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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Um capital aplicado, em regime de capitalização composto, à 
taxa de 10% ao ano, duplicará em (use ln 2 = 0,6931 e ln 1,10 = 
0,0953). Assinale a alternativa que apresenta a maior 
aproximação inteira. 

 
A) 4 anos 
B) 5 anos 
C) 6 anos 
D) 8 anos 
E) 9 anos 

 
 
 

Sobre o sistema de amortização constante, é correto afirmar 
que 

 
A) as parcelas são decrescentes. 
B) os juros são calculados sobre o valor da amortização. 
C) as parcelas são constantes. 
D) o saldo devedor deve ser liquidado em uma única parcela 

no final do contrato. 
E) esse tipo de sistema não admite carência.  

  
 
 

Um empréstimo de R$ 100 mil vai ser pago em duas parcelas 
mensais e sucessivas de R$ 60 mil e R$ 72 mil. A taxa de juros 
é 

 
A) 32% ao mês. 
B) 24% ao mês. 
C) 20% ao mês.  
D) 18% ao mês.  
E) 30% ao mês.  

  
 
 

Aplica-se R$ 1.000,00, no regime de juros simples, durante 85 
dias, obtendo-se um montante de R$ 1.070,83. A taxa de juros 
dessa aplicação é: 

 
A) 18% ao ano. 
B) 20% ao ano. 
C) 25% ao ano. 
D) 25,5% ao ano. 
E) 30% ao ano. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uma operação de capital de giro no valor de R$ 10 mil vai ser 
paga, numa única parcela. O prazo da operação é 75 dias e a 
taxa de juros 30% ao ano. O banco cobra uma comissão de 5% 
(“flat”) no ato da operação, liberando R$ 9.500,00. Caso o 
cliente deseje um valor líquido de R$ 10 mil, qual deveria ser o 
valor da operação (despreze os centavos)? 

 
A) R$ 10.235,00  
B) R$ 10.256,00 
C) R$ 10.500,00 
D) R$ 10.526,00 
E) R$ 10.615,00 

 
 

 
Considere uma função utilidade dada por 
( ) 2

2
2
121, xxxxU += . Se os preços de x1, x2 forem, 

respectivamente, $ 1 e $ 2 e a renda do consumidor for $ 500, 
então a escolha ótima do consumidor será dada por:  

 
A) x1 = 100, x2 = 200 
B) x1 = 500, x2 = 0 
C) x1 = 0   , x2 = 250 
D) x1 = 250, x2 = 125 
E) x1 = 200, x2 = 150 

 
 
 

Num monopólio a demanda é dada por qp 3180−=  e o 

custo é ( ) 23100 qqC += . O preço e o lucro máximo do 
monopolista são respectivamente: 
 
A) 15 e 775 
B) 15 e 1250 
C) 135 e 1250 
D) 775 e 1250 
E) 15 e 135 
 
 
 
Num mercado competitivo supõe-se que 
 
1. as firmas produzem um bem homogêneo.  
2. no longo prazo não existe barreiras para entrada ou saída 

de vendedores e consumidores. 
3. no curto prazo não existem barreiras para entrada ou saída 

de vendedores e consumidores. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) Apenas 1 está correta. 
B) Apenas 2 está correta. 
C) Estão corretas 2 e 3. 
D) Estão corretas 1 e 3. 
E) Estão corretas 1 e 2. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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A relação entre o preço e quantidade demanda de um produto é 
dada pela equação 43 =+ pqq . Quando o preço for $ 3, a 
elasticidade preço-demanda é 

 
A) - 0,25 
B) - 1,00 
C) - 0,50  
D) - 0,75 
E) - 1,25  

 
 
 

Considere uma firma com uma função custo dada por 
( ) 20103 23 ++−= qqqqC onde q representa a quantidade. 

Esta firma ofertará seu produto se o preço for: 
 

A) Maior ou igual a $ 7,75 
B) Maior ou igual a $ 16,5  
C) No máximo $ 7 
D) No máximo $ 15 
E) Maior ou igual a $ 1 

 
 
Com base na função de produção CES (função de elasticidade 
constante) dada por 

( ) ( )[ ] ρρρ αα
/1

2121 1, −−− −+= xxAxxf onde σ
σρ −

=
1

 e 

σ  é a elasticidade de substituição, responda as questões 11, 12 
e 13, a seguir: 

 
 
 

Quando 0→σ então ∞→ρ  e com isso: 
 
1. A taxa marginal de substituição técnica tende a zero se 

 x1 > x2 
2. No limite a substituição é impossível.  
3. Os insumos são substitutos perfeitos.  
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Apenas a 1 está correta 
B) Apenas a 2 está correta 
C) Apenas a 3 está correta 
D) As afirmativas 1 e 2 estão corretas 
E) As afirmativas 2 e 3 estão corretas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quando 1=σ  tem-se:  
 
1. A função CES se transforma numa função de produção do 

tipo Cobb-Douglas. 
2. A curvatura das isoquantas é um ângulo reto.  
3. A taxa marginal de substituição técnica tende ao infinito se 

x1 < x2 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 3. 
 
 
 
Quando ∞→σ então 1−→ρ  e com isso: 
 
1. As isoquantas são linhas retas. 
2. A taxa marginal de substituição tende a zero.  
3. Os bens são substitutos perfeitos.  
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Apenas 1 está correta. 
B) Apenas 2 está correta. 
C) As afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D) As afirmativas 1 e 2 estão corretas. 
E) As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
 

 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
A) No longo prazo todos os insumos são variáveis.  
B) A curva de demanda do mercado é a soma das demandas 

individuais.  
C) Dois bens são substitutos quando a elasticidade cruzada for 

positiva. 
D) No curto prazo, a curva de oferta da firma é o ramo da 

curva de custo marginal acima da curva de custo variável 
médio. 

E) Duas curvas de indiferença se cortam no ponto onde a 
utilidade do consumidor é máxima. 

 

 
 
Quando a taxa de variação da demanda do bem 1 em relação ao 
preço do bem 2 for positiva, então são bens: 
 
A) substitutos 
B) complementares 
C) de luxo 
D) inferiores 
E) independentes 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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Um bem normal é aquele em que  
 
A) aumento da renda provoca aumento na oferta  
B) aumento da renda provoca redução na demanda 
C) tem elasticidade negativa 
D) não pode ser um bem de luxo 
E) aumento na renda provoca aumento na demanda  
 
 
 
Sobre a utilização das políticas fiscal e monetária, julgue os 
deslocamentos das curvas IS,LM e os efeitos sobre o produto e 
a taxa de juros 
 
1. Aumento de impostos desloca a IS para esquerda, não 

desloca a LM, diminui o produto e diminui a taxa de juros 
2. Aumento da moeda desloca a LM para baixo, não desloca a 

IS, diminui o produto e aumenta a taxa de juros 
3. Diminuição da moeda desloca a LM para cima, não desloca 

a IS, diminui o produto e aumenta a taxa de juros 
 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 3. 
 

 
 
 
Sobre o deflator do PIB, pode-se afirmar que ele:  
 
A) fornece o preço médio do produto. 
B) é igual ao índice de preços ao consumidor. 
C) é usado para medir o custo de vista. 
D) é calculado com base na mesma cesta de produtos que o 

índice de preços ao consumidor. 
E) é obtido dividindo-se o produto real pelo produto nominal. 
 
 
Com base nas informações abaixo relativas a uma economia 
com governo e sem comércio exterior, responda a questões 19 e 
20.  
 
• Y = C + I + G, onde Y (produto), C (consumo), I 
(investimento) e G (gastos do governo) 
• A função consumo é dada por dYC 75,0120+= , 

onde dY representa a renda disponível   
• A alíquota do imposto de renda é 20% 
• O investimento é $ 50 
• Os gastos do governo importam em $ 80 
• As transferências do governo importam em $ 20 
 

 
 
 
 
Para esta economia o multiplicador de renda é  
 
A) 2,50 
B) 3,00 
C) 2,00 
D) 1,25 
E) 2,75 
 
 
 
Se a renda variar $ 300, mantido constante investimento e 
gastos do governo, então as transferências deveriam variar  
 
A) $ 150 
B) $ 155 
C) $ 160 
D) $ 165 
E) $ 170 
 
 
 
A figura abaixo mostra o modelo IS-LM.  
 
 

 
No ponto P da figura tem-se: 
 
A) excesso de oferta de bens e excesso de demanda por 

moeda. 
B) excesso de oferta de bens e excesso de oferta por moeda. 
C) excesso de demanda de bens e excesso de demanda por 

moeda. 
D) excesso de demanda de bens e excesso de oferta por 

moeda. 
E) somente excesso de oferta de bens. 
 
 
 
 
 
 

Produto, renda 

i

P 
LM 

IS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Considerando o modelo de Baumol-Tobin de demanda por 
moeda, responda as questões 22 e 23. 
 
 
 
Com relação a elasticidade-renda pode-se dizer que  
 
A) é igual a 1 
B) é igual a 0,5 
C) é igual a – 0,5  
D) é igual a – 1 
E) está entre 0,5 e 1, exclusive.  
 
 
 
Com relação a elasticidade-juros pode-se dizer que  
 
A) é igual a 1 
B) é igual a 0,5 
C) é igual a – 0,5  
D) é igual a – 1 
E) está entre – 1 e – 0,5, exclusive.  
 
 
 
Considerando as divergências entre keynesianos e monetaristas, 
no que concerne à demanda por moeda, avalie as seguintes 
afirmações: 
 
1. Keynesianos consideram que uma mudança na quantidade 

de moeda afeta a taxa de juros, enquanto os monetaristas 
não enfatizam o papel da taxa de juros na demanda por 
moeda. 

2. Os keynesianos se concentram em ativos negociáveis e 
taxa de juros, enquanto os monetaristas levam em conta um 
gama maior de ativos (bens duráveis e semiduráveis) e de 
taxa de juros. 

3. Os keynesianos consideram ativos reais e taxa de juros 
enquanto os monetaristas se restringem a ativos 
negociáveis (moeda e títulos de renda fixa).  

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Considere uma economia definida pelas seguintes equações: 
 
Y  = C + I + G 
Y =  $ 10.000 
G = $ 1.800 
t  = 20%  
C = 300 + 0,8Yd 
I = 1.750 – 35r 
TR = $ 1000  
 
Onde Y (produto), G (gastos do governo), t (alíquota do 
imposto de renda), Yd (renda disponível), r (taxa de juros) e TR 
(transferências). A taxa de juros de equilíbrio está entre 
 
A) 18% e 22% 
B) 23% e 27% 
C) 28% e 31% 
D) 32% e 36% 
E) 37% e 41% 
 
 
 
Considerando o modelo de crescimento de Solow, pode-se 
afirmar: 
 
A) A taxa de poupança é endógena e a taxa de tecnologia 

exógena.  
B) A taxa de poupança é exógena e a taxa de tecnologia 

endógena. 
C) Ambas são exógenas. 
D) Ambas são endógenas. 
E) Ambas não são parâmetros do modelo de Solow. 
   
 
 
 
Considerando o modelo de Heckscher-Ohlin (Teoria das 
Proporções dos Fatores), assinale a alternativa correta 
 
A) O comércio entre países é gerado, apenas, pelas diferenças 

de fatores entre eles. 
B) Utiliza a teoria das vantagens comparativas para justificar o 

comércio internacional. 
C) Considera que o comércio internacional é gerado pela 

diferença de produtividade entre os países. 
D) O modelo não considera a abundância dos fatores de 

produção e a tecnologia. 
E) Pelo modelo, um bem pode ser intensivo, ao mesmo tempo, 

em capital e trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Na visão Schumpeteriana de desenvolvimento econômico, 
encontra-se: 
 
A) preocupação com a taxa de salários. 
B) preocupação com o nível da demanda efetiva. 
C) empresário inovador que conta com crédito bancário. 
D) desenvolvimento uniforme no tempo. 
E) o dinamismo da demanda como ferramenta do crescimento 

econômico.  
 
 
 
Em relação ao par crescimento-desenvolvimento econômico, 
pode-se afirmar: 
 
1. O crescimento econômico é uma condição suficiente para o 

desenvolvimento econômico.  
2. O crescimento econômico é uma condição necessária para 

o desenvolvimento econômico.  
3. O desenvolvimento econômico é marcado por um 

crescimento contínuo do produto em taxa superior à taxa 
do crescimento demográfico que envolve mudanças nos 
indicadores econômicos e sociais. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 
 
  
 
Uma das fases mais citadas na Economia Brasileira é conhecida 
como o “Milagre Econômico”, ocorrido entre 1968 e 1973. Em 
relação a este momento econômico analise as afirmativas 
abaixo: 
 
1. O crescimento foi equilibrado atingindo todos os setores da 

economia, por isso a conotação de “milagre”. 
2. O setor de produção de bens cresceu mais do que o setor de 

construção civil. 
3. Houve crescimento desequilibrado e alguns setores 

cresceram mais do que outros.  
 

Está(ão) correta(s) 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

Ética ambiental e o futuro das empresas 
 

Percebe-se que algumas organizações já vêm adotando estratégias e fazendo esforços para apagar, ou pelo menos diminuir, o 
impacto de seus processos na natureza. A maneira de gerir a utilização dos recursos naturais é o fator que pode acentuar ou minimizar 
os impactos. No caso das indústrias que têm sua produção numa crescente por várias décadas, é necessário agir para que se possam 
preservar todos os recursos que estão sendo utilizados. O que é preocupante, pois, como gerir o consumo desenfreado de forma ética?  
 

O papel do setor empresarial e industrial deverá ser o de buscar novos modelos de desenvolvimento e criatividade, mudando 
atitudes e valores, através de processos que têm como princípio a sustentabilidade ambiental. Este novo cenário deve estar voltado 
para a busca do reaproveitamento de toda matéria prima ou resíduo utilizado, através de novos processos tecnológicos. Em um futuro 
próximo, uma empresa ética poderá ser aquela que obtiver os melhores processos de sustentabilidade em seus produtos, pois serão 
concebidos pensando na preservação do meio ambiente. O produto descartado que puder ser reciclado e reutilizado em um processo 
produtivo será o grande diferencial. 
 
Responsabilidade ambiental 
 

Futuramente as empresas deverão ter um canal de comunicação mais efetivo com seus clientes. Um produto poderá ser 
devolvido ao final de sua vida útil – pela sua inutilidade, defeito ou descarte e entregue em um canal de distribuição. A empresa 
recebe o produto devolvido e o reutiliza em sua cadeia produtiva. Isso já acontece em alguns setores. Um exemplo acontece de forma 
ainda tímida com algumas empresas de telefonia celular, que recolhem de seus usuários aparelhos antigos ou sem uso na troca de um 
novo. Esta deverá ser a concepção futura das empresas: terem responsabilidades do início ao final da vida útil de seus produtos. Os 
desafios para atingir a sustentabilidade são grandes. Além disso, a empresa deve estar atenta para não lançar sobre a biosfera resíduos 
e substâncias que provoquem qualquer dano ambiental. 
 

As empresas e indústrias que se comprometerem nesta nova era da ecoeficiência sustentável certamente serão compensadas 
por suas atitudes éticas para com o meio ambiente e as gerações futuras. E isso nós, como consumidores, devemos exigir. Aprender a 
consumir de maneira responsável será imprescindível nas próximas décadas. Cabe ao governo também fazer sua parte, através de 
programas de responsabilidade socioambiental, investindo para um comprometimento com o conceito de sustentabilidade, que é muito 
falado, porém muito pouco praticado. 

 
A preservação do planeta passa pela conscientização de todos: consumidores, empresas, órgãos governamentais etc. Pensar o 

amanhã é nossa obrigação. Porém sem esforço não será possível diminuir os impactos já sentidos nas mudanças climáticas atuais. 
 

Disponível em: http://www.mundojovem.pucrs.br/artigo-etica-ambiental-e-o-futuro-das-empresas.php 
Acesso em 15 set. 2009. Adapt. 

 
 
 
De acordo com o texto 1, no que concerne à questão ambiental, as empresas e indústrias devem 

 
A) controlar ou diminuir a produção, a fim de reduzir o impacto sobre os recursos naturais. 
B) desenvolver processos de produção criativos e que se baseiem em princípios sustentáveis. 
C) exigir do governo a implantação de políticas públicas de financiamento do custo ambiental. 
D) fortalecer a política de comunicação com os clientes, a fim de associar a sua marca à causa ambiental. 
E) recrudescer a produção industrial com o propósito de reduzir o impacto de seus produtos sobre a natureza. 

 
 
 

Conforme o texto, nas empresas e indústrias, a redução do impacto ambiental está vinculada, principalmente,  
 

A) ao clamor das comunidades afetadas.  
B) ao apoio dos poderes públicos instituídos. 
C) à conscientização de empregados e fornecedores. 
D) aos métodos de administração dos recursos naturais. 
E) à manutenção dos níveis de desenvolvimento humano. 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Assinale os itens que representam as mudanças para o futuro, 
apontadas pelo texto: 

 
1. consumo responsável por parte da população 
2. devolução de produtos para reutilização 
3. exigência de uma ética ambiental na empresa 
4. expansão da capacidade de produção das indústrias 
5. necessidade da geração de maior quantidade de energia 

 
Os itens que representam mudanças são: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 
  

 
 

Analise as proposições abaixo a respeito dos processos de 
coesão do terceiro parágrafo do texto. 
 
1. No trecho “e o reutiliza”, a palavra destacada substitui o 

segmento o produto devolvido.  
2. O pronome isso retoma todo o período que lhe antecede. 
3. O pronome que retoma o termo “um exemplo”. 
4. O pronome esta refere-se ao termo “cadeia produtiva”. 
5. O trecho “terem responsabilidades do início ao final da 

vida útil de seus produtos” define “recolhem de seus 
usuários aparelhos antigos ou sem uso na troca de um 
novo”. 

6. Em “além disso”, o termo destacado retoma “atingir a 
sustentabilidade”. 

 
Estão corretas, apenas: 

 
A) 1, 2, 3 e 5. 
B) 1, 2, 5 e 6. 
C) 1, 3, 5 e 6. 
D) 2, 3, 4 e 6. 
E) 3, 4, 5 e 6. 

 
 
 

No texto, a segunda ocorrência de emprego de dois pontos 
(parágrafo três) introduz 

 
A) fala do locutor. 
B) uma enumeração. 
C) termos assindéticos. 
D) resumo da frase anterior. 
E) uma citação esclarecedora. 

 
 
 
 
 

 
Texto 2: 

 
A defesa do meio ambiente virou uma mina de ouro 

de empregos. Deixou de ser exclusividade das organizações 
não-governamentais e agora é preocupação das empresas. Não 
que os empresários subitamente tenham se tornado militantes 
ecológicos. O engajamento empresarial veio da criação da 
certificação internacional ISO 14000, que dita regras de 
preservação ambiental e cujo descumprimento poderá excluir 
a empresa de importantes negócios em todo o mundo. As 
empresas estão começando a criar funções para atender às 
exigências do ISO 14000 como o analista de gestão ambiental. 
Nunca uma boa causa gerou tantos empregos.  

 

ISTOÉ, 17 jul. 2002, p. 96. 

 
 

Assinale o item em que a comparação entre os conteúdos dos 
dois textos mostra-se adequada. 

 
A) O texto 2 apresenta um ponto de vista que se alinha ao do 

texto 1. 
B) De acordo com o texto 1, as empresas buscam apenas 

vantagens econômicas. 
C) O distanciamento temporal entre os textos concorre para a 

diversidade de pontos de vista. 
D) O texto 2 reconhece o engajamento empresarial em torno 

de uma ética ambiental. 
E) De acordo com o texto 2, a geração de empregos tem 

relação com o desenvolvimento de uma ética empresarial. 
 
 

 
A oração “Não que os empresários subitamente tenham se 
tornado militantes ecológicos” imprime, no nível local do 
texto, uma 

 
A) dúvida. 
B) ressalva. 
C) desculpa. 
D) ratificação. 
E) justificativa. 

 
 
 

De acordo com o texto, quem dita regras de preservação 
ambiental é 

 
A) a criação da certificação internacional ISO 14000. 
B) as organizações não-governamentais 
C) o engajamento empresarial. 
D) os empresários. 
E) o aumento de empregos. 

 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Entre as orações do período “As empresas estão começando a 
criar funções para atender às exigências do ISO 14000” há 
expressa uma relação semântica de 

 
A) comparação. 
B) concessão. 
C) condição. 
D) explicação. 
E) finalidade. 

 
 

 
Identifique a alternativa que atende a norma padrão escrita no 
que se refere a padrões de concordância verbal. 

 
A) EUA fecha prisão no Iraque 
B) Alunos tem acompanhamento 
C) Ouvia-se reclamações por toda parte 
D) Para prefeitos devem haver exceções 
E) Náutico e Sport se mantém na zona dos desesperados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
 
 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca dos principais 
componentes de um PC: 
 
1. Comparado à memória RAM, o disco rígido de um 

microcomputador tem maior capacidade de armazenamento 
e maior velocidade de acesso aos dados. 

2. Software livre é aquele que pode ser usado, copiado e 
distribuído sem qualquer restrição. O Linux e o Windows 
são exemplos de sistemas operacionais classificados como 
softwares livres. 

3. SATA é um tipo de conexão para a comunicação entre o 
computador e dispositivos de armazenamento em massa. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
Com relação aos principais componentes de um PC, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
1. A memória flash é uma memória de escrita e leitura 

utilizada em cartões de memória, pen drives, mp3 players. 
2. USB é um tipo de memória bastante popular, utilizado para 

conectar diversos dispositivos e periféricos a um 
computador. 

3. A memória RAM DDR2 oferece menor consumo de 
energia elétrica, menor custo de produção e velocidades 
mais rápidas quando comparadas a DDR. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Analise as seguintes afirmativas acerca da Internet: 

 
1. HTTPS é um protocolo de comunicação Web sobre uma 

camada de segurança. Normalmente, uma página carregada 
sob esse protocolo pode ser identificada pela presença de 
um pequeno cadeado na barra de status do navegador.  

2. Máquina Virtual Java (JVM) é um programa que carrega e 
interpreta aplicativos Java, comuns em diversos sites. 

3. SMTP é um protocolo para transferência de arquivos. É 
indicado para fazer o download e upload de arquivos muito 
extensos ou de muitos volumes de arquivos.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
Acerca do Microsoft Outlook Express, analise as seguintes 
afirmativas: 
 
1. A pasta Rascunhos serve para armazenar mensagens 

indesejadas conhecidas como Spam. 
2. O uso do Outlook Express impede a entrada de vírus. Vírus 

são programas de computador de atacam direta e 
exclusivamente o hardware dos computadores, danificando 
placas-mãe, processadores e memórias RAM. 

3. É possível importar e exportar mensagens e catálogos de 
endereços, permitindo assim a integração do Outlook 
Express com outras ferramentas clientes de e-mail. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e Windows 
Vista, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. O recurso Área de Trabalho Remota permite o acesso a 
dados e aplicações de um outro computador da rede por 
meio de uma sessão virtual sem que seja necessário que os 
computadores estejam ligados em rede. 

2. O Windows Vista introduz um recurso de busca que 
permite a criação de uma Pasta de Busca como resultado de 
uma consulta. Desse modo, é possível repetir rapidamente 
essa mesma consulta ao abrir essa pasta. 

3. Em comparação ao Windows XP, o Windows Vista traz 
significantes melhorias sobre recursos de interface com o 
usuário como menu iniciar, caixas de diálogo, assistentes e 
o painel de controle. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas, acerca dos sistemas 
operacionais Windows XP e Windows Vista 
 
1. Uma das características do Windows XP Professional é a 

Dupla Visualização (Dualview), recurso que permite exibir 
um mesmo desktop em dois monitores utilizando um único 
adaptador de video. 

2. A versão mais recente do Windows XP é a SP3 (Service 
Pack 3) que traz algumas melhorias e correções de 
problemas encontrados na versão anterior. 

3. Windows XP permite a execução do Internet Explorer 7 no 
modo protegido, melhorando a sua defesa contra investidas 
maliciosas, dificultando a instalação de software mal 
intencionado.  

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
 

Assinale a alternativa em que pelo menos um item não 
corresponde a um tipo de efeito que pode ser aplicado a fontes 
no Word 2003: 

 
A) Tachado, Tachado duplo, Sombra, Contorno, Sobrescrito. 
B) Versalete, Sobrescrito, Todas em maiúsculas, Oculto, 

Relevo. 
C) Tachado, Sobrescrito, Subscrito, Relevo, Baixo relevo. 
D) Sombra, Subscrito, Contorno, Manuscrito, Todas em 

maiúsculas. 
E) Tachado, Sombra, Contorno, Sobrescrito, Relevo. 

 
 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft Word: 

 
1. Cabeçalhos e rodapés ajudam a manter o documento 

organizado, podendo ser usados para posicionar o número 
da página, data, título do documento entre outros. 

2. Remissivo e analítico são tipos de índices disponíveis no 
Word. 

3. Um documento editado no Word pode ser publicado como 
página da Web. Para isso, basta salvá-lo no formato .HTM 
ou .HTML. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
A respeito do Microsoft Excel, analise as seguintes afirmativas: 
 
1) O recurso Congelar painéis é útil para manter os títulos das 

colunas ou linhas sempre visíveis em uma planilha 
2) A função PGTO calcula o valor da prestação de um 

empréstimo com base em uma taxa de juros constante. 
3) O atalho CTRL + ; (control + ponto e vírgula) insere 

automaticamente a data atual na célula selecionada. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas funções do Excel: 
 
A) MEDIA, HOJE, AGORA, DET, SEN, SE, DESVPAD, 

SUBTOTAL. 
B) SOMA, MINIMO, MAXIMO, SEN, SE, RETORNO, 

TETO, SUBTOTAL. 
C) SOMA, MINIMO, MAXIMO, MEDIA, ANO, SEN, SE, 

SUBTOTAL. 
D) PGTO, DOBRO, SOMASE, HOJE, MAIOR, ANO, SEN, 

SE. 
E) PGTO, SOMASE, HOJE, AGORA, ANO, DESVPAD, 

TETO, DOBRO. 
 
 

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


