 grandes 
iniciativas nos principais biomas brasileiros (amazônia, mata 
atlântica, cerrado, pantanal e caatinga), com o objetivo de 
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a 
conservação dos ecossistemas naturais. Nos últimos anos, 
suas ações contribuíram para a conservação de mais de 20 
milhões de hectares em todo o país, o equivalente à área 
do Estado de São Paulo.

Internet: http://www.ana.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações)

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção correta.

(A) As vírgulas da linha 1 justificam-se por isolar 
vocativo.

(B) A vírgula após “planeta” (linha 5) justifica-se por isolar 
elementos de uma enumeração.

(C) A vírgula após “1988” (linha 7) justifica-se por isolar 
adjunto adverbial intercalado na oração principal.

(D) A vírgula após “país” (linha 13) justifica-se por isolar 
expressão restritiva.

 1
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 10

 1

 5

 10
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Considere o texto abaixo para responder às questões 
5 e 6.

 Atualmente, a comunidade científica reconhece que 
as populações locais, também denominadas populações 
tradicionais, possuem os conhecimentos e as respostas 
necessárias à sua sobrevivência no meio em que vivem.
 Com o aumento da velocidade das mudanças 
ecológicas, cresce também a necessidade de informação 
básica para direcionar as atividades de conservação e 
recuperação ambiental. No entanto, freqüentemente, 
as informações são escassas. Contudo, existe uma fonte 
complementar de conhecimentos sobre os ecossistemas, 
mantida pelas populações humanas, cujas vidas encontram-
se entrelaçadas de maneira complexa a algumas regiões 
particulares. Esse é um conhecimento muito rico, acumulado 
ao longo de muitas gerações, por meio da observação e das 
adaptações culturais dessas populações, num contexto de 
modificações ecológicas de longa duração.
 A linguagem do conhecimento ecológico tradicional 
não é a mesma do discurso científico. A compreensão mútua 
requer o respeito mútuo e um investimento de tempo e 
disposição, por parte dos cientistas, em aceitar que esse 
conhecimento é embasado na moral, na ética e numa visão 
espiritual do mundo. É um erro de percepção avaliar que, 
por causa desse embasamento, o conhecimento ecológico 
tradicional seja algo místico ou fora de contato com a 
realidade. Pelo contrário, ele é eminentemente prático.

Internet: http://www.ibama.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

Questão 5

Com relação às informações do texto, julgue os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – Subentende-se das informações do texto que a 
comunidade científica reconhece a validade do 
conhecimento ecológico tradicional.

II – A linguagem do conhecimento ecológico tradicional 
opõe suas verdades às verdades do conhecimento 
científico.

III – O conhecimento ecológico tradicional, embora seja 
prático, é embasado em princípios morais, éticos e 
numa visão espiritual do mundo.

A seqüência correta é:

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

Questão 6

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção INCORReTA.

(A) A expressão “sua sobrevivência” (linha 4) se refere a 
“populações locais” (linha 2).

(B) O termo “Contudo” (linha 9) pode ser substituído por 
Todavia, sem prejuízo para as informações originais e 
para a correção gramatical do período.

(C) A expressão “cujas vidas” (linha 11) se refere a 
“populações humanas” (linha 11).

(D) A expressão “esse conhecimento” (linhas 20 e 21) se 
refere a “científico” (linha 18).

Questão 7

Assinale a opção que apresenta erros gramaticais.

(A) Entre as populações locais de Mato Grosso e de Mato 
Grosso do Sul destaca-se os pescadores profissionais-
artesanais do Pantanal. Eles são detentores de um 
conhecimento empírico extraordinário sobre a ecologia 
da região, cujo vem sendo acumulado e transmitido de 
pai para filho por muitas gerações.

(B) Os pescadores identificam cardumes e seus 
deslocamentos observando a superfície das águas; 
conhecem habitat, horário ideal, época do ano, método 
e isca específicos para capturar as diferentes espécies 
de peixes; fabricam os próprios instrumentos de 
pesca, tais como canoas, tarrafas e anzóis, e levantam 
acampamentos aproveitando os recursos locais.

(C) Eles utilizam várias plantas nativas para remédios e 
aproveitam suas fibras; conhecem as propriedades 
de muitas madeiras para diversas finalidades e os 
hábitos de vários componentes da fauna da região, 
além de possuírem um acurado senso de orientação, 
deslocando-se com facilidade num ambiente que 
poderia ser um labirinto para as pessoas acostumadas 
às áreas urbanas.

(D) Em suma, os pescadores profissionais artesanais são 
os detentores de um saber tradicional que deve ser 
amplamente considerado nas decisões relacionadas ao 
manejo da pesca no Pantanal. Além disso, esse saber 
lhes confere um modo particular de vida e visão de 
mundo, que devem ser encarados como um verdadeiro 
patrimônio cultural da Nação, que seria inevitavelmente 
perdido com a interrupção dessa atividade.

(Opções adaptadas de Internet: http://www.ibama.gov.br.)

_________________________________________________

Considere o texto abaixo para responder às questões 
8 e 9.

 É necessário redefinir os papéis dos atores da pesca 
segundo uma nova visão do manejo pesqueiro. Enquanto 
numa visão anterior a administração da pesca encontrava-
se vinculada a um governo central e paternalista, que 
retinha as informações e assumia a responsabilidade de 
criar as leis e de exigir o seu cumprimento, as práticas 
modernas sugerem que muitas dessas responsabilidades 
agora cabem a instâncias menores de administração e aos 
próprios atores da pesca. Por sua vez, isso requer que os 
atores ajam baseados em um maior nível de conhecimento 
sobre os recursos pesqueiros, criando mecanismos para 
negociar os seus interesses entre si e com outros grupos. 
Um novo sistema, portanto, precisa ser configurado para 
capacitar esses agentes no desempenho de suas novas 
obrigações.

Internet: http://www.ibama.gov.br.
Acesso em 6/3/2008 (com adaptações).

Questão 8

Com base no texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – A substituição de “Enquanto” (linha 2) por embora 
mantém a correção gramatical do período e as 
informações originais do texto.

II – Na linha 9, a forma verbal “requer” está no singular 
para concordar com o termo antecedente “pesca”.

III – O termo “portanto” (linha 13) confere ao período a 
idéia de conclusão.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

 1

 5

 10

 15

20

25

 1
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 15
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Questão 9

Com relação às idéias e aos aspectos lingüísticos do 
texto, assinale a opção correta.

(A) A palavra “manejo” (linha 2) está sendo empregada 
com o sentido de gerenciamento.

(B) Subentende-se das informações do texto que a 
administração do setor pesqueiro deve passar a ser 
centralizada.

(C) Instâncias menores da administração e os próprios 
atores da pesca não devem participar das decisões 
sobre a pesca.

(D) Os pescadores já dominam sua técnica e dispensam 
qualquer forma de qualificação ou capacitação.

Questão 10

Assinale a opção gramaticalmente correta.

(A) Não devemos nos omitir e postergar o direito dos 
atores locais da pesca de participarem do manejo 
somente para quando julgar-lhes que a sociedade 
esteja madura para tal.

(B) Esse amadurecimento só será alcançado como prática 
e fruto das discussões, embates e negociações dos 
interesses entre todos os atores, num sistema de 
administração pesqueira que contemple a participação 
efetiva dos mesmos, ou seja, a chamada gestão 
participativa da pesca.

(C) Uma das primeiras abordagens dessa nova visão no 
país foram aplicados no projeto “Administração dos 
Recursos Pesqueiros na Região do Médio Amazonas, 
Estados do Pará e Amazonas” – Projeto Iara em 1991.

(D) Para subsidiar as ações de ordenamento pesqueiro, 
o Projeto Iara promoveu estudos integrados sobre: a 
biologia e a ecologia de espécies de peixes importantes 
para a pesca, às tecnologias da pesca e do pescado, os 
aspectos sócio-econômicos das populações ribeirinhas 
e dos pescadores, além de realizarem ações de 
educação ambiental.

(Opções adaptadas de Internet:http://www.ibama.gov.br.)

_________________________________________________

Considere a Lei n.º 5.810/1994 – Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 
das Autarquias e das Fundações Públicas do estado do 
Pará – para responder às questões de 11 a 20.

Questão 11

São casos de vacância de cargo, eXCeTO:

(A) destituição.
(B) readaptação.
(C) promoção.
(D) reintegração.

Questão 12

A respeito de transferência, assinale a opção 
INCORReTA.

(A) Transferência é a movimentação do servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo para outro cargo de 
igual denominação e provimento, de outro órgão, mas 
no mesmo Poder.

(B) É possível ocorrer a transferência a pedido do servidor; 
também é possível ocorrer a transferência por permuta 
a requerimento de ambos os servidores interessados.

(C) A transferência pode representar sanção disciplinar 
aplicada ao servidor, desde que obedecidos a ampla defesa 
e o contraditório em regular processo administrativo.

(D) A transferência será processada atendendo à 
conveniência do servidor desde que no órgão 
pretendido exista cargo vago, de igual denominação.

Questão 13

No que concerne à acumulação remunerada de cargos 
públicos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta.

I – A acumulação, ainda que claramente indevida, 
será havida de boa-fé, até a conclusão de processo 
administrativo.

II – O exercício de mais de um cargo em comissão só é 
possível se houver compatibilidade de horários.

III – A proibição de acumular estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações mantidas pelo Poder 
Público, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, da União, do Distrito Federal, dos estados, dos 
territórios e dos municípios, não se aplicando, porém, ao 
aposentado, quando investido em cargo comissionado.

estão certos os itens

(A) I e II, apenas 
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 14

Nos termos da Lei n.º 5.810/1994, assinale a opção 
INCORReTA.

(A) O servidor habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório.

(B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.

(C) É vedada a exoneração, a suspensão ou a demissão 
de servidor sindicalizado, a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave, devidamente 
apurada em processo administrativo.

(D) O servidor ocupante de cargo comissionado, 
independentemente de jornada de trabalho, atenderá 
às convocações decorrentes da necessidade do serviço 
de interesse da Administração.

Questão 15

São formas de provimento dos cargos públicos, eXCeTO:

(A) aprovação.
(B) promoção.
(C) reintegração.
(D) reversão.

Questão 16

São fatores observados durante o estágio:

I – assiduidade.
II – disciplina.
III – capacidade de iniciativa.
IV – produtividade.

estão certos os itens

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
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Questão 17

São penas disciplinares, previstas no art. 183, eXCeTO:

(A) advertência.
(B) suspensão.
(C) demissão.
(D) destituição de cargo em comissão ou de função 

gratificada.

Questão 18

Quanto ao teor e à aplicação da Lei n.º 5.810/1994, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – É proibido incumbir ao servidor atribuições e 
responsabilidades diversas das inerentes ao seu 
cargo, com exceção de participações assentidas em 
órgão colegiado e em comissões legais.

II – Não haverá posse nos casos de promoção e 
reintegração.

III – O servidor que não estiver no exercício do cargo, 
ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo 
exercício, não concorrerá à promoção.

A seqüência correta é:

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

Questão 19

São formas de provimento em cargos públicos:

(A) nomeação, reintegração e recondução.
(B) promoção, reversão e indicação.
(C) transferência, indicação e contratação direta.
(D) readaptação, aproveitamento e aposentadoria.

Questão 20

Acerca do exercício de cargo público, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Será realizada segunda chamada ao servidor empossado 
que não entrar em exercício nos prazos previstos em lei.

II – Os prazos para início do exercício serão prorrogados 
por 30 dias, automaticamente, caso o servidor não se 
apresente no prazo fixado em lei.

III – O servidor empossado que não entrar em exercício no 
prazo previsto em lei, nem no prazo da prorrogação, será 
responsabilizado e condenado ao pagamento de multa.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

CONheCImeNTOS 
eSPeCíFICOS

Considere a Lei n.º 6.713/2005, que dispõe sobre a 
Política Pesqueira e Aqüícola do estado do Pará, e o 
artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe sobre o 
meio ambiente, para responder às questões de 21 a 25.

Questão 21

Nos termos da Lei. n.º 6.713/2005, são classificações da 
aqüicultura, eXCeTO:

(A) aqüicultura industrial.
(B) aqüicultura de subsistência.
(C) aqüicultura científica.
(D) aqüicultura comercial.

Questão 22

Para todas as classes aqüícolas, NÃO se considera 
atividade ilegal:

(A) o cultivo de quaisquer espécies sem autorização do 
órgão competente.

(B) o controle e o uso de alternativas tecnológicas para 
tratamento de efluentes.

(C) a instalação de tanques-rede e fazendas de maricultura 
sem observação da capacidade máxima de suporte do 
ambiente aquático.

(D) o cultivo de peixes ornamentais não estabelecido no 
ordenamento pesqueiro.

Questão 23

Considerando que uma sociedade empresária deseja se 
instalar no município de Belém para exercer determinada 
atividade, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale 
a opção correta.

I – Caso a sociedade deseje realizar pesca científica, ela 
estará dispensada de obter autorização ou licença 
ambiental.

II – Caso a sociedade realize atividades de captura em 
áreas e épocas interditadas, ou de espécies que 
devem ser preservadas de acordo com legislação 
específica, ou mediante a utilização de métodos, 
substâncias e apetrechos não-autorizados pelo órgão 
ambiental, sua atividade de captura será considerada 
não sustentável, e ela estará sujeita às penalidades 
previstas na Lei n.º 6.713/2005.

III – Caso a sociedade realize trabalhos de confecção e 
reparos de artigos e apetrechos de pesca, sua atividade 
será considerada de pesca.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
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Questão 24

Considerando o art. 225 da Constituição Federal, assinale 
a opção correta.

(A) Cabe unicamente ao Poder Público preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

(B) Aquele que explorar recursos minerais fica desobrigado 
de recuperar o meio ambiente degradado.

(C) Independentemente do que dispuser a lei, a própria 
Constituição Federal veda qualquer prática que possa 
colocar em risco a função ecológica da fauna e da flora.

(D) Uma pessoa jurídica pode sofrer sanção penal por 
realizar atividade lesiva ao meio ambiente, previsão 
essa expressa no texto constitucional.

Questão 25

Considerando que uma sociedade empresária deseja se 
instalar no município de Belém para exercer determinada 
atividade, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia realizar 
o cultivo de peixes ornamentais não estabelecido no 
ordenamento pesqueiro.

II – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia trazer 
uma espécie aquática da China, inexistente em nosso 
território nacional, e cultivá-la em um sistema aberto, 
desde que com prévia autorização administrativa.

III – Caso fosse de seu interesse, a sociedade poderia 
promover a instalação de carcinicultura marinha em 
área de manguezais.

A seqüência correta é:

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

Questão 26

existem diversas formas para um usuário se conectar 
à Internet. Assinale a opção que NÃO representa uma 
dessas formas.

(A) Dial Up (linha telefônica)
(B) ADSL
(C) Cabo (TV a cabo)
(D) Pen drive

Questão 27

Algumas empresas (normalmente de grande porte) 
criam um ambiente virtual acessível somente para seus 
funcionários, no qual é possível manter sites, comunicar-
se via correio eletrônico e até mesmo transferir arquivos. 
essa estrutura visa obter uma comunicação mais rápida 
e centralizada entre os funcionários da empresa e é 
denominada

(A) Intranet.
(B) FTP (File Transfer Protocol).
(C) Internet.
(D) Dialnet.

Questão 28

Um web browser, também conhecido como navegador, 
é um programa que possibilita aos usuários a interação 
com documentos hospedados em um servidor web. 
Assinale a opção que NÃO corresponde a um software 
utilizado para navegação na Internet.

(A) Opera
(B) Netscape
(C) Windows Explorer
(D) Mozilla Firefox

Questão 29

Assinale a opção que completa corretamente as 
lacunas.

 No que se refere a redes de computadores, 
o ________________ é, basicamente, um 
________________________ sobre o modo como se dará 
a comunicação entre as ______________ em uma rede.

(A) protocolo / cabeamento lógico / máquinas
(B) protocolo / conjunto de regras / camadas
(C) sistema operacional / centralizador / topologias
(D) protocolo / canal de comunicação / topologias

Questão 30

A estrutura arquitetônica que permite o acesso a 
documentos vinculados, espalhados por milhares de 
máquinas na Internet, é denominada

(A) Uniform Resource Locators.
(B) HyperText Markup Language.
(C) Java Script.
(D) World Wide Web.

Questão 31

O envio de um arquivo de um computador para outro é 
conhecido como transferência de arquivos. Acerca desse 
assunto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, a seguir, assinale a sequência correta.

I – O processo de recuperar um arquivo em um computador 
remoto chama-se “descarregar”.

II – O processo de enviar um arquivo a um computador 
remoto chama-se “carregar”.

III – Downloading e Uploading são sinônimos e representam 
a ação de transferir arquivos.

IV – Para que um arquivo seja transferido de um computador 
ao outro, é necessário que ambos os computadores 
estejam usando um protocolo de transferência de 
arquivos.

V – FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo utilizado 
apenas para descarregar arquivos.

A sequência correta é:

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

Questão 32

Antes de definir uma política de segurança, é necessário 
definir a informação a ser protegida. São exemplos 
de aspectos que devem ser previstos na política de 
segurança, eXCeTO:

(A) política de senhas.
(B) direitos e responsabilidades dos usuários.
(C) acordo coletivo de trabalho para os funcionários da 

empresa.
(D) ações previstas em caso de violação da própria política.
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Questão 33

Os computadores são apresentados em vários tamanhos 
e com diferentes recursos. O maior tipo de computador em 
uso comum, destinado a manipular enormes quantidades 
de informações de entrada, saída e armazenamento é:

(A) a estação de trabalho.
(B) o computador pessoal.
(C) o notebook.
(D) o mainframe.

Questão 34

Como qualquer máquina, um computador é composto de 
várias partes. Considerando as funções dos principais 
componentes físicos de um computador, relacione a 
primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – processador
II – memória RAM
III – dispositivos de E/S
IV – meio de armazenamento

(   ) Armazena informações somente enquanto o 
computador está ligado.

(   ) Armazena dados e os retém, mesmo com o computador 
desligado.

(   ) Recebem dados e instruções e retornam dados 
processados.

(   ) Interpreta e executa as instruções.

A seqüência correta é:

(A) IV, II, III, I.
(B) II, IV, III, I.
(C) II, IV, I, III.
(D) IV, III, I, II.

Questão 35

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas.

 Entre as principais ações que podem ser tomadas 
para possibilitar a __________________ do sistema e a 
__________________ de informações, destacam-se o 
________________ e o ________________.

(A) restauração / recuperação / backup / restore
(B) restauração / recuperação / backup / backdown
(C) divulgação / segurança / trigger / procedure
(D) segurança / confiabilidade / drop / restore

Questão 36

Assinale a opção correta no que diz respeito à definição 
de tecnologia Plug and Play.

(A) É a tecnologia utilizada em softwares de áudio e vídeo, 
possibilitando a reprodução de DVDs.

(B) É a tecnologia utilizada nos plugues de cabos RJ-45, 
os quais se tornam otimizados para a comunicação de 
dados em uma rede.

(C) É uma tecnologia que permite a autoconfiguração de 
periféricos pelo sistema operacional, buscando resolver 
problemas de conflito que porventura existam.

(D) É uma tecnologia que permite a instalação de periféricos 
sem a necessidade de um sistema operacional no 
computador.

Questão 37

No editor de textos microsoft Word 2000 (versão em 
português), é possível a utilização de teclas de atalho para 
executar algumas ações mais comuns. Considerando a 
configuração padrão e a finalidade de cada tecla de atalho, 
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – Teclas “Ctrl” e “Z”
II – Teclas “Ctrl” e “X”
III – Teclas “Ctrl” e “C”
IV – Teclas “Ctrl” e “V”
V – Teclas “Ctrl” e “B”

(   ) Copiar a seleção.
(   ) Recortar a seleção.
(   ) Salvar o documento.
(   ) Desfazer a última ação.
(   ) Colar o que está na área de transferência.

A seqüência correta é:

(A) II, III, V, IV, I.
(B) III, II, I, V, IV.
(C) II, III, V, I, IV.
(D) III, II, V, I, IV.

Questão 38

Assinale a opção que completa corretamente o seguinte 
enunciado.

 Os softwares podem ser divididos em duas categorias 
prinicipais: ______________ e ______________. 
O exemplo mais comum do primeiro tipo é o 
______________________, que informa ao computador 
como ele deve usar seus próprios componentes. Já os 
softwares do segundo tipo executam, por exemplo, tarefas 
para _________________.

(A) básico / aplicativo / sistema operacional / os usuários
(B) básico / aplicativo / Word / os periféricos
(C) gratuito / pago / freeware / a Microsoft
(D) aplicativo / básico / Windows / os usuários

Questão 39

O microsoft excel é uma das principais planilhas para 
computador disponíveis no mercado. Com relação à 
capacidade do Microsoft Excel 2003, é correto afirmar que:

(A) possui o limite de 512 colunas.
(B) possui o limite de 65.536 linhas por planilha.
(C) não possui limites de linhas ou colunas.
(D) possui o limite de 2.048 caracteres por célula.

Questão 40

Considere uma nova planilha do microsoft excel 2003 
(versão em inglês) na qual nenhuma célula está preenchida. 
É adicionada, então, na célula A1, a seguinte função:

=IF (B1>=70;”Aprovado”;”Reprovado”)

Assinale a opção que apresenta o resultado correto 
dessa função.

(A) Ao digitar o valor 100 na célula B1, e teclar Enter, será 
exibida na célula A1 a seguinte palavra: Aprovado.

(B) Ao digitar o valor 70 na célula B1, e teclar Enter, será 
exibida na célula A1 a seguinte palavra: Reprovado.

(C) O software irá acusar um erro de sintaxe na função.
(D) Ao digitar o valor 75 na célula B1, e teclar Enter, 

será exibido na célula A1 o seguinte texto: 
“Aprovado”;”Reprovado”.


