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 1 – Marque a alternativa em que todas as palavras foram escritas corretamente: 

a) Micro-ondas, antessala, inter-regional.  
b) Assembléia, chapéu, ultra-som. 
c) Heróico, ante-sala, jóia. 
d) Extra-seco, saída, anti-social. 
e) Ultra-sonografia, colméia, inter-racial. 

 

2 – Assinale a alternativa que possui objeto direto pleonástico: 

a) Judas traiu a Cristo. 
b) Rogo-lhe perdão. 
c) Marta comeu o bolo. 
d) O bolo, nós não o comemos. 
e) Pedro olhou-se no espelho. 

 

3 – Há concordância verbal incorreta na seguinte alternativa: 

a) Os Estados Unidos situa-se na América do Norte. 
b) Mais de um jornal comentou o jogo. 
c) Realizaram-se ótimos projetos. 
d) Eu e minha família fomos ao mercado. 
e) Vossa Excelência é generoso. 

 

4 – Marque a opção correta quanto ao emprego facultativo do uso da crase: 

a) Refiro-me àquele rapaz de cabelos loiros. 
b) Vestir-se à Luis XV. 
c) Todos nós devemos obediência às leis. 
d) Falei à sua secretária sobre o agendamento. 
e) Devido às dificuldades financeiras, eles desistiram. 

 

5 – Assinale a alternativa que possui regência verbal incorreta:  

a) Muita gordura não implica saúde. 
b) Quando o encontrei, fiquei muito emocionado. 
c) Notificá-lo-emos de que o perdoamos. 
d) Informaram-lhe que o carro fora consertado. 
e) Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos sinais de trânsito. 

 

6 – Observe a concordância nominal nas frases abaixo e assinale a alternativa 
correspondente: 

I - É necessário atenção. 
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II - A atenção é necessária. 
III - Atenção é necessário. 
IV - Para quem a atenção é necessário? 

 
a) Somente a I e a III estão certas. 
b) Somente a II está certa. 
c) Somente a IV está errada. 
d) Todas estão certas. 
e) Todas estão erradas. 

 

7 – Marque a alternativa que possui o emprego de parônimos corretamente: 

a) Na dispensa não tinha alimentos para toda família. 
Ele foi despensado da reunião. 

b) O aluno infligiu as regras da faculdade. 
Foi infringida ao ladrão a pena de detenção. 

c) O som estava tão alto que as pessoas começaram a tampar os ouvidos. 
A cozinheira tapou a panela que estava cozinhando o frango. 

d) A estada do monarca no país durou só três dias. 
O estacionamento cobra pela estadia do veículo. 

e) O chefe elidiu o funcionário desidioso. 
A modelo ilidiu as manchas de seu rosto. 

 

8 – Dentre as alternativas abaixo, marque a que possui predicativo do objeto: 

a) O trem chegou atrasado. 
b) A mulher deixou o apartamento apressada. 
c) Houve uma grande festa. 
d) Nós lhe chamamos de sábio. 
e) As aves voam no céu. 

 

9 – Analise as frases abaixo e marque a opção correta: 

I - Maria continua bela.  
II - João achou a Maria bela.  
III - A lua surgiu bela.  
IV - A bela Maria saiu.  
V - Maria estava bela na festa.  

 
a) Em todas as frases há predicativo do sujeito. 
b) Em todas as frases há predicativo do objeto. 
c) Em nenhuma frase há predicativo do objeto. 
d) Há somente uma frase com predicativo do sujeito. 
e) Há somente uma frase com adjunto adnominal. 



Câmara Municipal de Alfenas 
Caderno de Prova A - Oficial do Legislativo - Protocolo 

 Processo Seletivo Simplificado – 2018 
 

 

3 
 

10 – Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. 

a) Os fatos falam por si só. 
b) As declarações devem seguir anexa ao processo. 
c) Todos se moviam cautelosamente, preocupado com o perigo. 
d) Fazia bastante elogios à organização da festa. 
e) Caminhada é bom para a saúde. 

 

11 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei. 

b) A soberania popular será exercida mediante plebiscito, referendo e iniciativa 
popular. 

c) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos.  
d) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 

setenta anos e os maiores de dezessete e menores de dezoito anos.  
e) Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores.  

 

12 – Analise as assertivas e assinale a alternativa correta quanto à idade mínima para 
elegibilidade, na forma da lei: 

I - 35 (trinta e cinco) anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;  
II - 30 (trinta) anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal;  
III - 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital;  
IV - 18 (dezoito) anos para Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e juiz de paz.  

 

a) Apenas a opção I está correta. 
b) Apenas as opções I e II estão incorretas. 
c) Apenas a opção III está incorreta. 
d) As opções I, II e IV estão corretas. 
e) Apenas a opção IV está incorreta. 

 

13 – Conforme disposto na Constituição Federal, marque a opção incorreta quanto ao 
Congresso Nacional: 

a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

b) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em 
quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.  

c) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito 
anos. 

d) Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.  
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14 – Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência: 

a) Da União. 
b) Da União e dos Estados. 
c) Da União e do Distrito Federal. 
d) Da União e dos Municípios. 
e) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

15 – Analise as situações relacionados ao mandato de Deputado e Senador e marque a 
alternativa incorreta: 

a) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que perder os tiver suspensos os 
direitos políticos. 

b) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em 
sentença transitada em julgado. 

c) Perderá o mandato o Deputado ou Senador cujo procedimento for declarado 
incompatível com o decoro parlamentar. 

d) Perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no cargo de Ministro de 
Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 
Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. 

e) Perderá o mandato o Deputado ou Senador quando o decretar a Justiça Eleitoral, 
nos casos previstos na Constituição Federal. 

 

16 – De acordo com as reuniões do Congresso Nacional, assinale a alternativa correta: 

a) O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de 
fevereiro a 17 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.  

b) A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei 
orçamentária anual. 

c) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal.  
d) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional poderá deliberar sobre 

qualquer matéria, independentemente de convocação. 
e) É permitido o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. 

 

17 – A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta: 

a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

b) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

c) De dois quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

d) De três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 
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e) De mais da metade, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. 

 

18 – O processo legislativo compreende a elaboração de:  

a) Emendas à Constituição. 
b) Leis complementares. 
c) Leis ordinárias. 
d) Leis delegadas. 
e) Processo licitatório. 

 

19 – Assinale a opção que completa corretamente o texto do Artigo 66, § 3º da CF/88:  

“Art. 66 (....) 
§ 3º Decorrido o prazo de__________, o silêncio do Presidente da República importará 
sanção”. 

 
a) 48 (quarenta e oito) horas. 
b) 72 (setenta e duas) horas. 
c) 15 (quinze) dias. 
d) 30 (trinta) dias. 
e) 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

20 – De acordo com a Constituição Federal, marque a alternativa incorreta: 

a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 

b) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

c) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, 
processual penal e processual civil.  

d) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.  
e) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Senado Federal.  

 

21 – O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que possui várias funções 
descritas em seu Regimento Interno. Assim, assinale a alternativa que descreve a função 
de controle externo da Câmara Municipal: 

a) É a função exercida pelo ato de posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-
Prefeito, da extinção de seus mandatos, da convocação de suplentes e da 
comunicação à Justiça Eleitoral da existência de vagas a serem preenchidas. 

b) É a função exercida, dentro do processo legislativo, por meio de emendas à Lei 
Orgânica do Município, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 
resoluções e decretos legislativos sobre matérias da competência do Município.  
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c) É a função que implica na vigilância dos atos do Executivo em geral, sob os prismas 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-
administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem necessárias. 

d) É a função exercida através da apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas 
sobre as contas do Município e pelo julgamento do Prefeito e dos Vereadores por 
infrações político-administrativas. 

e) É a função que consiste no exercício do controle da Administração local, 
principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas 
apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara Municipal, 
sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

 

22 – Nas dependências da Câmara Municipal, tanto interna quanto externa e no recinto 
de reuniões plenárias, não poderão ser afixados, exceto: 

a) Cartazes de propaganda político-partidária. 
b) Brasão ou bandeira do País, do Estado ou do Município. 
c) Faixas de propaganda ideológica. 
d) Quadros que impliquem a promoção de pessoas vivas. 
e) Símbolos de entidade de qualquer natureza. 

 

23 – Os Vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo municipal, 
eleitos pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto secreto e direto, 
para uma legislatura de: 

a) 2 anos. 
b) 3 anos. 
c) 4 anos. 
d) 5 anos. 
e) 6 anos. 

 

24 – Marque a opção que contém um dos deveres dos vereadores:  

a) Participar das discussões e votar nas deliberações de seu interesse em Plenário. 
b) Concorrer aos cargos da Mesa Diretora e das Comissões. 
c) Usar da palavra em defesa das proposições apresentadas que visem o interesse 

do Município. 
d) Direito à inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e 

votos. 
e) Manter o decoro parlamentar. 

 

25 – De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, assinale a alternativa 
incorreta quanto às modalidades de proposições:  

a) Projeto de Lei Ordinária, Indicação e Requerimento. 
b) Projeto de Resolução, Veto e Moção. 
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c) Projeto de Decreto Executivo, Recurso e Portaria. 
d) Projeto de Lei Complementar, Emenda e Subemenda. 
e) Projeto de Decreto Legislativo, Representação e Parecer das Comissões 

Permanentes. 

 

26 – De acordo com a norma regimental, assinale a alternativa que corresponde ao 
conceito de Proposição: 

a) Oposição formal e justificada do Prefeito à disposição ou a texto integral de projeto 
de lei aprovado pela Câmara Municipal, por considerá-lo inconstitucional, ilegal ou 
contrário ao interesse público. 

b) Pronunciamento por escrito de Comissão Permanente sobre a matéria que lhe haja 
sido regimentalmente distribuída, podendo ser simplificado ou circunstanciado. 

c) Petição de Vereador ao Plenário contra ato do Presidente da Câmara Municipal, 
nos casos expressamente previstos no Regimento Interno.  

d) Toda matéria levada a Plenário para apreciação, deliberação ou simples 
conhecimento, ou, ainda, para decisão pelo Presidente da Câmara Municipal, 
qualquer que seja o seu objeto. 

e) Pronunciamento escrito que encerra as conclusões das Comissões Especiais de 
qualquer natureza, das Comissões Processantes, Comissões Parlamentares de 
Inquérito e Comissões de Representação, sobre o assunto objeto de sua 
constituição. 

 

27 – Assinale a alternativa incorreta quanto às emendas:  

a) Emenda é a proposição, escrita ou verbal, apresentada como acessória de outra.  
b) As emendas podem ser suspensivas, substitutivas, descritivas ou modificativas.  
c) Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea de outra.   
d) A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda.   
e) Emenda modificativa é a proposição que visa alterar a redação de outra.   

 

28 – Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase do Art. 113 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal: 

“Art. 113. As emendas à proposta orçamentária, ao Plano Plurianual e às Diretrizes 
Orçamentárias serão oferecidas obrigatoriamente à Comissão de _______________, no 
prazo máximo de _______ dias, contado da distribuição das referidas proposições à 
mencionada Comissão Permanente”. 
 

a) Orçamento e Recursos Financeiros; 07 (sete). 
b) Orçamento e Recursos Financeiros; 14 (quatorze). 
c) Orçamento e Patrimônio; 14 (quatorze). 
d) Orçamento e Finanças Públicas; 07 (sete). 
e) Orçamento e Finanças Públicas; 14 (quatorze). 
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29 – De acordo com o Regimento Interno, o Presidente da Câmara Municipal aceitará 
proposição: 

a) Que verse sobre matéria que não seja de competência do Município. 
b) Que vise delegar a outro Poder atribuições próprias do Legislativo, salvo a hipótese 

de lei delegada. 
c) Que seja apresentada por Vereador licenciado, afastado ou ausente. 
d) Quando a representação não se encontrar devidamente instruída e fundamentada. 
e) Quando o substitutivo versar sobre o mesmo assunto do projeto de origem. 

 

30 – Analise as assertivas abaixo e marque a opção correta: 

I – Não serão admitidas emendas verbais às leis orçamentárias, por ocasião dos 
debates. 
II – Não serão admitidas emendas verbais aos projetos de codificação ou estatuto, por 
ocasião dos debates. 
III – Nenhuma proposição poderá incluir matéria estranha ao seu objeto. 
IV – Somente por deliberação da edilidade e quando o interesse público o exigir, 
poderá o recinto de reuniões plenárias da Câmara Municipal ser utilizado para fins 
diversos à sua finalidade. 
V – Ao signatário da proposição só é lícito dela retirar sua assinatura antes da sua 
apresentação em Plenário.  

 
a) Somente I e V estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente II, III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma assertiva está correta. 
e) Todas assertivas estão corretas. 

 

31 – De acordo com a Lei Orgânica, o Município de Alfenas, pessoa jurídica de direito 
público interno, é unidade territorial que integra a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, dotada das seguintes autonomias:   

a) Política, Financeira, Contratual e Nacional. 
b) Gerencial, Administrativa, Legislativa e Estadual. 
c) Contratual, Política, Administrativa e Financeira. 
d) Administrativa, Gerencial, Financeira e Legislativa. 
e) Política, Administrativa, Financeira e Legislativa.  

 

32 – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que descreve competência do Município de 
acordo com a Lei Orgânica do Município de Alfenas:  

a) Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade.  
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b) Cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros Municípios, na realização 
de interesses comuns.  

c) Promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano.  

d) Promover, de forma integrada, o desenvolvimento social e econômico da população 
de sua sede e dos distritos.  

e) Promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes 
da sociedade.  

 

33 – Marque a opção que completa corretamente o texto do Art. 19 da Lei Orgânica: 

“Art. 19 Salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica, as deliberações da Câmara 
Municipal e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria 
_______________ de seus membros”. 

 

a) Simples. 
b) Absoluta. 
c) Qualificada. 
d) Majoritária. 
e) Proporcional. 

 

34 – É de competência do Município legislar sobre:  

a) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.  
b) O incentivo de criação de cooperativas habitacionais com a finalidade de promover 

a construção de habitações populares.  
c) A fixação tarifas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de táxi.  
d) A realização de programas de apoio às práticas desportivas.   
e) A realização de programas de alfabetização.   

 

35 – Com relação aos Poderes Municipais, analise as assertivas abaixo, e, posteriormente, 
assinale a alternativa correta:  

I – São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o 
Judiciário e o Legislativo.  
II – Ressalvados os casos previstos na Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos Poderes 
delegar atribuições, e a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro.  
III – Cabe à Câmara Municipal, dentre outras matérias de sua competência privativa, 
suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo municipal que haja sido 
declarado, por decisão definitiva do Poder Judiciário, inconstitucional ou contrário a 
disposições da Lei Orgânica.    

 

a) As assertivas I e II estão corretas.  
b) As assertivas I e III estão corretas.   
c) As assertivas II e III estão corretas.  
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d) Todas as assertivas estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

36 – Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições, 
exceto:  

a) Decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social.  

b) Julgar as contas anuais do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos 
planos de governo.   

c) Convocar os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza 
para prestar informações sobre matéria de sua competência.  

d) Autorizar referendo e convocar plebiscito.  
e) Criar Comissões Parlamentares de Inquérito sobre fato determinado que se inclua 

na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 (um 
terço) dos membros da Câmara.  

 

37 – Desde a posse, sob pena de perda de mandato, é proibido ao Prefeito e Vice-Prefeito, 
exceto:  

a) Firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias 
de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes.  

b) Ser titular de um mandato eletivo. 
c) Patrocinar causas em que sejam interessadas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço 
público municipal.  

d) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente 
de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada.  

e) Fixar residência fora do Município.  

 

38 – Quanto às competências privativas do Prefeito, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) 
e marque a opção correta:  

(  ) Exercer a direção da Administração Pública Municipal.   
(  ) Fixar os subsídios dos agentes políticos, nos termos das disposições constitucionais 

e demais legislações que regem a matéria.  
(  ) Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento 

do cargo. 
(  ) Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. 
(  ) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da 

comunidade.  
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a) V – F – V – F – V. 
b) V – V – V – F – F.  
c) F – F – V – V – V. 
d) V – V – F – V – F. 
e) V – F – F – V – V.    

 

39 – Informe qual o prazo, desde que solicitado e devidamente justificado, para que os 
responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município prestem as 
informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma 
da Lei Orgânica e do Regimento Interno: 

a) 10 (dez) dias, prorrogável por igual período. 
b) 10 (dez) dias, improrrogável. 
c) 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período. 
d) 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período. 
e) 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. 

 

40 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e 
administrativas. 

b) O Município integra a divisão administrativa do Estado. 
c) O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderá 

ser reeleito para um único período subsequente.  
d) A recusa do Presidente da Câmara Municipal em assumir a Prefeitura implicará em 

perda do mandato de Vereador.  
e) A Câmara Municipal instalar-se-á em reunião de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores, a 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, nos moldes de seu 
Regimento Interno. 

 

41 – Considere a seguinte descrição de componentes de computadores encontrada em 
um site de comércio eletrônico: 

Intel Core i7-5960X 3.0GHz 20MB LGA 2011 V3 DDR4 2133MHz BX80648I75960X 

“DDR4 2133MHz” refere-se à configuração: 

a) Do HD. 

b) Da Memória RAM. 

c) Da memória cache. 

d) Do Processador. 

e) Do monitor de vídeo. 
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42 – Em relação à transferência de arquivos pela internet, assinale a alternativa correta: 

a) Quando uma pessoa envia um arquivo de seu computador para um site na internet, 

a operação de transferência que está sendo executada é conhecida como 

Download. 

b) HTTP é um protocolo para transmissão de documentos hipertexto, desenvolvido 

para a comunicação entre navegadores e servidores web. 

c) Podemos considerar os termos Upload e Download como análogos, ou seja, 

possuem o mesmo significado. 

d) O protocolo FTP é utilizado exclusivamente para se realizar o acesso a websites na 

internet. 

e) O termo Upload se refere à velocidade na qual um computador conectado à internet 

consegue receber os dados de um website qualquer. 

 

43 – A respeito dos serviços e protocolos da Internet, analise os itens a seguir. 

I - Grupo de discussão é uma ferramenta gerenciável pela Internet que permite a um 

grupo de pessoas a troca de mensagens via e-mail entre todos os membros do grupo. 

II - O serviço de webmail permite a um usuário acessar as mensagens em sua caixa 

postal no provedor, sem a necessidade de configurar o computador em uso com os 

nomes dos servidores de SMTP e POP. 

III - A infraestrutura da Internet é composta por dispositivos físicos, como roteadores, 

modems e meios de transmissão, e também por um conjunto de protocolos, como o 

TCP/IP. 

IV - Se o endereço de página inicia com HTTPS, então os dados serão transmitidos 

por meio de uma conexão cifrada e a autenticidade do servidor e do cliente será 

verificada com o uso de certificados digitais. 

V - Em uma pesquisa na Internet por meio do site de busca Google, caso a frase 

associada ao assunto seja digitada entre asteriscos, o Google irá procurar pela 

ocorrência exata, respeitando a mesma ordem da frase. 

 

Assinale a opção que possui a alternativa correta: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Nenhuma das afirmativas está correta. 

c) I, II e V estão corretas. 

d) I, II, III e IV estão corretas. 

e) II, III, IV e V estão corretas. 
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44 – Para conectar sua estação de trabalho a uma rede local de computadores controlada 
por um servidor de domínios, o usuário dessa rede deve informar uma senha e uma: 

a) Solicitação de download para esse domínio. 

b) Configuração de rede armazenada na máquina cliente. 

c) Porta válida para a intranet desse domínio. 

d) Conta cadastrada e autorizada nesse domínio. 

e) Certificação de navegação segura registrada na intranet. 

 

45 – Com relação à manutenção da segurança de seu PC e de sua rede, assinale a 
alternativa que apresenta um procedimento não recomendado. 

a) Evitar abrir anexos em e-mails que não são esperados ou de remetentes 

desconhecidos. 

b) Manter Sistema Operacional atualizado. 

c) Utilizar roteadores com Firewall ativado. 

d) Instalar e manter mais de um programa Antivírus ativo nas estações. 

e) Procurar navegar em sites considerados seguros e confiáveis. 

 

46 – Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um 
computador com um sistema operacional, como o Windows. Nesses computadores: 

a) Atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno, o mesmo 

não ocorrendo para arquivos em unidades removíveis, como pen drives. 

b) O atalho pode ser criado em vários locais, como na Área de trabalho e na barra de 

tarefas. 

c) Caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. 

d) Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. 

e) O atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégios de 

supervisor. 

 

47 – Um usuário do Windows 7 realizou a seguinte sequência de ações: clicou sobre o 
botão Iniciar, depois em Dispositivos e Impressoras e, por fim, pressionou o botão direito 
do mouse na imagem de uma impressora com o nome Epson L375 e escolheu a opção 
Definir como impressora padrão. Em relação a essa situação hipotética, e considerando 
que há outras impressoras disponíveis, assinale a alternativa correta. 

a) A partir desse momento, somente será possível imprimir na impressora Epson 

L375. 

b) A partir desse momento, ao enviar um documento para impressão, a impressora 

Epson L375 será selecionada automaticamente. 

c) Caso a impressora Epson L375 seja removida, o usuário não conseguirá imprimir 

em outra impressora. 
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d) Para utilizar outra impressora, o usuário deverá realizar a mesma sequência e 

alterar a impressora padrão. 

e) Caso seja necessário remover a impressora Epson L375, o usuário deve, 

anteriormente, alterar a impressora padrão. 

 

48 – Se teclarmos simultaneamente a tecla CTRL e a tecla + em um navegador de Internet, 
teremos como resultado: 

a) A inclusão do site atual nos Favoritos. 

b) O aumento da visualização da página (zoom). 

c) A abertura de uma nova aba do navegador. 

d) A abertura de uma nova janela do navegador. 

e) A definição do site atual como página inicial do navegador. 

 

49 – Na interface dos navegadores da Internet, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox, 
é apresentado o ícone de uma “casinha” na tela inicial próximo à barra de pesquisa. Esse 
ícone: 

a) Retorna à última aba fechada. 

b) Mostra o histórico das páginas visitadas. 

c) Retorna à página inicial. 

d) Recarrega a página atual. 

e) Modifica a aparência do navegador. 

 

50 – Você digitou um documento no Microsoft Word contendo 7 páginas de texto, porém, 
precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 5, 6 e 7. Para imprimir apenas essas páginas, 
você clica no Menu Arquivo, na opção Imprimir e, na divisão Configurações, seleciona a 
opção Imprimir Intervalo Personalizado. Em seguida, no campo Páginas, digita: 

a) 1,3,5-7 e clica no botão Imprimir. 

b) 1;3-5;7 e clica na opção enviar para a Impressora. 

c) 1−3,5-7 e clica no botão Imprimir. 

d) 1+3,5;7 e clica na opção enviar para a Impressora. 

e) 1,3,5;7 e clica no botão Imprimir. 

 


