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TESTE SELETIVO - EDITAL Nº 001/2016 
PARECERES DOS RECURSOS 
 
 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Edital de Abertura nº 001/2016 da Junta 
Comercial do Paraná – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar.  
 
Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 001/2016, se da análise do recurso resultar anulação 
de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de 
impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
 
PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 10 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, tendo em vista que todas as alternativas estão corretas. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
10) Considerando as regras da nova ortografia. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta erros ortográficos. 
(A) Nas aulas de hoje a professora não abrirá exceções. 
(B) O colega deu uma ideia interessante para a realização do trabalho de literatura. 
(C) Os adolescentes estão sempre bastante envolvidos com as novas tecnologias. 
(D) O creme antirrugas com filtro solar da loja de cosméticos está com estoques 
limitados. 
(E) Ontem, nosso micro-ondas queimou. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 12 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista as regras da gramática normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
12) No período: “Tenho bastantes amigos fora do país, por isso faço muitas 
viagens internacionais”. O termo destacado refere- se a: 
(A) Advérbio. 
(B) Preposição. 
(C) Conjunção. 
(D) Adjetivo. 
(E) Interjeição. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 13 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da 
gramática normativa. A impressão da figura não dificulta a interpretação da questão, pois o 



verbo está destacado na pergunta. “Na campanha de combate a Dengue, Chikungunya 
e Zika Vírus. Cumpra seu dever”! O verbo em destaque indica: 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
13) Na campanha de combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Cumpra seu 
dever!  

 
O verbo em destaque indica: 
(A)  Uma solicitação. 
(B)  Um apelo. 
(C)  Uma súplica. 
(D)  Uma ordem. 
(E)  Uma sugestão. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 14 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da 
gramática normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
14) No texto: “Especialistas ainda não provaram que o Zika causa microcefalia, 
embora o Brasil tenha confirmado mais de 500 casos em poucos meses.” A 
conjunção destacada indica: 
(A) Uma concessão. 
(B) Uma conformidade. 
(C) Uma finalidade. 



(D) Uma proporcionalidade. 
(E) Uma temporalidade. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 15 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa:Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que 
a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da gramática 
normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
15) No período: “ANS reforça campanha contra o mosquito transmissor da 
dengue e zika”. O termo em destaque refere-se a: 
(A) Verbo. 
(B) Adjetivo. 
(C) Pronome. 
(D) Preposição. 
(E) Advérbio. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 16 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da 
gramática normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
16) Ainda no período: “ANS reforça campanha contra o mosquito transmissor da 
dengue e zika”. O verbo em destaque apresenta-se: 
(A) Na voz passiva. 
(B) Na voz ativa. 
(C) Na voz reflexiva. 
(D) Na voz passiva analítica. 
(E) Na voz passiva sintética. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
QUESTÃO Nº 17 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da 
gramática normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
17) Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus 
das 7h.” A expressão destacada refere-se a: 
(A) Adjunto adverbial de meio. 
(B) Adjunto adverbial de tempo. 
(C) Adjunto adverbial de lugar. 
(D) Adjunto adverbial de modo. 
(E) Adjunto adverbial de meio e de tempo. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 



QUESTÃO Nº 19 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista estar em conformidade com as regras da 
gramática normativa. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
19) Na frase: Ao terminar a prova, todos os candidatos deverão aguardar a 
verificação dos aplicadores. A oração destacada faz referência a:  
(A) Condição. 
(B) Finalidade. 
(C) Tempo. 
(D) Comparação. 
(E) Conformidade. 
Referência Bibliográfica:  
CUNHA, Celso e CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. Ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 
 
MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 21 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que o enunciado não apresenta erros, e que a 
sequência contida no enunciado tem apenas a função de orientar o candidato e não de conter 
todas as possibilidades de peças. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
21)Em um jogo de dominó tradicional  temos 28 peças numeradas do zero ao 
seis ( 0-0; 0-1; 0-2; 0-3; 0-4;0-5; 0-6; 1-2 e assim sucessivamente)  se somarmos 
todos os números  indicados de cada peça vamos encontrar o total de: 
(A) 144. 
(B) 168. 
(C) 189. 
(D) 176. 
(E) 198. 
 
 
QUESTÃO Nº 24 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros. 
Resolução: 
A sequencia é construída com a subtração da soma dos algarismos do número anterior: 
106;99;81;72;... 
106= 1+0+6=7 
106-7=99 
99=9+9=18 
99-18=81 
81=8+1=9 
81-9=72 
72=7+2=9 
72-9=63 alternativa correta letra E 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
24) Observa a sequência numérica e assinale a alternativa que representa o 
próximo número da sequência 106 ; 99 ; 81 ; 72 ; ... 
(A) 76. 
(B) 74. 
(C) 69. 
(D) 66. 
(E) 63. 
 



QUESTÃO Nº 26 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista SEU ENUNCIADO ESTAR INCOMPLETO. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
26) Com base na sequência de palavras  urubu; onipresente; igreja; esmeralda;... 
(A) pato. 
(B) casa. 
(C) abelha. 
(D) diamante. 
(E)  hotel. 
 
 
QUESTÃO Nº 30 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros. 
Resolução:  
A piscina é quadrada, ou seja , a sua área é determinada pelo produto da dimensão de sua 
lado. 
Área antes da execução da obra: 3x3= 9 metros quadrados. 
Área após execução da obras: 6x6=36 metros quadrados. 
Ou seja, quatro vezes maior. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
30)Geovana decidiu construir uma piscina em sua casa, optou por ter uma 
piscina quadrada com lado medindo 3 metros, antes da execução da obra 
resolveu aumentar o tamanho da piscina e pediu para que fosse construída com 
6 metros da lado. Após a mudança no projeto a área da piscina ficou: 
(A)  duas vezes maior que a inicial. 
(B)  três vezes maior que a inicial. 
(C)  quatro vezes maior que a inicial. 
(D)  cinco vezes maior que a inicial. 
(E)  seis vezes maior que a inicial. 
 
 
QUESTÃO Nº 33 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista não apresentar erros. 
A constante é encontrada subtraindo o número sucessor do anterior. 
11/8-7/8=1/2 
15/8-11/8=1/2 
19/8-15/8=1/2 
Alternativa correta letra D. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
33) A sequência numérica a seguir  foi adicionada de um valor constante  7/8 ; 
11/8 ;15/8; 19/8;.... Esta constante é igual a: 
(A) 3/8. 
(B) 0,85. 
(C) 3/7. 
(D) 1/2. 
(E)  0,55. 
 
 
QUESTÃO Nº 34 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista NÃO APRESENTAR ERROS. 
RESOLUÇÃO: 
A solução da questão se da por simples substituição numérica na expressão. 

 
1.1+2.1-5=-2 
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0.0+2.0-5=-5 
2.2+2.2-5=3 
1/2.1/2+2.1/2-5=-15/4 
-1.-1+2.(-1)-5=-6 
Alternativa correta letra C 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
34) Qual das alternativas abaixo representa o maior valor ao ser substituída na 
expressão matemática ? 
(A) 1. 
(B) 0. 
(C) 2. 
(D) 1/2. 
(E)  -1. 
 
 
QUESTÃO Nº 36 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista NÃO APRESENTAR ERROS, E ESTAR 
CONTEMPLADA NO CONTEUDO PROGRAMATICO NO QUESITO RACIOCÍNIO LÓGICO, 
SEM OBRIGATÓRIAMENTE O CONHECIMENTO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA. 
RESOLUÇÃO: 
Oito ingredientes onde usa três de cada vez, pode então escolher para a montagem das pizzas 
oito opções de inicio, após escolher restam apenas sete e depois 6 opções. 8.7.6=336, mas 
devemos levar em consideração que a pizza que contém os mesmos três ingredientes não é 
uma pizza diferente (a ordem não importa), como são três ingredientes é possível 6 
possibilidades ( 3.2.1=6). 
336/6=56 alternativa correta letra B. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
36) Uma pizzaria dispõe de 8 ingredientes que agrupa de 3 em 3 para variar as 
pizzas. Pode, assim, oferecer a seus fregueses um certo número de pizzas 
diferentes. Este número é: 
(A) 70. 
(B) 56. 
(C) 24. 
(D) 60. 
(E) 80. 
 
 
INFORMÁTICA – ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 41 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque o modelo OSI é um dos princípios 
fundamentais para qualquer usuário de informática. O estudo sobre técnicas avançadas ou 
aprimoramento das camadas do Modelo OSI são pertinentes aos cursos profissionalizantes, 
técnicos e superiores da área de Tecnologia da Informação. A referida questão segue o 
conteúdo programático (protocolos Web) descrito no edital do concurso.   
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
41) Os protocolos HTTP, DNS, FTP e Telnet no modelo OSI operam na camada: 
(A)  De Transporte. 
(B)  De Aplicação. 
(C)  De Link de Dados. 
(D)  De Rede. 
(E)  De Sessão. 
Referência Bibliográfica: (TORRES, GABRIEL. “Redes de Computadores – Versão 
Revisada e Atualizada”. 2009. Editora Novaterra. Rio de Janeiro) 
 

522 -+ xx



QUESTÃO Nº 42 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque o sinal de $ contida na fórmula faz com que 
ao copiarmos a mesma para a célula D4, os valores das células A1 e C2 sejam protegidos com 
a função copiar, fazendo com a fórmula da célula D4 seja =$A$1+D2+$C$2 resultando no valor 
32. 

QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
42) Analise os dados da planilha do Microsoft Office Excel 2013 abaixo: 
A fórmula contida na célula B3 é =$A$1+B1*$C$2 e foi copiada para a célula D4. 
O resultado da fórmula é: 
(A)  32. 
(B)  52. 
(C)  37.  
(D)  27. 
(E)  18. 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-br/article/Como-evitar-
f%C3%B3rmulas-quebradas-8309381D-33E8-42F6-B889-84EF6DF1D586?ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR. 
 
 
QUESTÃO Nº 43 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque conhecer os slots de barramento onde os 
periféricos do computador estão conectados (instalados), é parte fundamental e imprescindível 
do conhecimento básico em informática. A questão referida atende o conteúdo programático 
descrito no Edital do concurso (1. Conceitos básicos do hardware, periféricos de um 
microcomputador e software). 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
43) Assinale a alternativa que contenha SOMENTE os tipos de slots de 
barramento:  
(A)  ISA, AGP, ROM e RAM. 
(B)  EEPROM, EPROM, ROM e PROM. 
(C)  DDR3, DDR4, RAM e AGP. 
(D)  ISA, AGP, PCI e PCI Express. 
(E)  ISA, SRAM, PCI e DDR3. 
Referência Bibliográfica: (TORRES, GABRIEL. “Hardware – Versão Revisada e 
Atualizada”. 2013. Editora Novaterra. Rio de Janeiro). 
 
 
QUESTÃO Nº 44 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque as mensagens e outros itens de conta de e-
mail do tipo POP3 são salvas no computador em um único arquivo off-line cuja a extensão é 
PST, já contas de e-mail de outros tipos, como Microsoft Exchange Server, Outlook.com, 
Google Gmail e contas IMAP podem ser salvas em um arquivo de dados off-line cuja a 
extensão é OST. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
44) No Microsoft Office Outlook as mensagens e outros itens de uma conta de e-
mail do tipo mais comum (Conta POP3) são salvas em seu computador em um 



único arquivo, cuja a extensão é conhecida por: 
(A)  PST. 
(B)  EXE. 
(C)  RAR. 
(D)  OST. 
(E)  CFG. 
Referência Bibliográfica:  https://support.office.com/pt-
br/article/Introdu%C3%A7%C3%A3o-aos-Arquivos-de-Dados-do-Outlook-pst-e-ost-
222EAF92-A995-45D9-BDE2-F331F60E2790?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR. 
 
 
QUESTÃO Nº 47 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o conceito de Protocolos Web está contido 
no conteúdo programática do referido Edital do concurso e é um dos protocolos mais utilizados 
na atualidade, como por exemplo, a navegação na Internet que é feita através do protocolo 
HTTP. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
47) Complete a sentença abaixo: 
“Outro recurso interessante do HTTP chama-se __________________________, que 
permite que programas sejam armazenados e executados no próprio servidor www, 
emitindo uma resposta no formato HTML para ser transmitida para o browser do micro 
cliente. Esse recurso permite que documentos sejam criados dinamicamente.” 
(A)  SSL (Secure Socket Layer). 
(B)  DNS (Domain Name Service). 
(C)  TLS (Transport Layer Security). 
(D)  PHP (Personal Home Page). 
(E)  CGI (Common Gateway Interface). 
Referência Bibliográfica: Referência Bibliográfica: (TORRES, GABRIEL. “Redes de 
Computadores – Versão Revisada e Atualizada”. 2009. Editora Novaterra. Rio de 
Janeiro). 
 
 
QUESTÃO Nº 48 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque no Microsoft Office 2013 o terceiro ícone 
refere-se à função “Mostrar Tudo” conforme imagem abaixo. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
48) Analise a figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ícones marcados na imagem são do Microsoft Office 2013 e são utilizados, 
respectivamente para:  
(A)  1 – Limpar toda a formatação; 2 – Inserir Marcadores à Direita; 3 – Mostrar 
Caracteres Especiais. 
(B)  1 – Apagar Figura; 2 – Aumentar Recuo; 3 – Mostrar Caracteres Especiais. 
(C)  1 – Apagar Figura; 2 – Aumentar Recuo; 3 – Mostrar Tudo. 
(D)  1 – Limpar toda a formatação; 2 – Aumentar Recuo; 3 – Mostrar Tudo. 

1 - 
__________ 

2 - 
__________ 

3 - 
__________ 



(E)  1 – Limpar toda a formatação; 2 – Aumentar Recuo; 3 – Mostrar Caracteres 
Especiais. 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-BR/word. 
 
 
QUESTÃO Nº 49 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a BIOS é um sistema (software) responsável 
por acessar a memória CMOS e processados os dados guardados nela para iniciar as 
configurações básicas de entrada e saída do computador. Portanto a o chip de memória volátil 
que armazena as informações de entrada e saída de um computador é chamado de CMOS. O 
conhecimento sobre CMOS é um dos conhecimentos básicos para qualquer usuário final de 
computador, pois quando a bateria cr2032 fica sem energia um erro é sempre informado ao 
usuário ao ligar o computador. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
49) Qual é o chip de memória volátil presente na placa mãe que utiliza uma pilha 
modelo cr2032 como energia secundária para manter as configurações 
armazenadas após o desligamento da energia do computador: 
(A) BIOS. 
(B)  MBR.  
(C)  CMOS. 
(D)  RAID. 
(E)  MOSFET. 
Referência Bibliográfica: (TORRES, GABRIEL. “Hardware – Versão Revisada e 
Atualizada”. 2013. Editora Novaterra. Rio de Janeiro). 
 
 
QUESTÃO Nº 50 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vistaque a falta de parte de enunciado da questão 
prejudica a resolução por parte dos candidatos. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
50) Analise o texto no Microsoft Office Word 2013 abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso o usuário queira realizar as seguintes operações no texto: selecionar todo 
o documento, aplicar Negrito, aumentar a fonte em 1 ponto e centralizar o texto. 
As teclas de atalho a serem utilizadas, respectivamente, são: 
(A)  CTRL + T, CTRL + N, CTRL + > e CTRL + E. 
(B)  CTRL + T, CTRL + N, CTRL + ] e CTRL + E. 
(C)  CTRL + T, CTRL + N, CTRL + ] e CTRL + G. 



(D)  CTRL + T, CTRL + N, CTRL + \ e CTRL + E. 
(E)  CTRL + T, CTRL + N, CTRL + ] e CTRL + Q. 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-BR/word 
 
 
QUESTÃO Nº 51 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaa criação de novas contas e grupos de usuários 
no sistema operacional Windows 7 utilizando o comando lusrmgr.msc ou através do Painel de 
Controle é uma atividade básica na utilização e/ou gerenciamento do sistema operacional. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
51) No Microsoft Windows 7, ao digitar o comando lusrmgr.msc no “Executar” 
será executado o programa de Gerenciamento de:   
(A)  Usuários e Grupos Locais, permite criar novas contas e grupos de usuários. 
(B)  Pastas Compartilhadas, lista todos os compartilhamentos feitos no computador 
do usuário. 
(C)  Dispositivos, permite adicionar, remover, alterar as configurações, desativar ou 
reativas dispositivos de hardware instalados no Windows. 
(D)  Disco, permite criar, excluir e formatar partições do disco rígido. 
(E)  Serviços, responsável por interromper, pausar, continuar e iniciar serviços do 
sistema. 
Referência Bibliográfica: Fonte: http://www.hardware.com.br/tutoriais/ferramentas-
avancadas-windows 
 
 
QUESTÃO Nº 52 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque o enunciado informa às células C1, C2 e C3, 
onde a célula C1 faz referência ao cabeçalho da tabela, no entanto, as células C2 e C3 fazem 
referência correta não prejudicando o candidato na obtenção da resposta válida. Vale ressaltar 
que as alternativas erradas e a alternativa correta possuem em suas fórmulas referência às 
células C2, C3 e C4. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
52) Analise a planilha abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As células C1, C2 e C3 fizeram uso de uma função no Microsoft Office Excel 
2013. Assinale a alternativa que contenha as fórmulas utilizada nas células 
citadas, respectivamente: 
(A) =A2>B2;"Ok";"Acima do Orçamento, =A3>B3;"Ok";"Acima do Orçamento", 
=A4>B4;"Ok";"Acima do Orçamento", respectivamente. 
(B) =SOMASE(A2>B2;"Ok";"Acima do Orçamento"), 
=SOMASE(A3>B3;"Ok";"Acima do Orçamento"), =SOMASE(A4>B4;"Ok";"Acima do 
Orçamento"), respectivamente . 
(C) =MAIORSE(A2>B2;"Ok";"Acima do Orçamento"), = 
MAIORSE(A3>B3;"Ok";"Acima do Orçamento"), = MAIORSE(A4>B4;"Ok";"Acima do 



Orçamento"), respectivamente.  
(D) =CONT.SE(A2>B2;"Ok";"Acima do Orçamento"), 
=CONT.SE(A3>B3;"Ok";"Acima do Orçamento"), =CONT.SE(A4>B4;"Ok";"Acima do 
Orçamento"), respectivamente. 
(E) =SE(A2>B2;"Ok";"Acima do Orçamento"), =SE(A3>B3;"Ok";"Acima do 
Orçamento"), =SE(A4>B4;"Ok";"Acima do Orçamento"), respectivamente. 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-BR/excel 
 
 
QUESTÃO Nº 55 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaque a falta da letra H na composição da palavra 
Phishing não prejudica o candidato na obtenção da resposta correta, pois o enunciado da 
questão refere-se à um tipo de especifico de ataque em computadores. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
55) Analise a definição abaixo: 
Mensagens de e-mail enviadas por spammers são criadas com conteúdo 
semelhante de empresas famosas e conhecidas. Nestas mensagens, links estão 
disfarçados direcionando o usuário à sites ou arquivos maliciosos. 
Assinale a alternativa que corresponda a este tipo de ataque em computadores:  
(A) Malware. 
(B) Phising. 
(C)  Rootkit. 
(D)  Scareware. 
(E)  SMiShing. 
Referência Bibliográfica: http://www.tecmundo.com.br/seguranca/8284-glossario-do-mal-
conheca-os-diferentes-tipos-de-ataque-ao-computador.htm 
 
 
QUESTÃO Nº 58 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vistaque ao final das alternativas listadas a existência 
do caracter “.” (ponto) inválida as fórmulas, fazendo com não existe resultado na célula A2 da 
planilha “Plan2” e um erro seja informado pelo Microsoft Office Excel.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
58) Analise as planilhas abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na planilha “Plan2” na célula A2 foi realizado a soma dos valores A2, A3 e A4 
existentes na planilha “Plan1”. Para realizar a soma das células B2, B3 e B4 da 
planilha “Plan1” na célula B2 da planilha “Plan2” utilizamos a fórmula:  
(A)  =B2+B3+B4. 
(B)  =$B2+$B3+$B4.  
(C)  =Plan1!=B2+B3+B4.  
(D)  =Plan1!B2+Plan1!B3+ Plan1!B4. 
(E)  =Plan1!B2+Plan1!B3+ Plan1!B4=Plan2!B2. 



Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-BR/excel 
 
 
QUESTÃO Nº 59 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vistaque faltam informações a serem preenchidas, 
tais como, Seu Nome e Tipo de Conta que não estão presentes nas alternativas listas. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
59) Na configuração de uma conta e-mail em um cliente e-mail ou programa 
como Microsoft Office Outlook 2013, quais são as informações necessárias para 
sua configuração padrão: 
(A)  Nome de usuário, senha, protocolo de entrada e sua porta, protocolo de saída 
e sua porta, endereço IP do servidor de e-mail e endereço IP do Gateway. 
(B)  Nome de usuário, senha, protocolo de entrada e sua porta. 
(C)  Nome de usuário, senha, protocolo de saída e sua porta e o endereço IP do 
servidor de e-mail. 
(D)  Nome de usuário, senha, protocolo de entrada, protocolo de saída e IP do 
Gateway. 
(E)  Nome de usuário, senha, protocolo de entrada e sua porta, protocolo de saída 
e sua porta. 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-br/article/Configurar-email-no-
Outlook-2013-ou-2010-do-Office-365-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b?ui=pt-
BR&rs=pt-BR&ad=BR 
 
 
QUESTÃO Nº 60 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vistaque ao final das alternativas listadas a existência 
do caracter “.” (ponto) inválida as fórmulas, fazendo com não existe resultado e um erro seja 
informado pelo Microsoft Office Excel.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
60) No Microsoft Office Excel 2013 a fórmula utilizada que retorna a data e hora 
atuais do computador formatadas como data e hora é: 
(A)  DATA.AGORA(). 
(B)  DATA.HOJE().  
(C)  DATA.VALOR().  
(D)  DATA(). 
(E)  AGORA(). 
Referência Bibliográfica: https://support.office.com/pt-BR/excel 
 
 
ADMINISTRADOR – ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 61 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistapara Daft em seu livro ADMINISTRAÇÃO de 2007 
Controlar, significa monitorar as atividades, determinando se a organização está ou não em 
direção a suas metas. 
Ainda Chiavenato 2004 pg 81, corroborando com Daft afirma que “Controle. Consiste na 
verificaçãopara certificar se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado, as instruções 
transmitidas e os princípios estabelecidos.” 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
61) Existem quatro funções administrativas: Planejar, Organizar, Dirigir e 
Controlar.  Neste sentido, Daft (2007, p. 7) cita que “... significa monitorar as 
atividades, determinando se a organização está ou não em direção a suas 
metas...”. Este conceito refere-se à função: 
(A) Organizar. 



(B) Dirigir. 
(C) Controlar. 
(D) Planejar. 
(E) Este conceito mescla definições de Planejamento e Direção. 
Referência Bibliográfica: Daft 2007. Administração, 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Editora Elsevier, 
Rio de Janeiro, 2004. 
 
 
QUESTÃO Nº 70 – ALTERAR GABARITO LETRA B PARA C. 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será alteradade B para C, tendo em vistasuas observações e constatação do 
erro na formação das respostas e conformação pelo site do Banco Central - 
http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
70) O Sistema Financeiro Nacional e formado por órgãos normativos, entidades 
supervisoras e operadores. Por sua vez, estes integrantes se desdobram em 
uma série de órgãos e instituições cujo objetivo é manter operativo o SFN. 
Abaixo se elencam alguns integrantes deste Sistema: 
1  Bolsa de valores. 
2  IRB-Brasil Resseguros. 
3 Conselho Nacional de Previdência Complementar. 
4  Banco Central do Brasil. 
5  Intermediários Financeiro. 
A partir da nominação dos integrantes do SFN acima, ordene de forma correta, 
suas funções: 
(A) 1 Operador, 2 Supervisor, 3 Normativo, 4 Operador e 5 Operador. 
(B) 1 Operador, 2 Supervisor, 3 Normativo, 4 Supervisor e 5 Operador. 
(C) 1 Operador, 2 Operador, 3 Normativo, 4 Supervisor e 5 Operador. 
(D) 1 Operador, 2 Supervisor, 3 Supervisor, 4 Supervisor e 5 Operador. 
(E) 1 Operador, 2 Supervisor, 3 Supervisor, 4 Operador e 5 Supervisor. 
Referência Bibliográfica: Composição do SFN - http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP. 
 
 
QUESTÃO Nº 75 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaa Lei 8666 em seu artigo 27, fazer menção no 
passo Habilitação ao Inciso XXXIII conforme segue  

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal. 
IV – regularidade fiscal e trabalhista;  (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 

2011)  (Vigência) 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído 

pela Lei nº 9.854, de 1999)” 
Portanto para a habilitação em processo licitatório a empresa deve cumprir com o que 

trata o inciso XXXIII do artigo 7º da CF, conforme artigo 27 extraído da Lei 8666/93 acima.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
75) O processo licitatório é obrigatório no Poder Público. Para isso, seguem-se 
os seguintes passos: Edital, Habilitação, Julgamento e Finalização. Assim, o 
INCISO XXXIII, do Artigo 7º da CF de 1988 aborda determinados aspectos do 
seguinte passo obrigatório: 
(A) Julgamento. 
(B) Pregão. 
(C) Edital. 



(D) Finalização. 
(E) Habilitação. 
Referência Bibliográfica: Lei 8666/93. Conforme site: 
linkedin.com/csp/dtag?sz=160x600&ti=2&p=1&z=contacts-pymk&_x=extra%3Dnull 
 
 
QUESTÃO Nº 78 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vistainicialmente, sua própria observação que afirma 
que a questão esta correta. Posteriormente pela Lei 8.934 fazer parte do ementário do 
concurso, desta forma a lei como um todo pode ser passível de formulação de questão. 
Avaliando assim seu conhecimento acerca dos termos desta lei pois, o artigo 32 faz parte 
desta. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
78) O Artigo 8º da Lei 8.934, trata da incumbência das Juntas Comerciais. Neste 
artigo, o Item I, apresenta o seguinte texto: 
(A)  I – executar os serviços previstos no artigo 30 desta lei. 
(B)  I – executar os serviços previstos no artigo 31 desta lei. 
(C)  I – executar os serviços previstos no artigo 32 desta lei. 
(D)  I – executar os serviços previstos no artigo 33 desta lei. 
(E)  I – executar os serviços previstos no artigo 34 desta lei. 
Referência Bibliográfica:  
Lei 8.934 - Artigo 8º Às Juntas Comerciais incumbe: 
I - executar os serviços previstos no art. 32 desta lei; 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ENSINO MÉDIO 
 
QUESTÃO Nº 70 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaSER CLARA A PROPOSIÇÃO E A RESPOSTA 
É UM ITEM DA LEI. ESSE ARTIGO DO CÓDIGO É BEM CLARO DEFINE O QUE É SER 
EMPRESARIO, ASSIM COMO EM PARAGRAFO ÚNICO ESCLARECE APENAS UM TIPO DE 
ATIVIDADE QUE NÃO É CONSIDERADO EMPRESARIO. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
70) Segundo o código civil artigo 966, sua redação diz quanto a ser ou não 
empresário: 
(A)  Quando tem firma registrada e em atividade regular. 
(B) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
(C)  A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha o seu 
nome, nacionalidade. 
(D)  Quando empreender de forma organizada em sociedade mercantil com a 
finalidade de indústria. 
(E)  Empresário é o sócio de empreendimento ou empreendedor individual 
registrado como pessoa jurídica. 
Referência Bibliográfica: ART 966 CODIGO CIVIL BRASILEIRO. 
 
QUESTÃO Nº 71 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista A JUSTIFICATIVA DO RECURSO JÁ 
RESPONDE. A RESPOSTA APONTADA NO GABARITO É A MAIS COMPLETA. A JUNTA 
COMERCIAL NÃO PODE REGISTRAR UM CONTRATO QUE NÃO OBSERVA OS 
PRECEITOS DA RESPOSTA. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
71) Para o estabelecimento de empresas mercantis quais os instrumentos 
jurídicos que devem ser observados? 
(A) Instruções Normativas - DREI; Leis; Decretos-Leis; Decretos; Orientações e 



Procedimentos - Código Civil/2002. 
(B)  Constituição Federal de 1988. 
(C)  Código civil lei 10406 de 10 de janeiro de 2002. 
(D)  Código Comercial Brasileiro. 
(E)  Lei reguladora da iniciativa privada e CCB. 
Referência Bibliográfica: Instruções Normativas - DREI; Leis; Decretos-Leis; Decretos; 
Orientações e Procedimentos - Código Civil/2002. 
 
 
QUESTÃO Nº 73 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista A ARGUMENTAÇÃO É VAZIA. A PERGUNTA É 
CLARA “ O REGISTRO É PÚBLICO” , NÃO HÁ INDUÇÃO AO ERRO. A CANDIDATA NÃO 
LEU COM A ATENÇÃO QUE A QUESTÃO MERECIA. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
73) Os registros de empresas mercantis e atividades afins nas Juntas 
Comerciais é público? 
(A)  Não, as informações são privadas e restritas a empresa registrada. 
(B)  Sim, mas com a devida justificativa por escrito de como será usada essa 
informação. 
(C)  Não, somente o representante da empresa pode solicitar informações sobre 
seu registro. 
(D)  Sim, sem a necessidade de provar interesse, artigos 79 e 80 do decreto 1800 
de 30 de janeiro de 1996. 
(E)  Sim, mas com a devida autorização judicial para tal. Art. 95 do decreto 1800 de 
30 de janeiro 1996. 
Artigos 79 e 80 do decreto 1800 de 30 de janeiro de 1996. 
 
 
QUESTÃO Nº 76 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vistaA ALEGAÇÃO É CARENTE DE BASE. 
VEJAMOS: OS PRESENTES SÃO REFERENCIADOS NA ATA, PORTANTO NÃO SÃO 
RELACIONADOS. A relação de presentes consta do livro de presenças ou lista de presentes 
que assinam comprovando a presença. A ATA É ASSINADA APENAS PELO SECRETÁRIO E 
PELO PRESIDENTE DA SESSÃO. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
76) Principais componentes de uma ata: 
(A)  Cabeçalho, abertura, legalidade, referencia aos presentes, aprovação da ata 
anterior. 
(B)  Ordem, pauta, edital de convocação e finalização. 
(C)  Componentes da mesa, pauta, editais diversos e fechamento. 
(D)  Data e hora, pauta, relação de presentes e fecho. 
(E)  Chamada nominal, abertura, aprovação e fechamento. 
Referência Bibliográfica: manual de redação UAB / UFSC / CAPES / MEC 2009. 
 
 
QUESTÃO Nº 77 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista A RESPOSTA ESTÁ NA ARGUMENTAÇÃO DO 
RECURSO, A QUESTÃO É CLARA. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
77) Na gestão de documentos encontramos 3 fases distintas, quais são elas? 
(A)  Elaboração, Guarda e Incineração. 
(B)  Compra, Arquivamento e Descarte. 
(C)  Produção, organização e arquivamento. 
(D)  Recebimento, seleção e Reciclagem.  



(E)  Produção, Manutenção e utilização, Destinação. 
Referência Bibliográfica: Manual Udesc Universidade Estadual de Sant Catarina/  Secretaria 
da Cultura do ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
QUESTÃO Nº 79 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTER, tendo em vista O USUAL EM ALGUNS SETORES PUBLICOS 
PODE NÃO SER O CORRETO. 
O MANUAL DE REDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO /UAB /UFSC / CAPES 2009 É 
CLARO, ASSIM COMO O MANUAL DE CORRESPONDENCIA DA PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
79) A correspondência oficio utilizado na Redação Oficial entre que tipos 
correspondentes? 
(A)  De pessoa física para pessoa jurídica e física. 
(B)  De pessoas físicas para pessoas físicas. 
(C)  De autoridades para pessoas físicas, jurídicas e autoridades.  
(D)  De pessoa jurídica para pessoa jurídica. 
(E)  Somente entre autoridades judiciárias. 
Referência Bibliográfica: MANUAL DE REDAÇÃO PRESIDENCIA DA REPUBLICA – 
MANUAL DE RDAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, ELABORADO PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PARA CAPES/2009. 
 
 
QUESTÃO Nº 80 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista O RECURSO NÃO SE REFERE A QUESTÃO 
EM SI. SE REFERE A MARCAÇÃO DE ALTERNATIVA EM SALA. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
80) Em que situações o código civil (Lei Federal nº. 10406 de 10/01/2002) art. 
1168 prevê o cancelamento do nome Empresarial a pedido de qualquer 
interessado? 
(A)  Quando cessar o exercício da atividade, ou quando ultimar-se a liquidação da 
sociedade que o inscreveu. 
(B)  Quando for ordenado por autoridade a qualquer tempo. 
(C)  Quando for solicitado pela autoridade fiscal por falta de pagamento de 
impostos. 
(D)  Quando um dos sócios resolver casar com estrangeiro.  
(E)  Em caso de pedido formal pela Junta Comercial. 
 
 
CONTADOR – ENSINO SUPERIOR 
 
QUESTÃO Nº 64 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que o enunciado da questão está plenamente de 
acordo com o parágrafo 2º do art.12 e o art. 18 da Lei Federal nº 4.320/1964, que trata das 
normas de Contabilidade Pública, vejamos: 
§ 2° Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não 
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou 
privado. 
Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica 
ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas 
correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. 
O Candidato argumenta que a Manutenção de Serviços deveria constar no orçamento como 
despesa de custeio, estaria correto se os gastos fossem do próprio Ente (no caso o Governo 



do Estado do Paraná), sendo que neste caso as despesas são de uma Autarquia ligada ao 
Governo, não configurando despesa de custeio e sim Transferência Corrente – Subvenção 
Econômica. 
O orçamento da Autarquia deve ficar vinculado ao Ente Público (Governo do Paraná) como 
Receita quando os ingressos de recursos forem maiores que as saídas ou COMO 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA QUANDO AS DESPESAS FOREM SUPERIORES A RECEITA, 
conforme art. 108 da Lei Federal nº 4.320/1964: 
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 
I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais 
das receitas e despesas; 
II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo 
disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e 
despesas. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
64) Caso a Junta Comercial do Estado do Paraná, Autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, apresente montante de 
despesas superior às receitas em um exercício financeiro e receba recursos do 
Orçamento do Governo Estadual para a manutenção de suas atividades e 
realização de suas atribuições específicas, o lançamento que deve ser realizado 
na Contabilidade do Governo do Estado será como: 
(A)  Transferência de capital. 
(B)  Despesa de custeio. 
(C)  Participação em aumento de capital. 
(D)  Subvenção econômica. 
(E)  Serviços de terceiros. 
Referência Bibliográfica: Art. 13 e 108 da Lei Federal nº 4.320/1964 
 
 
QUESTÃO Nº 71 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que o anexo da Lei Federal nº 4.320/1964, que 
elenca as Receitas Extra Orçamentárias a serem consideradas na referida Demonstração 
Financeira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O equívoco da Candidata ficou na alternativa B (Operação de Crédito). Menciona o art. 3º da 
Lei Federal nº 4.320/1964 e o MCASP, ocorre que a única Operação de Crédito a ser 
considerada como Receita Extra Orçamentária é a Operação de Crédito por Antecipação da 
Receita, enquanto que todas as demais Operações de Crédito são classificadas como Receitas 
de Capital, vejamos o texto legal: 
Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 
A mesma norma legal define a classificação econômica das Receitas obtidas pelos entes 
públicos: 
 



RECEITAS DE CAPITAL 
Operações de Crédito. 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis. 
Amortização de Empréstimos Concedidos. 
Transferências de Capital. 
Outras Receitas de Capital. 
Como demonstrado acima, a Operação de Crédito deve ser classificada como uma Receita de 
Capital, tendo como única exceção a Operação de Crédito por Antecipação da Receita o que 
não foi mencionado na alternativa B. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
71)Assinale a única alternativa que apresenta um recebimento auferido durante 
o exercício financeiro e que deve constar como receita extra-orçamentária no 
Balanço Financeiro dos Entes Públicos: 
(A)  Depósitos. 
(B)  Operação de crédito. 
(C)  Receita industrial. 
(D)  Indenizações e Restituições. 
(E)  Auxílio de outros Entes Públicos.  
Referência Bibliográfica: Arts. 3º e 11 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Anexo da Lei Federal 
nº 4.320/1964. 
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QUESTÃO Nº 62 – ANULAR QUESTÃO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será anulada, tendo em vista que a questão não foi elaborada de forma clara 
dando outro sentido para a questão, dificultando a interpretação do candidato. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
62) Procedimento periódico utilizado para garantir a segurança das informações, 
prevenindo falha ou defeito de hardware: 
(A) Boot. 
(B) Setup. 
(C) Scan. 
(D) Backup. 
(E) Log. 
Referência Bibliográfica: BR, CERT. Cartilha de Segurança para Internet, versão 4.0. São 
Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. p. 51. 
 
 
QUESTÃO Nº 65 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que apenas a opção C corresponde ao cabo de 
fribra óptica. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
65) Dos tipos mais comuns de cabeamento Ethernet, qual deles corresponde ao 
cabo de fibra óptica? 
(A) 10Base2. 
(B) 10Base5. 
(C) 10BaseF. 
(D) 10BaseT. 
(E) 10BaseO. 
Referência Bibliográfica: TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4a. Edição. São 
Paulo: Pearson. p. 216. 
 
 



QUESTÃO Nº 66 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que a questão trata do protocolo IPv6 de forma 
genérica e genericamente, o IPv6 não é compatível com o IPv4, mas é compatível com todos 
os outros 
protocolos auxiliares da Internet, incluindo TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP e DNS, 
apesar de, emcertos momentos, serem necessárias pequenas modificações (principalmente 
quando têm de lidar 
 com endereços mais longos). 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
66) Com quais dos protocolos a seguir o IPv6 não é compatível? 
(A) IPv4. 
(B) TCP. 
(C) UDP. 
(D) ICMP. 
(E) DNS. 
Referência Bibliográfica: TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4a. Edição. São 
Paulo: Pearson. p. 357. 
 
 
QUESTÃO Nº 68 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que no Linux dá-se o nome à interface gráfica de 
“X”, ou “ambiente X”, ou 
 mesmo “servidor X”. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
68) Qual das expressões abaixo é utilizada para se referenciar a interface gráfica 
do Linux? 
(A) Kernel. 
(B) Terminal. 
(C) Shell. 
(D) Console. 
(E) Ambiente X. 
Referência Bibliográfica: MENDONÇA, Tales Araújo. Manual de sobrevivência dicas e 
comandos do mundo do Linux. São Paulo: Viena, 2009. p. 14. 
 
 
QUESTÃO Nº 72 – ALTERAR GABARITO LETRA D PARA A. 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será alterada da letra D para a A, tendo em vista que a opção correta é a “A” 
2.048. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
72) 2TB equivale a quantos GB? 
(A) 2.048. 
(B) 2.000. 
(C) 3.000. 
(D) 3.072. 
(E) 1.024. 
Referência Bibliográfica: SEBBEN, A.; MARQUES, A. C. H. (Org.). Introdução à 
informática : uma abordagem com Libreoffice. Santa Catarina: UFFS, 2012. p. 9. 
 
 
QUESTÃO Nº 73 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que são POST, BIOS e SETUP são programas 
que a memória ROM traz gravado de fábrica e que gerenciam as rotinas de inicialização do 
computador e não podem ser 
 apagados. Já a memória RAM, é uma memória volátil que tem suas informações liberadas 



com o desligamento do computador, sendo assim nenhuma responta contendo este memória 
estaria correta. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
73) Tendo por base as descrições a seguir: 
I - autoteste que verifica se a máquina possui os recursos mínimos para entrar 
em operação. 
II - possui o controle de baixo nível dos componentes de hardware essenciais 
para que o computador possa ser inicializado, como vídeo em modo texto, 
teclado e disco rígido. 
III - programa que contém as configurações básicas do computador, como data e 
hora, dispositivos de hardware habilitados, tipo e tamanho do disco rígido, etc. 
Veja qual das opções abaixo corresponde a cada uma delas? 
(A) SETUP, POST e BIOS. 
(B) POST, RAM e BIOS. 
(C) SETUP, BIOS e RAM. 
(D) BIOS, SETUP e POST. 
(E) POST, BIOS e SETUP. 
Referência Bibliográfica: SEBBEN, A.; MARQUES, A. C. H. (Org.). Introdução à 
informática : uma abordagem com Libreoffice. Santa Catarina: UFFS, 2012. p. 12. 
 
 
QUESTÃO Nº 75 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será  manter, tendo em vista a questão trata especificamente de aplicativos de 
conhecimento geral do mercado. Sendo CAD/CAM reconhecidamente utilizados na 
engenharia.  
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
75) São considerados aplicativos de propósito geral: 
(A) Folha de Pagamento, CAD e Sistema Bancário. 
(B) Word, Corel Draw e Chrome. 
(C) CAM, CAD e Antivirus. 
(D) Corel Draw, CAD e Sistema Financeiro. 
(E) Antivirus, Excel e CAM. 
Referência Bibliográfica: SEBBEN, A.; MARQUES, A. C. H. (Org.). Introdução à 
informática : uma abordagem com Libreoffice. Santa Catarina: UFFS, 2012. p. 19,20. 
 
 
QUESTÃO Nº 78 – MANTÉM GABARITO 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será mantida, tendo em vista que na função média usa-se “:” para definir uma 
faixa de valores, ou valores adjascentes. Como na questão foi pedido o cálculo de dois valores 
específicos e não uma faixa, neste caso utiliza-se “;” para informar os valores individuais. 
QUESTÃO APLICADA NO CONCURSO 
78) No LibreOffice uma planilha da aplicação Calc possui os seguintes valores: 
célula A1=2, célula B1=1 e célula C1=1. Utilizando a função média() na célula D5, 
para calcular a média entre os valores em A1 e C1, a mesma deverá ser digitada 
de que forma? 
(A) =média(A1;C1) 
(B) =média(A1..C1) 
(C) =média(A1,C1) 
(D) =média(A1 a C1) 
(E) =média(A1:C1) 
Referência Bibliográfica: SEBBEN, A.; MARQUES, A. C. H. (Org.). Introdução à 
informática : uma abordagem com Libreoffice. Santa Catarina: UFFS, 2012. p. 146-162. 


