
Câmara Municipal de Parnamirim 

Deem-me minhas mãos, que eu quero colher flores.  
José Bezerra Gomes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  

Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica confeccionada em material transparente, 

preferencialmente de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa          01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto abaixo. 

 
 

Sócrates ensina como não ligar para a opinião dos outros  

O filósofo foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias, mas preferiu beber veneno  

Tiago Cordeiro 

O fundador da filosofia ocidental foi condenado à morte por não adorar os deuses de Atenas 

e "corromper" a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. Sócrates (469 a.C. – 

399 a.C.) foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias. Preferiu beber cicuta. Pagou 

com a vida o preço da impopularidade, mas não abriu mão de seus conceitos. Com isso, ele 

deixava uma última lição clara: não é possível levar a sério as opiniões alheias o tempo todo. 

Muitas vezes, é preciso ter a coragem de assumir suas próprias posições, por mais complicado 

que isso seja. 

É difícil agir assim. Afinal, ser popular é prazeroso. Observe: em uma roda de conve rsa, 

sempre aparece aquela pessoa simpática, carismática, que conta piadas de que todos riem e 

sente o prazer de ser bem-recebido pelo grupo. Sócrates 

fazia o contrário: abordava estranhos na rua e 

perguntava, insistentemente, o que era a felicidade, 

quais os motivos para realizar sacrifícios para deuses ou 

por que homens que vão às guerras são tão valorizados.  

Era irritante, porque demonstrava o quanto os 

lugares-comuns não se sustentavam logicamente. 

“Sócrates era o chato que ninguém quer por perto”, 

afirma o filósofo Robert Rowland Smith, autor de 

Breakfast With Socrates  ("Café da Manhã com Sócrates", 

sem edição brasileira). “Suas perguntas irritavam quem 

não tinha interesse em debater com profundidade 

questões que pareciam óbvias, mas não eram.”  

Seus poucos discípulos entendiam o espírito de 

tantos questionamentos. Aristóteles sugeria que a amizade verdadeira só poderia existir quando 

duas pessoas compartilhassem sal – ou seja, dividissem refeições, impressões, opiniões. Já 

Platão registrou, em seus mais de 30 diálogos socráticos, a dialética do mestre. Suas conversas 

se iniciavam com uma pergunta, que resultava em opiniões do interlocutor, primeiramente 

aceitas. Depois, era mostrado o contraditório daquelas opiniões, levando o interlocutor a 

reconhecer seu desconhecimento sobre o assunto.  

Para Sócrates, o importante era ter em mente que todos os seus conceitos de vida podem 

estar errados. Por isso, precisam ser examinados até que provem ter lógica. Mesmo que isso 

traga impopularidade. Até porque ninguém consegue ser popular e agradar a todos.  
 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Filosofia/noticia/2016/08/socrates -ensina-como-nao-ligar-

para-opiniao-dos-outros.html. Acesso em: 28 fev. 2019. [Adaptado]  
 

01. O propósito comunicativo dominante do texto é 

A) apresentar a história de Sócrates para tornar a vida do leitor menos reflexiva e menos 
perigosa. 

B) defender que a impopularidade pode trazer consequências graves, como ocorreu a 
Sócrates. 

C) demonstrar que a autenticidade é uma característica que se deve valorizar, como fez 
Sócrates. 

D) recordar o exemplo de Sócrates para evitar que eventos indesejados ocorram na vida do 
leitor. 
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02. Com base na leitura do texto, infere-se que 

A) opiniões alheias sempre são irrelevantes e, por isso, precisam ser examinadas antes de 
serem levadas em consideração. 

B) há situações em que negar os próprios princípios é a melhor atitude a se tomar.  

C) há situações em quem opiniões alheias devem ser levadas a sério.  

D) opiniões alheias sempre são relevantes e, por isso, devem ser consideradas na hora de se 
tomar uma decisão importante. 

 
03. A imagem presente no texto 

A) é irrelevante, pois não costuma ser usada em textos informativos.  

B) contém uma afirmação que se pode atribuir ao autor que escreve o texto. 

C) é irrelevante, pois não traz qualquer informação adicional ao texto.  

D) contém uma afirmação que se pode atribuir ao autor de quem trata o texto.  
 
04. O título do texto 

A) é um período composto por coordenação e subordinação.  

B) é um período composto em que a oração coordenada funciona como explicação para a 
oração principal. 

C) é um período composto em que a oração subordinada funciona como objeto direto da 
oração principal. 

D) é um período composto por coordenação, tão somente.  

 

Para responder às questões 05 e 06, considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

O fundador da filosofia ocidental foi condenado à morte por não adorar os deuses de 
Atenas e "corromper" a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. 
Sócrates (469 a.C. – 399 a.C.) foi a julgamento e teve a chance de renegar suas ideias. 
Preferiu beber cicuta. Pagou com a vida o preço da impopularidade, mas não abriu mão de 
seus conceitos. Com isso, ele deixava uma última lição clara: não é possível levar a sério 
as opiniões alheias o tempo todo. Muitas vezes, é preciso ter a coragem de assumir suas 
próprias posições, por mais complicado que isso seja.  

 
05. Acerca da composição do parágrafo, analise as assertivas abaixo.  
 

I 
Nos dois últimos períodos, entrecruzam-se as sequências descritiva e argumentativa, 
sendo a primeira manifestada em uma caracterização que se pode atribuir ao autor do 
texto. 

II 
Os quatro primeiros períodos organizam-se com base na sequência descritiva, 
caracterizada pelo uso de verbos no pretérito imperfeito do indicativo e pela 
apresentação de eventos simultâneos.  

III 
Nos dois últimos períodos, entrecruzam-se as sequências descritiva e argumentativa, 
sendo a segunda manifestada em uma opinião que se pode atribuir ao autor do texto.  

IV 
Os quatro primeiros períodos organizam-se com base na sequência narrativa, 
caracterizada pelo uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo e pela 
apresentação de eventos em ordem sucessiva.  

Dentre as assertivas, estão corretas  

A) I e II.    C) I e III. 

B) III e IV.    D) II e IV. 
 
06. No trecho, as aspas foram empregadas para 

A) marcar o uso de um neologismo. 

B) promover o pretenso distanciamento do autor em relação ao que é enunciado.  

C) evidenciar um desvio em relação à variante linguística predominante no texto. 

D) isolar um discurso indireto livre.  
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07. Considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

Para Sócrates, o importante era ter em mente que todos os seus conceitos de vida podem 

estar errados. Por isso, precisam ser examinados até que provem ter lógica. Mesmo que 

isso traga impopularidade. Até porque ninguém consegue ser popular e agradar a todos.  
 

Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) o primeiro ponto final tem função estilística e pode ser substituído por vírgula, mas há 
alteração de sentido. 

B) o segundo ponto final tem função estilística e pode ser suprimido, sem que haja alteração 
de sentido. 

C) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto e vírgula.  

D) a segunda vírgula poderia ser substituída por travessão.  

 

08. Considere o excerto transcrito abaixo. 
 

O filósofo foi a julgamento e[1º] teve a chance de renegar suas ideias, mas[2º] preferiu 

beber veneno 

 
Em relação aos elementos linguísticos destacados,  

A) o segundo funciona como conjunção e estabelece relação de oposição com  a palavra 
anterior. 

B) ambos funcionam como preposição e servem para ligar palavras.  

C) o primeiro funciona como preposição e estabelece relação de adição com a oração 
anterior. 

D) ambos funcionam como conjunção e servem para ligar orações.  

 

Para responder às questões 09 e 10, considere o excerto transcrito abaixo.  
 

É difícil agir assim. Afinal, ser popular é prazeroso. Observe: em uma roda de conversa, 

sempre aparece aquela pessoa simpática, carismática, que conta piadas de que todos 

riem e sente o prazer de ser bem-recebido pelo grupo.  

 

09. Para estabelecer a coerência do excerto, é necessário, prioritariamente,  

A) acionar conhecimentos de mundo. 

B) estabelecer relações intertextuais.  

C) recuperar uma informação presente no parágrafo anterior.  

D) recorrer a uma informação presente no parágrafo posterior. 

 

10. Sem alteração de sentido e sem prejuízo das normas gramaticais, o terceiro período do 
excerto pode ser reescrito da seguinte forma:  

A) Observe que, em uma roda de conversa, sempre aparece aque la pessoa simpática, 
carismática, que conta piadas de que todos riem e sente o prazer de ser bem -recebido 
pelo grupo. 

B) Observe se, em uma roda de conversa sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática; que conta piadas de que todos riem e sente o prazer de ser bem-recebido 
pelo grupo. 

C) Observe que em uma roda de conversa, sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática; que conta piadas de que todos riam e sente o prazer de ser bem -recebido 
pelo grupo. 

D) Observe se em uma roda de conversa sempre aparece aquela pessoa simpática, 
carismática, que conta piadas de que todos riam e sente o prazer de ser bem -recebido 
pelo grupo.  



6             Câmara de Parnamirim  Concurso Público 2019  Redator de Atas  Deem-me minhas mãos, que eu quero colher flores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Câmara de Parnamirim  Concurso Público 2019  Redator de Atas  Deem-me minhas mãos, que eu quero colher flores.      7 

 

Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. É propósito comunicativo dominante da ata  

A) registrar, detalhadamente, todas as falas e/ou todos os acontecimentos de uma sessão 
solene. 

B) registrar, resumidamente, falas e/ou acontecimentos relevantes em uma reunião.  

C) descrever, resumidamente, as características do espaço onde se realiza uma reunião.  

D) descrever, detalhadamente, as características temporais que situam uma sessão solene.  

 

12. No momento da produção de uma ata manuscrita, o redator constatou erro no conteúdo de 

uma informação redigida. Diante dessa situação, a atitude adequada, tendo em vista a 

lavratura da ata, é 

A) apor um traço horizontal no trecho da ocorrência.  

B) fazer uso da partícula corretiva “digo”.  

C) demarcar com parênteses o trecho da ocorrência.  

D) fazer uso da expressão latina “sic”. 

 

13. Ao realizar uma leitura, com fins de revisão, de uma ata manuscrita já concluída, o redator 

constatou erro na redação de uma informação. Nessa situação, o procedimento adequado, 

tendo em vista a lavratura da ata, é o redator recorrer à expressão 

A) “Ipsis litteris”, que deve ser posta no local da ocorrência do erro, seguida pelo texto da 
correção. 

B) “Em tempo”, que deve ser posta no local da ocorrência do erro, seguida pelo texto de 
correção. 

C) “Em tempo”, que deve ser posta após o texto produzido, seguida pelo texto de correção.  

D) “Ipsis verbis”, que deve ser posta após o texto produzido, seguida pelo texto de correção.  
 

14. É informação dispensável na ata 

A) o quantitativo de assentos reservados aos participantes da reunião.  

B) a nomeação das pessoas presentes à reunião.  

C) a qualificação das pessoas presentes à reunião.  

D) o espaço destinado à realização da reunião.  

 

15. Em relação ao uso das pessoas do discurso, a ata caracteriza -se pela 

A) obrigatoriedade do emprego da primeira pessoa do plural ao longo do texto.  

B) possibilidade do emprego da primeira pessoa do singular no momento do fecho.  

C) obrigatoriedade do emprego da segunda pessoa do singular no momento do fecho.  

D) possibilidade do emprego da segunda pessoa do plural ao longo do texto.  

 

16. O tempo verbal dominante em textos de ata é  

A) o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, por referir-se a uma ação passada e anterior a 
outra também passada. 

B) o pretérito imperfeito do indicativo, por referir-se a ações passadas, mas não concluídas.  

C) o pretérito perfeito do indicativo, por referir -se a ações passadas e concluídas.  

D) o pretérito imperfeito do subjuntivo, por referir -se a uma ação passada que pode ter 
ocorrido ou não. 
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17. Considere o trecho de uma ata reproduzido abaixo.  
 

[...] Dando início aos trabalhos, o presidente da casa legislativa colocou em 
discussão o Projeto de Lei que disciplina a poda de árvores na área urbana do 

município. Em seguida, propôs a votação. 
 

As expressões em destaque 

A) são de uso exclusivo das atas e, nesse caso, não estão inter -relacionadas, mas marcam 
uma relação comparativa. 

B) são de uso exclusivo das atas e, nesse caso, estão inter -relacionadas marcando uma 
relação comparativa. 

C) são de uso comum em atas e, nesse caso, não estão inter -relacionadas, mas marcam uma 
sequência temporal. 

D) são de uso comum em atas e, nesse caso, estão inter -relacionadas marcando uma 
sequência temporal. 

 

18. É trecho representativo do fecho de uma ata:  

A) “Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão [...]”.  

B) “E, como pediram, lavrei a presente escritura que lhes foi lida [...]”.  

C) “E para que não se alegue ignorância [...]”.  

D) “Com os protestos de estima e apreço [...]”.  

 

19. Considere o trecho de uma ata reproduzido abaixo.  
 

 [...] Instalada a reunião, o Presidente informou que, atualmente, em uma época 
marcada por acontecimentos difíceis, quando o país ainda busca firmar -se como 
uma nação de alto desenvolvimento tecnológico, encerrará, com um imenso, mas 
satisfatório sentimento de saudade, seu mandato à frente da empresa no final do 
ano. [...]  

 

A opção que apresenta uma adequada sumarização de informações desse trecho é:  

A) “Instalada a reunião, o presidente informou que encerrará seu mandato à frente da 
empresa no final do ano”. 

B) “O presidente informou que a época está marcada por acontecimentos difíceis, mas irá 
colaborar com o desenvolvimento tecnológico”.  

C) “Instalada a reunião, o presidente informou que o país, em uma época marcada por 
acontecimentos difíceis, busca firmar-se”. 

D) “O presidente, em uma época atualmente marcada por acontecimentos difíceis, informou 
que o país busca firmar-se como uma nação”.  

 

20. Ao redigir uma ata, o redator optou pela construção linguística abaixo.  
 

O diretor afirmou que é importante que sejam ajudados mais alunos e que esses 
alunos devem estudar muito para que passem no exame.  

 

A escrita desse trecho revela problema 

A) de ausência de uma vírgula após "afirmou", uma vez que o período é longo e com algumas 
orações desenvolvidas. 

B) de uso excessivo da palavra “que”, a ser resolvido pela substituição do terceiro “que’ por 
“cujo”. 

C) de uso excessivo da palavra “que”, a ser resolvido pela transformação de algumas orações 
desenvolvidas em reduzidas. 

D) de ausência de um ponto após "importante", uma vez que o período é longo e poderia, 
sem prejuízo ao sentido, ser dividido em dois.  
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21. Durante uma sessão da Câmara, um vereador, em meio a um debate, pronunciou a fala 
abaixo. 

 

Eu tenho um projeto supimpa para acabar com esse furdunço de barulho  até altas 
horas da noite na nossa cidade.  

 

Ao referir-se à fala do vereador na ata, o redator deve 

A) transcrevê-la, mantendo-a no tom de informalidade comum em atas.  

B) parafraseá-la, adequando-a à formalidade exigida pelo documento oficial.  

C) parafraseá-la, eliminando as informações veiculadas pelos termos informais.  

D) transcrevê-la, preservando a originalidade da fala do vereador.  

 

22. É característica da ata a presença de 

A) verbos no modo imperativo ao longo do texto.  

B) estruturas do discurso direto. 

C) adjetivos avaliativos ao longo do texto.  

D) estruturas do discurso indireto.  

 

23. Na apresentação formal da ata, exige-se 

A) a aposição apenas da assinatura do secretário da reunião.  

B) a redação em parágrafos numerados com uso de alíneas.  

C) a informação apenas do ano de ocorrência do evento.  

D) a referência numérica grafada por extenso.  

 

24. Considere o trecho de uma ata reproduzido abaixo.  
 

[...] Havendo número regimental, o Presidente da Comissão declarou abertos os 

trabalhos. A palavra foi concedida inicialmente ao Doutor Tilápio dos Anzóis, que 
fez uma breve exposição sobre o sistema educacional do município [...]  

 

A palavra em destaque 

A) é considerada uma forma de tratamento equivalente a Senhor, em se tratando da redação 
de um texto de ata. 

B) pode ser usada indiscriminadamente, em se tratando da redação de um texto de ata.  

C) deve ser usada para dirigir-se somente a pessoas que tenham o título acadêmico de 
doutor. 

D) é considerada uma forma de tratamento equivalente a Excelentíssimo Senhor, tão 
somente quando a autoridade tiver o título acadêmico de doutor.  

 

25. Considere o trecho de uma ata reproduzido abaixo. 
 

Encerrada a fase de discussões, a Presidente da Comissão colocou em votação 
a proposta. Ela foi considerada coerente por todos os presentes e suas 
orientações, inovadoras. 

 

Esse trecho apresenta problema de 

A) imprecisão vocabular, provocado pelo uso inadequado de palavras.  

B) prolixidade, provocado pela redundância de informações.  

C) falta de objetividade, provocado pelo excesso de juízos de valor do redator.  

D) falta de clareza, provocado pelo mau uso de elementos coesivos.  
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As questões de 26 a 30 terão como base o Documento 1 abaixo. 

 

 

Câmara Municipal de Parnamirim 

Presidência 

 

 
 

OFÍCIO Nº 1000/2019/GP/P 
Parnamirim, 5 de maio de 2019. 

 
A Senhora 

Maria dos Remédios Silva Soares 

Secretária Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim 

Rua José de Anchieta, 125, Centro 

59.000-000 Parnamirim. RN 

 

Assunto: Solicitação de estudo para construção de escola em Cajupiranga.  

 

Senhora Secretária de Educação, 

 

1 A Presidência da Câmara Municipal de Parnamirim informa que a população 
do Conjunto Cajupiranga considera insuficiente o número de escolas no bairro para 
atender às necessidades dos munícipes daquela região.  

2 Como integrante da Comissão Permanente de Educação da Câmara 
Municipal, visitei a localidade e conversei com pais cujos filhos e filhas prec isam se 
deslocar para o centro da cidade a fim de estudar, segundo eles, por falta de vagas nas 
escolas do bairro.  

3 Em razão disso, solicito a este órgão a elaboração de um estudo para 
determinar a real necessidade educacional da região e, se for o caso,  a construção de 
mais escolas na localidade. 

  

 Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ JOÃO DA SILVA JÚNIOR 

Presidente da Câmara Municipal 
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26. Considerando os atributos da redação oficial e as características do Documento 1, analise as 
afirmativas abaixo.  

 

I 
A impessoalidade do texto decorre do interesse público que o assunto nele tratado 
apresenta para os munícipes. 

II 
A objetividade do texto decorre do uso de palavras simples; e a clareza, da ausência 
de redundâncias. 

III 
A concisão do texto decorre do fato de ele transmitir as informações necessárias 
utilizando o menor número possível de palavras.  

IV 
A formalidade do texto decorre da adoção de um formato pessoal e criativo; e a 
coesão, do uso de formas de tratamento adequadas.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.  B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV. 
 
27. Tendo em vista as orientações para a estruturação e a formatação de documentos no padrão 

ofício e considerando o Documento 1, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
O cabeçalho é composto pelo timbre, pelo nome do órgão e pela identificação do 
expediente, devendo estar presente em tantas quantas forem as páginas do 
documento. 

II 
A numeração dos parágrafos que compõem o texto é item obrigatório nesse 
documento pelo fato de ele conter três parágrafos.  

III 
A identificação do expediente está grafada incorretamente, pois apenas a primeira 
letra do nome deveria estar em maiúsculo.  

IV 
O assunto da comunicação, da forma como foi escrito, fornece uma ideia geral sobre o 
que trata o corpo do documento.  

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e III.  B) II e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
 
28. A fim de facilitar a localização do Documento 1 no computador onde ele será armazenado, o 

servidor da Câmara deverá identificar o arquivo digital com o nome:  

A) Escola Cajupiranga Ofício 1000_2019.  

B) Ofício 1000_2019_estudo construção escola Cajupiranga.  

C) Ofícios de 2019_estudo construção escola Cajupiranga.  

D) Escola Cajupiranga Ofício de 2019.  
 
29. Para a situação que ensejou a produção do Documento 1, o expediente  

A) é contraindicado, por se tratar de comunicação oficial entre órgãos de uma mesma 
estrutura administrativa. 

B) é indicado, independentemente de se tratar de comunicação oficial entre órgãos de 
estruturas administrativas distintas.  

C) pode ser substituído por mensagem, instrumento de comunicação oficial entre os chefes 
dos poderes públicos. 

D) pode ser substituído por parecer, tendo em vista o teor conclusivo dado ao assunto 
abordado na comunicação. 

 
30. Com a popularização das novas tecnologias, o correio eletrônico tornou -se uma alternativa 

rápida e eficaz para promover a comunicação oficial entre órgãos do Poder Público. Nesse 
contexto, caso o Presidente da Câmara Municipal determinasse o envio do Documento 1 
como um anexo de e-mail, o servidor responsável por essa tarefa 

A) poderia adicionar fundos ou papéis de parede ao texto, visto que as mídias eletrônicas 
favorecem esse uso. 

B) deveria inserir, na mensagem eletrônica, local e data idênticos aos utilizados na versão 
impressa do documento anexado. 

C) poderia utilizar abreviações usuais em conversas da internet, já que se trata de uma 
comunicação instantânea. 

D) deveria apresentar, na mensagem eletrônica, informações mínimas sobre o conteúdo do 
documento anexado. 
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31. O Linux, sistema operacional gratuito, pode ser utilizado em subs tituição ao Windows, 
sistema operacional pago, em ambientes administrativos, atendendo muito bem as 
necessidades básicas dos usuários. Sobre o Linux, considere as afirmações abaixo.  

 

I 

O Ubuntu Linux pode ser instalado sem substituir o Windows previamente instalado 

na máquina, permitindo ao usuário selecionar qual sistema deseja usar ao ligar o 

computador. 

II 
Há programas que possuem versões compiladas para o Linux e para o Windows, tais 

como, o Google Chrome e o Mozilla Firefox.  

III 
O Ubuntu Linux não permite que usuários acessem arquivos compartilhados pela 

rede que estão em uma máquina rodando Windows, por motivos de segurança.  

IV 
Não existem vírus para Linux, o que torna esse sistema operacional bastante 

confiável para uso em um ambiente administrativo.  
 

Estão corretas as afirmações  

A) I e IV.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e III. 
 
32. Atualmente, é muito comum a utilização de navegadores para acessar e utilizar aplicativos 

web, redes sociais, servidores de e -mail e sistemas como, por exemplo, o do Banco do Brasil. 
O acesso a vários destes sistemas, a exemplo do Banco do Brasil, é feito utilizando-se o 
protocolo HTTPS, que implementa uma camada adicional de segurança para acesso à 
páginas web. Sobre navegadores web, é correto afirmar:  

A) o Google Chrome permite abrir múltiplas abas na mesma janela, ao contrário do Microsoft 
Edge, que permite apenas a navegação de uma página por janela.  

B) o Banco do Brasil, por usar o protocolo HTTPS, não pode ser acessado utilizando -se o 
Microsoft Edge. 

C) o Mozilla Firefox é um navegador gratuito, diferente do Google Chrome que é um software 
pago. 

D) o Mozilla Firefox possui um sistema de login que permite ao usuário sincronizar seus 
favoritos entre outros dispositivos.  

 
33. Para solicitar a compra de uma impressora Wi-Fi para sua unidade, um assistente em 

administração está utilizando o Google a fim de consultar preços em lojas e fazer uma 
cotação. O resultado da busca no Google, contudo, está trazendo muitos links para venda de 
impressoras no Mercado Livre – site de mercado eletrônico – em que os produtos ofertados 
nem sempre vêm com nota fiscal. Para remover links do Mercado Livre do resultado da 
busca, o assistente em administração deve digitar, na caixa de consultas do Google:  

A) impressora Wi-Fi -mercadolivre 

B) impressora Wi-Fi exceto mercado livre  

C) impressora Wi-Fi +mercadolivre 

D) impressora Wi-Fi excluir mercado livre  
 
34. Arquivos, em sistemas operacionais modernos, permitem a utilização de sufixos em seus 

nomes, também conhecido como extensões, para facilitar  a identificação do tipo de 
informação que o arquivo possui. Arquivos com as extensões .TXT, .DOCX, .XLSX e .EXE 
indicam, respectivamente, arquivos do tipo:  

A) texto puro; documento do MS Word; planilha do MS Excel e arquivo executável.  

B) texto puro; arquivo de configuração; arquivo de serviço de leiaute extra (Extra Layout 
Service) e arquivo excluído.  

C) texto formatado; documento do MS Word; planilha do MS Excel e arquivo excluído.  

D) texto formatado; texto puro; arquivo executável e planilha do Exce l. 
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35. Ao abrir um arquivo .DOCX no MS Word, um assistente administrativo percebeu que o texto 
estava formatado em desacordo com o Manual de Redação Oficial do Governo Federal. A fim 
de remover todas as formatações do texto, o assistente administrativo s elecionou o texto 
completo com a combinação de teclas  

A) CTRL+T e clicou em 
 

B) CTRL+A e clicou em 
 

C)CTRL+T e clicou em 
 

D) CTRL+A e clicou em 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


