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PORTUGUÊS 
 

As questões de 1 a 3 referem-se ao texto seguinte. 
 
1 
 

3 
 

5 

“É regra disciplinar e de saúde: na escola pública 
Sydney’s Arncliffe, na Austrália, tornou-se obrigatório o 
uso de óculos escuros, até para crianças que estão no 
jardim de infância. O Hospital dos Olhos de Sydney alertou 
para os riscos da exposição aos raios ultravioleta.” 

(IstoÉ, 8/8/2007) 
 

 
01. Qual a função da linguagem evidente no texto? 
 
A) referencial 

B) metalingüística 

C) conativa 

D) poética 

E) apelativa 

 
02. Os termos dos olhos (linha 4) e aos raios ultravioleta 

(linha 5) são, respectivamente, 
 

A) adjunto adnominal e complemento nominal. 

B) complemento nominal e adjunto adverbial. 

C) adjunto adnominal e objeto indireto. 

D) adjunto adnominal e adjunto adnominal. 

E) complemento nominal e predicativo do objeto. 

 
03. A palavra ultravioleta (linha 5) é formada pelo processo de 
 
A) hibridismo. 

B) prefixação. 

C) aglutinação. 

D) parassíntese. 

E) justaposição. 

 
 
04. Assinale a alternativa que completa as lacunas dos períodos 

seguintes, adequadamente. 
 

1. ______ mês, pretendo fazer muita economia. 
2. Estamos em outubro; ______ ano está passando 

rapidamente. 
3. João convidou Paulo para um passeio, mas ______ não 

aceitou. 
4. Lembro-me de janeiro de 2001; ______ mês, fui 

aprovada no vestibular. 
5. Você pode passar-me ______ cinzeiro que está ali na 

mesa? 
 
A) Este; este; este; nesse; aquele 

B) Esse; esse; esse; naquele; este 

C) Nesse; esse; este; naquele; aquele 

D) Neste; este; este; naquele; aquele 

E) Neste; este; esse; nesse; esse 

 
 

As questões de 5 a 7 referem-se ao texto seguinte. 
 

 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

O bruxo  
 
Nós dois, Paulo e eu, precisávamos planejar o que 

fazer, como fazer. Pai e mãe não se largavam mais do 
homem. Antes juravam sobre o que ele dizia. E pai estava 
morrendo a olhos vistos. Hoje amanhecera sem poder 
levantar-se, lívido, as pernas sem forças, vergando para 
trás. 

Mas, à noite, aquele homem reuniria todos ao redor 
da mesa, pediria bebidas e cigarros e falaria pelos 
espíritos, até arriar de bêbado. 

Ele surgira estrada a fora e entrara. Viera curar pai da 
diabetes, se em troca lhe desse alguns alqueires de terra. 
Pai escreveu num papel a doação do “Cana Caiana”, 
metade de seu gado, matas para extração de madeira e 
pusera tudo no cofre. 

O homem queria aquilo, queria as terras, as matas, o 
gado. Tinha o poder da morte nas mãos e tomaria tudo do 
pai, que não tinha mais forças. Nem forças, nem fala. 

– Pai, você vai morrer. Este homem o está matando. 
– Mãe, este homem está matando o pai. 
– Calado, calado. Se ele ouve o que dizes, 

morreremos todos. 
(Heliônia Ceres) 

 
 
05. De acordo com o texto, 

 

A) a expressão “tinha o poder da morte nas mãos” (linha 16) 
quer dizer que o homem fazia o que queria da morte. 

B) os filhos não queriam a cura do pai. 

C) a autora busca mostrar a fraqueza do homem diante da 
bruxaria. 

D) o diabético faria tudo o que estivesse ao seu alcance para 
receber a cura. 

E) a idéia central é relatar a crença humana diante do 
espiritismo ou bruxaria. 

 
06. Os termos em negrito na linha 18 são, respectivamente, 

 
A) sujeito, predicado nominal e objeto direto. 

B) vocativo, predicado verbal e objeto direto. 

C) sujeito, predicado verbo-nominal e adjunto adnominal. 

D) vocativo, predicado nominal e objeto direto. 

E) vocativo, predicado verbal e adjunto adnominal. 

 
07. A construção “tinha o poder da morte nas mãos” (linha 16) 

expressa que figura de linguagem? 

 
A) ironia 

B) catacrese 

C) hipérbole 

D) antonomásia 

E) eufemismo 
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As questões de 8 a 10 referem-se ao texto seguinte. 
 
1 
 
3 
 
5 
 
7 
 

“Aquela mulher ruiva e de cabelos ensolarados, o 
chapéu preto bem no alto da cabeça, a casaquinha de 
veludo azul, e estofada pelo volume duro dos peitos 
apertados por baixo, que subiam e desciam no balanço da 
respiração, a mão esquerda segurava senhoril e graciosa as 
rédeas, a direita brincava com o chicote de prata nas dobras 
da amazona, toda ela empinada, fazendo com seu cavalo 
um todo de estátua [...]” 

(Autran Dourado) 
 
08. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento acima. 
 
A) É narrativo, com elementos da descrição. 

B) É descritivo, com elementos da narração. 

C) É predominantemente descritivo. 

D) É predominantemente narrativo. 

E) É dissertativo. 
 
09. Dadas as afirmações referentes ao texto, 
 

I. Na substituição do termo em negrito (linhas 5-6), por 
pronome, ter-se-ia a seguinte construção: segurava-
lhes. 

II. A palavra ensolarados (linha 1) é formada pelo 
processo de prefixação. 

III. A palavra alto (linha 2) funciona, no texto, como 
adjetivo. 

IV. Os adjetivos senhoril e graciosa (linha 5) referem-se 
ao termo as rédeas (linhas 5-6). 

 
verifica-se que 
 
A) somente a I e a III estão corretas. 

B) todas estão incorretas. 

C) somente a I está correta. 

D) todas estão corretas. 

E) somente a II e a III estão incorretas. 
 
10. Indique o tempo e o modo dos verbos subiam/desciam 

(linha 4) e segurava/brincava (linhas 5 e 6). 
 
A) Todos estão no pretérito imperfeito do indicativo. 

B) Pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo, respectivamente. 

C) Presente e pretérito perfeito do indicativo, respectivamente. 

D) Todos estão no pretérito perfeito do indicativo. 

E) Pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo, 
respectivamente. 

 
11. Assinale a alternativa que não viola a concordância verbal, 

do ponto de vista da norma-padrão da língua portuguesa. 
 

A) Já houve cargos bem remunerados naquela empresa. 

B) Devem haver muitas pesquisas sobre o tema proposto. 

C) Se houvessem vagas suficientes, não haveria vestibular. 

D) Em breve, não haverão mais pessoas honestas na cidade. 

E) O motorista e o passageiro já havia saído do veículo. 

12. Assinale a alternativa em que o se tem a função sintática de 
partícula apassivadora. 

 
A) “O mestre sorriu-se da tradição.” 

B) “Feitas as exceções devidas, não se lêem muito os 
clássicos no Brasil.” 

C) “Tal era o plano importantíssimo, que o Messias se 
propusera realizar sobre a terra.” 

D) “E deixou-se estar a contemplá-la, mudo e tranqüilo, como 
um faquir.” 

E) “Passavam-se os dias, e nada acontecia.” 

 
13. Assinale a alternativa em que o uso do pronome oblíquo 

viola a norma-padrão da língua portuguesa. 

 
A) Se lhe apresentar os pêsames, faça-o discretamente. 

B) Amanhã, contar-lhe-ei por que peripécias consegui não 
envolver-me. 

C) Isto não me diz respeito – respondeu-me ele, afetadamente. 

D) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 

E) Ninguém nos falou outrora, com tanta propriedade e 
delicadeza. 

 

14. Faz parte da linguagem coloquial o uso do verbo ter no lugar 
de haver com sentido de existir ou acontecer. Dados os 
períodos seguintes, quais deles estão incorretos, 
considerando-se a norma-padrão da língua portuguesa? 

 
I. Tem gente que não sabe o que diz. 

II. Tem muito mato naquele campo. 

III. Ontem não teve aula em nosso colégio. 

IV. Hoje vai ter uma festa na casa de nosso tio. 

V. Terá vegetação aquele planeta? 

 
A) II, III, V 

B) I, III, V 

C) II, III, IV, V 

D) I, II, III, IV 

E) I, II, IV, V 

 
15. Assinale a alternativa em que o a inicial do pronome 

demonstrativo não deve receber o acento indicativo da 
crase. 

 
A) A atitude do síndico prejudicou a esse morador, mas não 

aquele. 

B) O gerente do banco autorizou o empréstimo aquela 
depositante. 

C) Quanto aquele problema, já o resolvi. 

D) Guilherme odiava aquelas pessoas; achava-as tolas, 
imbecis. 

E) Refiro-me aquela peça a que assistimos sábado passado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Baseando-se na Lei Complementar 123/2006 (Lei Geral da 
MPE), responda as questões de 16 a 18. 
 
16. Acerca do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, é errado afirmar: 
 
A) A atualização dos valores deliberada pelo Comitê Gestor 

será efetivada mediante a edição de lei ordinária. 

B) Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao Ministério da 
Fazenda, é composto por 2 (dois) representantes da 
Secretaria da Receita Federal e 2 (dois) representantes da 
Secretaria da Receita Previdenciária, como representantes 
da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 
(dois) dos Municípios. 

C) O Comitê Gestor elaborará seu regimento interno mediante 
resolução. 

D) Os representantes dos Estados e do Distrito Federal no 
Comitê referido no inciso I do caput deste artigo serão 
indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ – e os dos Municípios serão indicados, um pela 
entidade representativa das Secretarias de Finanças das 
Capitais e outro pelas entidades de representação nacional 
dos Municípios brasileiros. 

E) Será presidido e coordenado por um dos representantes da 
União. 

 
17. Dadas as afirmações a seguir, 
 

I. As microempresas e as empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional não farão jus à 
apropriação nem transferirão créditos relativos a 
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional. 

II. As microempresas e as empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou 
destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. 

III. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício, não 
podendo ocorrer por opção das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte. 

IV. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato. 

 
verifica-se que 
 
A) apenas a II está correta. 

B) apenas II e IV estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) apenas I e II estão corretas. 

 
 

18. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto 
nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, as 
seguintes pessoas jurídicas, exceto: 
 

A) A pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores. 

B) A pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por 
ações. 

C) A pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa 
jurídica. 

D) A pessoa jurídica que exerça atividade de banco comercial, 
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e 
de capitalização ou de previdência complementar. 

E) A pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativas 
de consumo. 

 

19. Considerando as seguintes afirmações sobre hardware 

 
I. Os padrões de fato para as cores para conectores 

externos de um PC estão definidos na especificação PC 
99 System Design Guide, e em sua sucessora, PC 2001 
System Design Guide.  

II. O barramento PCI Express 2.0 pode ter de uma a 32 
linhas, totalizando uma taxa de transferência teórica 
máxima de 8 GB/s, pois cada linha suporta 125 MB/s 
em cada direção.  

III. A capacidade de discos magnéticos é especificada em 
GB (gigabytes), enquanto que memórias são 
especificadas em MiB (mibibytes) ou GiB (gibibytes).  

IV. Fontes ATX12V 2.2, além dos conectores para 
periféricos, unidade de disquete e dispositivos SATA, 
devem ter um conector principal 2x12 e um secundário 
2x2 com duas linhas de 12V adicionais.  

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 
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20. Considerando as seguintes afirmações sobre dispositivos de 
entrada e saída e seus barramentos, 

 
I. Características chaves do barramento PCI Express são 

suportado nativamente pelo Windows a partir das 
versões XP e Server 2003. 

II. Embora unidades de disquete sejam muito baratas, 
perderam espaço por causa de sua baixa capacidade e 
baixa confiabilidade. 

III. Discos rígidos externos conectáveis em interfaces 
eSATA tem desempenho melhor do que os conectados 
em portas USB. 

IV. Discos SATA-2 podem ter o dobro do desempenho de 
discos SATA mas requerem conectores próprios, 
incompatíveis com discos SATA. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) III e IV 

C) I e II 

D) II e III 

E) I, II e IV 

 
 
21. Dadas as assertivas a seguir, referentes ao processo de 

instalação de dispositivos no Windows XP 
 

I. O Windows atribui automaticamente um conjunto de 
recursos do sistema ao dispositivo plug and play que se 
está instalando. 

II. Alguns recursos do sistema podem ser compartilhados, 
como interrupções em dispositivos PCI, dependendo 
dos drivers e do computador. 

III. A alteração das configurações dos recursos do sistema 
manualmente faz com que esses recursos se tornem 
fixos e o Windows sempre fique instável em sua 
operação. 

IV. Devido a sua própria definição, dispositivos plug and 
play não necessitam de drivers de dispositivos para 
operar corretamente. 

 

indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I e II 

D) I e III 

E) II e III 
 
 
 
 
 
 
 

22. Dadas as assertivas a seguir, referentes a barramentos, 

 
I. O padrão do barramento USB especifica que deve ser 

possível instalar um dispositivo enquanto o computador 
estiver em operação normal. 

II. O barramento USB é paralelo de forma a torná-lo mais 
eficiente na transferência de dados. 

III. Num barramento SCSI, pode-se conectar discos 
rígidos, unidades de fita, e outras, onde cada um destes 
dispositivos SCSI deve ter uma identificação única. 

IV. O barramento SCSI é um serial de alto desempenho 
onde podem ser conectados vários dispositivos 
(principalmente discos rígidos) tornando-o muito 
utilizado em servidores em uma rede. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 

 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I e II 

D) I e III 

E) II e III 

 
23. Considerando as seguintes afirmações sobre unidades 

centrais de processamento (CPU), 
 

I. Processadores voltados para servidores como AMD 
Opteron e Intel Xeon, podem requerer memórias ECC 
registradas. 

II. Processadores dual core implementam efetivamente 
dois processadores em um mesmo chip ou die, 
diferenciando-se de processadores com hyper-
threading, nos quais apenas uma parte do núcleo é 
duplicada. 

III. A tecnologia hyper-tranport da AMD tem as mesmas 
funcionalidades da tecnologia hyper-threading da Intel. 

IV. Os primeiros processadores quad core da Intel são 
compostos por dois die dual core no mesmo chip, 
enquanto que os quad core AMD são quatro núcleos no 
mesmo die. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 

 
A) I, III e IV 

B) III e IV 

C) I e II 

D) II e III 

E) I, II e IV 
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24. Dadas as assertivas a seguir, referentes ao processo de 
desfragmentação em um ambiente Windows XP, 

 

I. Possui a desvantagem de não poder ser realizado via 
utilitário de linha de comando. 

II. Consolida arquivos e pastas fragmentados, existentes 
no disco rígido (em um volume) do computador de 
forma a que cada item ocupe um espaço único e 
contíguo no volume. 

III. A duração da desfragmentação depende somente do 
tamanho do volume. 

IV. Quando um volume se encontra totalmente cheio, com 
o desfragmentador não se consegue fazer uma 
desfragmentação completa. 

 

indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I, II e IV 

D) I e III 

E) II e III 
 
25. Dadas as assertivas a seguir, referentes ao Windows XP, 
 

I. Fazer logon em um domínio do Windows 2000 ou 
superior é aplicável ao Windows XP Home Edition e ao 
Windows XP Professional. 

II. Durante a inicialização do Windows XP, no menu das 
opções de inicialização, pode-se selecionar a console 
de recuperação para reparação do sistema. 

III. A criação de um ponto de restauração pode ser útil 
sempre que for preciso alterações arriscadas ou que 
possam tornar o computador instável. 

IV. O arquivo boot.ini é utilizado apenas para criar 
compatibilidade com sistemas antigos. 

 

indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I e II 

D) I e III 

E) II e III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Considerando as seguintes afirmações sobre Microsoft 
Word 2003, 

 

I. Erros comuns como a inversão freqüente das mesmas 
letras em determinadas palavras podem ter sua 
correção automatizada usando-se 
Ferramentas/Opções de AutoCorreção... 

II. Pode-se classificar um grupo de parágrafos por meio de 
Ferramentas/Classificar ascendente ou 
Ferramentas/Classificar descendente. 

III. Pode-se inserir data e/ou hora em um documento por 
meio de Inserir/Data e hora... e selecionar o formato 
desejado, ou para a data corrente, digitando-se o dia, 
com o que uma opção de complementação será exibida 
e pode ser selecionada pela tecla Enter. 

IV. Pode-se inserir um símbolo especial usando-se 
Inserir/Símbolo... e escolhendo-se o símbolo desejado 
na aba Símbolos na janela de diálogo, ou então 
usando o atalho fornecido na parte inferior da mesma 
janela. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 

A) I, II e IV 

B) III e IV 

C) I e II 

D) II, III e IV 

E) I e IV 
 
27. Considerando as seguintes afirmações sobre o Microsoft 

Word 2003, 
 

I. É possível analisar dois segmentos de um mesmo texto 
simultaneamente dividindo-se a janela em duas e 
usando-se o menu Janela/Dividir. 

II. O uso adequado de estilos de formatação permite que 
eventuais correções nos formatos sejam aplicadas em 
todo o documento, alterando-se apenas os estilos 
necessários. 

III. A ferramenta Pincel, aplicável apenas a parágrafos, 
permite que a formatação de um parágrafo seja 
aplicada a outro parágrafo. 

IV. É possível copiar uma parte de texto ignorando a sua 
formatação usando o menu Editar/Colar especial... e 
selecionando Texto não formatado. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, II e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, III e IV 

E) III e IV 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Prova Tipo 2                                                                                            28/10/2007 

AS1 – Assistente - Informática                                                        8

28. Considerando as seguintes afirmações sobre o Microsoft 
PowerPoint 2003, 

 
I. O PowerPoint permite imprimir folhetos com o conteúdo 

da apresentação em vários formatos. No caso de três 
slides por página, são impressas ao lado deles linhas 
para anotações. 

II. Apresentações PowerPoint podem ser convertidas para 
html para acesso via um browser sem perda de 
qualidade ou recursos. 

III. Para apresentações em máquinas diferentes daquela 
em que a apresentação for criada, pode-se usar o 
PowerPoint Viewer, cuja distribuição é gratuita e não 
incorre em problemas de licenciamento. 

IV. O uso adequado de estilos de formatação, como no 
Microsoft Word, permite que eventuais correções nos 
formatos sejam aplicadas em todo o documento 
alterando-se apenas os estilos necessários. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 

 
29. Considerando as seguintes afirmações sobre Microsoft 

PowerPoint 2003, 

 
I. Pode-se criar rapidamente uma apresentação 

PowerPoint usando-se o painel de tópicos. Nele é 
possível ver o contexto onde cada slide está inserido, 
permitindo uma melhor visão do conjunto da 
apresentação bem como facilmente rearranjar textos 
entre os slides. 

II. No painel de tópicos são possíveis ações como: alterar 
o nível de um texto, tornando-o mais ou menos 
endentado; mover um texto para cima ou para baixo; 
colapsar ou expandir um slide. 

III. Em Exibir/Barra de ferramentas/Estrutura de tópicos 
pode-se mostrar/esconder uma barra de ferramentas 
específica para uso com o painel de tópicos que é 
exibida na lateral deste. 

IV. Pode-se criar a estrutura de tópicos no Word, mas 
neste caso a formatação terá toda que ser refeita após 
a importação, pois os formatos não são compatíveis. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 

 

30. Considerando as seguintes afirmações sobre o Microsoft 
Excel 2003, 

 
I. Na criação de uma nova pasta de trabalho (workbook) 

do Excel sempre serão criadas três planilhas, podendo-
se, então, excluir ou adicionar novas planilhas. 

II. A eliminação de uma planilha no Excel é permanente, 
pois é uma operação que não pode ser desfeita. 

III. Pode-se navegar entre as diferentes planilhas em uma 
pasta de trabalho usando-se Ctrl-PgUp (anterior, se 
houver) e Ctrl-PgDn (próxima, se houver). 

IV. Pode-se duplicar uma pasta de trabalho de forma a 
visualizar diferentes planilhas ou diferentes partes de 
uma planilha simultaneamente via o menu Janela/Nova 
Janela. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 

 
31. Considerando as seguintes afirmações sobre Microsoft 

Excel 2003, 
 

I. Fórmulas de matriz (array formulas) permitem que 
grupos de células sejam operados da mesma maneira. 
Para diferenciar o Excel exibe a fórmula entre chaves. 

II. Para inserir uma fórmula de matriz deve-se selecionar 
um intervalo células-destino e digitar a fórmula com os 
operandos sendo intervalos de mesmo número de 
células e pressionando Ctrl+Shift+Enter para inserir a 
fórmula. 

III. Usando fórmula de matriz, a operação de selecionar C1 
e C2, e inserir =A1:A2+B1:B2, equivale a A1+B1 em C1 
e A2+B2 em C2. 

IV. O uso de fórmula de matriz apresenta algumas 
vantagens, como: 

• Garante que as fórmulas no intervalo são idênticas. 

• Diminui o risco de sobrescrever a fórmula de uma 
única célula acidentalmente. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) I, II e III 

E) I, II, III e IV 
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32. Considerando as seguintes afirmações sobre Microsoft 
Access 2003, 

 
I. São passos na criação de um formulário: escolha da 

fonte dos dados; escolha dos campos do formulário; 
escolha do layout de apresentação; escolha do estilo do 
formulário. 

II. São passos na criação de um relatório: escolha da fonte 
dos dados; escolha dos campos que serão exibidos; 
seleção dos níveis de agrupamento; seleção da ordem 
de classificação; seleção das opções de resumo; 
seleção do layout de apresentação; escolha do estilo do 
relatório. 

III. Formulários são usados para entrada de dados; por 
isso, deve-se prover um formulário para cada tabela do 
banco de dados. 

IV. Em um relatório, pode-se selecionar dados de até duas 
tabelas diferentes, desde que uma delas esteja ligada à 
outra. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) I, II, III e IV 

C) I e II 

D) II, III e IV 

E) I, II e III 

 
33. Dadas as assertivas a seguir, referentes a recursos e 

serviços, 
 

I. O e-mail, geralmente utilizado na Internet, é uma forma 
segura de se comunicar nesse veículo, uma vez que 
ninguém tem como capturar e se aproveitar das 
informações contidas nele. 

II. Web e Internet correspondem as mesmas coisas; uma 
não poderia sobreviver sem a outra. 

III. O uso do recurso de ftp é altamente inseguro; foi criado 
para a transferência de arquivos sem a preocupação 
com a segurança dos dados trafegando pela rede. 

IV. Webmails são e-mails enviados pela web no formato 
WWW. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I e II 

D) I e III 

E) II e III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Considerando as seguintes afirmações sobre backups, 

 
I. Uma das vantagens do uso de unidades gravadoras de 

DVD em relação às unidades de fita DAT é baixo custo 
da mídia. 

II. O uso de DVD regraváveis é vantajoso porque com 
apenas uma mídia pode-se garantir a segurança dos 
dados, copiando-se os arquivos necessários na 
freqüência desejada. 

III. O uso de backups incrementais exige, para cada cópia 
que se pretenda armazenar e para a execução, uma 
mídia para o backup total e uma para cada backup 
incremental que se pretenda realizar. 

IV. O uso de backups diferenciais exige pelo menos duas 
para armazenamento, uma para o backup total e uma 
para o backup diferencial, e pelo menos três mídias 
para execução, uma para o backup total e duas para 
uso alternado para o backup diferencial. 

 
quais são verdadeiras? 
 
A) II e IV. 

B) I, III e IV. 

C) apenas a afirmação I. 

D) I e II. 

E) todas são verdadeiras. 
 
 
35. Considerando as seguintes afirmações, 

 
I. Muitos sites somente funcionam corretamente se 

puderem gravar informações em cookies no 
computador do cliente. 

II. As informações armazenadas em um cookie podem ser 
recuperadas por outros sites, permitindo a estes 
identificar quais páginas foram visitadas. 

III. Mesmo em serviços de web-mail, e-mails de origem 
desconhecida não devem ser abertos para evitar que 
scripts maliciosos possam ser executados e 
contaminem o computador. 

IV. Pode-se fazer ftp seguro usando-se sftp, secure file 
transfer protocol. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 

 
A) I, III e IV 

B) III e IV 

C) I e II 

D) II, III e IV 

E) I, IV 
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36. Dadas as afirmativas sobre os browsers, que são 
geralmente utilizados para acessar a Internet, quando se 
apresenta http://www.concurso.com.br, 

 
I. http:// especifica o formato do arquivo que será 

recebido. 
II. pode-se utilizar outros formatos de arquivo em vez do 

formato http. 
III. www normalmente corresponde a um apelido do nome 

legítimo de algum computador, no domínio acima, que 
esteja executando o servidor web. 

IV. Será traduzido para um endereço IP, e a comunicação 
entre as partes será feita por meio deste endereço. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 

B) II e IV 

C) I e II 

D) I e III 

E) II e III 
 
37. Considerando as seguintes afirmações sobre segurança, 
 

I. Um cookie deixado por um site é potencialmente um 
perigo por poder conter código malicioso que pode ser 
inadvertidamente executado pelo usuário. 

II. É aconselhável a execução de uma varredura após 
cada atualização do antivírus para verificar a 
possibilidade de algum dos novos vírus identificados já 
ter infectado o computador. 

III. O uso em trabalho regular de contas sem permissões 
de administrador evita que scripts maliciosos instalem 
inadvertidamente vírus no computador. 

IV. Cookies podem ser usados por um site para obter 
informações sobre seu endereço de IP, o tipo do seu 
browser, bem como dados de formulários que tenha 
sido preenchido. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 
 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) II e III 

E) I, II e IV 
 
38. Dadas as assertivas a seguir, referentes à utilização de 

roteadores e switchs, 
 

I. Roteadores comutam pacotes IP, consultando uma 
tabela de roteamento. 

II. Roteadores são utilizados para separar redes ou sub-
redes, porém não são endereçáveis. 

III. Switchs comutam quadros, via endereço físico contido 
nos quadros enviados pelas interfaces de redes. 

IV. Switchs devem ser configurados com endereço IP para 
que possam realizar sua função de comutação. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 
A) III e IV 
B) I e III 
C) I e II 
D) II e III 
E) II e IV 

39. Considerando as seguintes afirmações sobre manutenção e 
montagem de computadores, 

 
I. Embora as memórias DDR estejam sendo substituídas 

pelas memórias DDR2, isto não apresenta problema, 
pois os conectores de ambas são compatíveis. 

II. Ao se fazer expansão de memória de um servidor deve-
se ter o cuidado de verificar se ele não exige memórias 
com ECC registradas. 

III. Qualquer placa PCIe pode ser usada em um conector 
PCIe de 32 linhas. 

IV. Uma placa PCIe de 16 linhas pode ser conectado em 
um slot PCIe de 16 ou 32 linhas mesmo que apenas 8 
linhas do slot estejam conectadas. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações que são 
verdadeiras. 

 
A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) I e II 

D) II e III 

E) I, II e IV 
 
40. Dadas as assertivas a seguir, referentes a equipamentos de 

interconexão, 
 

I. A instalação de modems é necessária quando existe a 
necessidade de se converter sinais digitais em 
analógicos e vice versa. 

II. Hubs são considerados repetidores e concentradores 
para redes cabeadas. 

III. Apesar da simplicidade dos hubs, sua configuração não 
é tão simples, pois é necessário o conhecimento de 
cada endereço dos componentes da rede. 

IV. Na instalação de roteadores não é necessária a 
preocupação com a sua configuração, uma vez que 
esses repassam os pacotes da Internet para onde for 
necessário. 

 
indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 

A) III e IV 

B) I e III 

C) I e II 

D) II e III 

E) II e IV 
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