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ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
 
 

CADERNO DE PROVA – ASSISTENTE DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

 Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

 Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

 Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

 Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

 Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

 Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

 Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

 Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

 Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para a questão 1:  
 
O mistério das coisas 
 
O mistério das coisas, onde está ele? 
Onde está ele que não aparece 
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
Que sabe o rio e que sabe a árvore 
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens 
pensam delas, 
Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
  
Porque o único sentido oculto das coisas 
É elas não terem sentido oculto nenhum, 
É mais estranho do que todas as estranhezas 
E do que os sonhos de todos os poetas 
E os pensamentos de todos os filósofos, 
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser 
E não haja nada que compreender. 
  
Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: — 
As coisas não têm significação: têm existência. 
As coisas são o único sentido oculto das coisas. 
 
(Fernando Pessoa. O guardador de rebanhos. In: Poemas de 
Alberto Caeiro) 
____________________________________________ 

1. Sobre o texto de Fernando Pessoa: 

 

I. Nas três estrofes, a função da linguagem predomi-
nante é a referencial. 
II. Na primeira estrofe, registra-se a presença da figura 
Prosopopeia no verso “Que sabe o rio e que sabe a ár-
vore”.  
III. Na segunda estrofe, as expressões “todas as estra-
nhezas”, “todos os poetas” e “todos os filósofos” mar-
cam o destaque da figura Hipérbole. 
IV. Na terceira estrofe, a repetição da palavra “coisa” 
configura um empobrecimento da linguagem, ocasio-
nando um pleonasmo vicioso. 
 

Analisadas as assertivas acima, pode-se afirmar que: 
 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III e IV estão corretas. 
D) Apenas III está correta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. Analise atentamente a grafia das palavras seguin-

tes:  
 

I. Contracheque / malpassado / subemprego / hipera-
cidez. 
II. Superpopulação / autoescola / extraforte / antes-
sala.  
III. Paraquedas / autoestima / semiárido / malgover-
nado. 
IV. Autorretrato / antissocial / autopeça / ultramo-
derno. 
 

Seguem as regras do acordo ortográfico vigente as pa-
lavras apresentadas em: 
 
A) Apenas III e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Sobre a sintaxe de regência, analise o emprego 

do verbo “preferir”: 
 

I. Para o cardápio do jantar, prefiro salada a pizza. 
II. Para o cardápio do jantar, prefiro salada à pizza. 
III. Para o cardápio do jantar, prefiro a salada à pizza. 
IV. Para o cardápio do jantar, prefiro mais a salada 
que a pizza.  
 

De acordo com a norma culta, pode-se afirmar: 
 

A) Apenas II e III estão corretas. 
B) Apenas I e III estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) Apenas IV está incorreta. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Analise os seguintes casos de concordância ver-

bal: 
 

I. Com a presença do pronome apassivador “se”:   
Exemplo: Não se confirmou os casos de meningite na 
região. 
 

II. Com a partícula “se”, na indeterminação do sujeito:   
Exemplo: No shopping, precisa-se de manobristas com 
experiência. 
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III. Com a indicação de porcentagem: 
Exemplo: Apenas 5% dos alunos não participaram da 
festa da turma. 
 

IV. Com o pronome de tratamento:  
Exemplo: Vossa Majestade sabeis da visita da rainha 
ao Brasil? 
 

Com base nas regras da Língua Portuguesa, pode-se 
afirmar como correto o exemplo de concordância ver-
bal apresentado: 
 

A) Apenas nas assertivas III e IV. 
B) Apenas nas assertivas I, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas II e III. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

5. Confira os adjetivos eruditos e suas respectivas 

bases de significação: 
 

I. Asinino (de asno) / porcino (de porco) / mnemônico 
(de memória). 
II. Filatélico (de selos) / onírico (de sonhos) / senil (de 
velhice). 
III. Entérico (de intestino) / passional (de paixão) / ful-
gural (de raio). 
IV. Volitivo (de vontade) / cunicular (de coelho) / lepo-
rino (de lebre). 
 

Sobre a relação de palavras acima, está correto o que 
se apresenta: 
 

A) Nas assertivas I, II, III e IV. 
B) Apenas nas assertivas II, III e IV. 
C) Apenas nas assertivas I e II. 
D) Apenas na assertiva II. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

6. No departamento de recursos humanos do Con-

selho Regional de Contabilidade trabalham quatro ho-
mens e quatro mulheres. Entre esses oito funcionários 
há o Carlos e a Bianca, que são casados. Uma comis-
são com três desses funcionários participará de uma 
reunião com a presidência do conselho, sendo que 
nessa comissão deverá ter, pelo menos, uma mulher. 
Sabendo que obrigatoriamente Carlos ou Bianca de-
verá estar na comissão, mas nunca os dois, o número 
total de maneiras distintas de organizar esse grupo, é: 
 

A) 24. 
B) 35. 
C) 120. 
D) 27. 
E) 15. 
____________________________________________ 

7. Considere a soma dos n termos da sequência ló-

gica dada por 1 + 5 + 9 + 13 + ... + x = 1653. Nessas 
condições, o valor numérico de x será: 
 

A) 125. 
B) 109. 
C) 117. 
D) 121. 
E) 113. 
____________________________________________ 

8. Murilo adora animais de estimação e possui dois 

gatos e dois cachorros. Na sexta-feira é dia de levar 
todos seus animais de estimação para o banho e tosa 
no pet-shop. Sabe-se que próximo à casa de Murilo há 
3 pet-shops para receber os animais, e que nenhum 
dos gatos poderá ficar no mesmo pet-shop que fica-
rão os cachorros, e vice-versa. Considerando que não 
há necessidade de se utilizar todos os pet-shops da ci-
dade, o número total de formas distintas de se fazer a 
distribuição de todos os quatro animais, é: 
 

A) 24. 
B) 12. 
C) 16. 
D) 18. 
E) 32. 
____________________________________________ 
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9. Fernando gosta muito de estudar lógica e pensou 

em alguns números os quais chamou de a, b, c e d. En-
tão, ele fez algumas afirmações, conforme abaixo: 
 

- Sabe-se que b  10. 
- Se d = 6, então b = 10. 

- Se a  4, então d = 6. 

- Sabe-se que c = 8 ou a  4 ou b = 10. 
 

Nessas condições, é correto concluir que: 
 

A) a + c = 12. 

B) a  4. 
C) a + d = 10. 
D) d = 6. 
E) c + d = 14. 
____________________________________________ 

10. Com relação ao estudo de lógica, a afirmação 

“se não me preparei para o concurso, então não ga-
barito a prova” é logicamente equivalente a: 
 
A) Gabarito a prova ou me preparei para o concurso. 
B) Se me preparei para o concurso, então gabarito a 
prova. 
C) Gabarito a prova e me preparei para o concurso. 
D) Gabarito a prova se, e somente se, me preparei 
para o concurso. 
E) Se gabarito a prova, então me preparei para o con-
curso. 
____________________________________________ 

LEGISLAÇÃO 
____________________________________________ 

11. São atribuições do Conselho Regional de Conta-

bilidade previstos no Decreto-Lei n. 9.295/46, exceto: 
 

A) Admitir a colaboração das entidades de classe nos 
casos relativos à matéria de sua atribuição. 
B) Examinar reclamações a representações escritas 
acerca dos serviços de registro e das infrações dos dis-
positivos legais vigentes, relativos ao exercício da pro-
fissão de contabilista, decidindo a respeito. 
C) Expedir e registrar a carteira profissional prevista 
no art. 17 do Decreto-Lei n. 9.295/46. 
D) Fiscalizar o exercício das profissões de contador e 
guarda-livros, impedindo e punindo as infrações, e 
bem assim, enviando às autoridades competentes mi-
nuciosos e documentados relatórios sobre fatos que 
apurarem, e cuja solução ou repressão não seja de sua 
aIçada. 
E) Regular acerca dos princípios contábeis, do Exame 
de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e 
dos programas de educação continuada. 
____________________________________________ 

12. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, ao profissio-

nal primário que, dentro do âmbito de sua atuação e 
no que se referir à parte técnica, for responsável por 
qualquer falsidade de documentos que assinar e pelas 
irregularidades de escrituração praticadas no sentido 
de fraudar as rendas públicas, ser-lhe-á aplicado a se-
guinte penalidade: 
 

A) Multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
B) Suspensão do exercício da profissão, pelo prazo de 
06 (seis) meses a 01 (um) ano. 
C) Multa de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor da anui-
dade do exercício em que ocorrer a infração. 
D) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 2 (dois) anos. 
E) Suspensão do exercício da profissão, pelo período 
de até 3 (três) anos. 
____________________________________________ 

13. Segundo Decreto-Lei n. 9.295/46, constitui 

renda do Conselho Federal de Contabilidade, exceto: 
 

A) Doações. 
B) Tributos. 
C) Legados. 
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D) Subvenções dos Governos. 
E) 1/5 da renda bruta de cada Conselho Regional nela 
não se compreendendo doações, legados e subven-
ções. 
____________________________________________ 

14. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC nº 
1.309 de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os Conselhos de Contabilidade, no exercício da sua 
função fiscalizadora, obedecerão, dentre outros, os 
princípios da legalidade, finalidade, moralidade, am-
pla defesa, contraditório e eficiência.   
II. Os atos processuais devem ser produzidos por es-
crito, em vernáculo, com a data e o local de sua reali-
zação e a assinatura da autoridade responsável.   
III. Quando dados ou documentos solicitados ao inte-
ressado ou autuado forem necessários à apreciação 
dos fatos processuais, o não atendimento no prazo fi-
xado pelos Conselhos de Contabilidade para a respec-
tiva apresentação tornará prejudicada tal apreciação, 
implicando em prejuízo do alegado, pelo próprio inte-
ressado ou autuado.    
 

A) Está correta apenas a assertiva II. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

15. De acordo com a Resolução CFC nº 1.309 de 09 

de Dezembro de 2010, que dispõe sobre os processos 
administrativos de fiscalização, inexistindo disposição 
específica, os atos do órgão ou autoridade responsá-
vel pelo processo e do interessado ou autuado que 
dele participem devem ser praticados, salvo motivo 
de força maior ou comprovada justificação, no prazo 
máximo de: 
 

A) 30 (trinta) dias. 
B) 10 (dez) dias. 
C) 05 (cinco) dias. 
D) 20 (vinte) dias. 
E) 15 (quinze) dias. 
____________________________________________ 

 

16. De acordo com a resolução CFC 560, de 28 de 

outubro de 1983, a qual regulamenta a profissão de 
contador, constitui atribuição privativa dos contabilis-
tas, exceto: 
 

A) Apuração do valor patrimonial de participações, 
quotas ou ações. 
B) Pesquisas operacionais. 
C) Declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica. 
D) Revisões de balanços, contas ou quaisquer de-
monstrações ou registro contábeis. 
E) Análise do comportamento das receitas. 
____________________________________________ 

17. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.370, de 08 de dezembro de 2011 (Regulamento Ge-
ral dos Conselhos de Contabilidade), que dispõe sobre 
os processos administrativos de fiscalização:  
 

I. Os empregados dos Conselhos de Contabilidade, Fe-
deral e Regionais, serão contratados em regime esta-
tutário, por meio de concurso público, de acordo com 
resolução editada pelo CFC.    
II. Os Conselhos de Contabilidade gozam de imuni-
dade tributária total em relação aos seus bens, rendas 
e serviços.    
III. Compete originariamente à Justiça Federal conhe-
cer, processar e julgar as controvérsias relacionadas 
aos Conselhos de Contabilidade.     
 
A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 
____________________________________________ 

18. De acordo com a resolução CFC n. 1523, de 07 

de abril de 2017, a qual Institui o Código de Conduta 
para os conselheiros, colaboradores e funcionários 
dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Os funcionários integrantes da Comissão terão 
mandato de dois anos, sendo permitidas até 2 (duas) 
reconduções. 
B) Ficam impedidos de compor a Comissão de Con-
duta os funcionários já punidos administrativa ou cri-
minalmente. 
C) A Comissão de Conduta dos Conselhos Federal e 
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Regionais de Contabilidade terá natureza investigativa 
e consultiva e será composta por cinco membros e 
respectivos suplentes, sendo 3/5 de funcionários efe-
tivos e estáveis, designados pelo presidente do res-
pectivo Conselho de Contabilidade. 
D) Os integrantes da Comissão desempenharão suas 
atribuições concomitantemente com a de seus res-
pectivos cargos. 
E) O integrante da Comissão que, por qualquer mo-
tivo, vier a responder a processos ético, criminal e/ou 
administrativo-disciplinar ficará suspenso da Comis-
são, até o trânsito em julgado. 
____________________________________________ 

19. De acordo com a resolução CFC n. 1554, de 06 

de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o Registro 
Profissional dos Contadores , assinale a alternativa in-
correta: 
 

A) Decorrido o prazo da penalidade de suspensão, o 
Registro Profissional será restabelecido após solicita-
ção do interessado. 
B) O contador ou técnico em contabilidade com Regis-
tro Profissional baixado  não poderá figurar como só-
cio, titular ou responsável técnico de organização con-
tábil ativa. 
C) A cassação do Registro Profissional de titular de or-
ganização contábil de responsabilidade individual 
acarreta o cancelamento do Registro Cadastral da or-
ganização contábil. 
D) No caso de transferência de registro profissional 
baixado, a anuidade proporcional, se houver, será de-
vida ao CRC do novo domicílio profissional. 
E) O cancelamento do registro profissional de titular 
de organização contábil de responsabilidade indivi-
dual acarreta o mesmo efeito ao seu registro cadas-
tral, bem como a baixa da organização contábil de res-
ponsabilidade coletiva, cujos sócios remanescentes ou 
sucessores não sejam contadores ou técnicos em con-
tabilidade. 
____________________________________________ 

20. Analise as assertivas abaixo e assinale a alter-

nativa correta segundo dispõe a Resolução CFC Nº 
1.555, de 06 de dezembro de 2018, que dispõe sobre 
o registro de organização contábil no CRC: 
 

I. Não será concedido registro, em Conselho Regional 
de Contabilidade, a pessoa jurídica constituída sob a 
forma de Sociedade Anônima (S/A).  
II. As cooperativas de trabalho, constituídas na forma 

da lei, para execução de serviços contábeis, para ob-
ter o registro em Conselho Regional de Contabilidade, 
deverão ter em seu quadro de cooperados somente 
profissionais da contabilidade devidamente registra-
dos em CRCs.  
III. Somente será admitido o Registro de Organização 
Contábil cujos profissionais da contabilidade (titular, 
sócios e responsáveis técnicos) estiverem em situação 
regular no Conselho Regional de Contabilidade. 
 

A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
D) Estão corretas todas as assertivas. 
E) Está correta apenas a assertiva III. 
____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Podemos assumir que, Windows e Linux, são: 

 

A) Componentes físicos para computadores pessoais. 
B) Componentes físicos para smartphones. 
C) Componentes físicos para servidores. 
D) Sistemas Operacionais. 
E) Programas para acesso à internet. 
____________________________________________ 

22. A definição correta para banco de dados relaci-

onais é: 
 

A) Um sistema que serve para criar uma relação de 
confiança, para acesso à internet. 
B) Um sistema que serve para armazenar arquivos 
dentro do computador. 
C) Um banco de dados que modela os dados de forma 
que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas. 
D) Um banco de dados onde cada informação é arma-
zenada na forma de objetos. 
E) Um banco de dados que não possui tabelas. 
____________________________________________ 

23. Por definição, um microprocessador, também 

chamado de processador, é:  
 

A) Uma peça utilizada unicamente em computadores. 
B) Um circuito integrado que realiza as funções de cál-
culo e tomada de decisões. 
C) Componente de hardware responsável pelo arma-
zenamento temporário de informações para smar-
tphones. 
D) Componente de hardware que permite um compu-
tador conectar-se na internet. 
E) Um software responsável pelos cálculos do sistema. 
____________________________________________ 

24. Em informática, memória pode ser descrita 

como: 
 

A) Em informática não possuímos uma definição exata 
para o termo memória. 
B) Um sistema responsável por enviar dados ao 
hardware do computador. 
C) Todos os dispositivos que permitem a um computa-
dor guardar dados, de forma temporária ou perma-
nente. 
D) Hardware que possibilita o funcionamento de um 

processador. 
E) Dispositivo que serve exclusivamente para armaze-
nar dados de forma não volátil. 
____________________________________________ 

25. A ferramenta Teams, do Microsoft Office 365, 

é: 
 

A) Esta ferramenta não pertence ao Office 365. 
B) Nova ferramenta de BI da Microsoft. 
C) Ferramenta experimental a qual recentemente foi 
anunciada como descontinuada pela Microsoft. 
D) O novo nome dado a ferramenta Power Point. 
E) Uma plataforma de comunicação unificada, com 
funcionalidades de chat, conferência, armazenamento 
de arquivos. 
____________________________________________ 

26. O software Mozilla Thunderbird pode ser carac-

terizado como um: 
 

A) Editor de imagens. 
B) Navegador. 
C) Cliente de e-mails. 
D) Sistema Operacional. 
E) Antivírus. 
____________________________________________ 

27. O software Google Chrome pode ser caracteri-

zado como um: 
 

A) Programa para apresentações, similar ao Power 
Point. 
B) Sistema de busca. 
C) Editor de textos. 
D) Navegador. 
E) Servidor de e-mails. 
____________________________________________ 

28. É correto afirmar que Business Inteligence é: 

 

A) O processo de coleta, organização, análise, com-
partilhamento e monitoramento de informações para 
a gestão de negócios. 
B) Um software. 
C) O mesmo que inteligência artificial. 
D) O nome dado a um algoritmo de pesquisa. 
E) Um padrão de projetos. 
____________________________________________ 
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29. Considerando a função abaixo, escrita em 

Python, se o valor dos parâmetros quantidadeDeHo-
ras for igual a 40 e valorHora = 40 ,teremos como re-
sultado: 
 

def calcular (quantidadeDeHoras, valorHora): 
  horas = float(quantidadeDeHoras) 
  taxa = float(valorHora) 
  if horas <= 40: 
    salario=horas*taxa 

  else: 
    h_excd = horas - 40 

    salario = 40*taxa+(h_excd*(1.5*taxa)) 
  return salario 
 

A) Uma exceção. 
B) 80. 
C) 16000. 
D) 0. 
E) 1600. 
____________________________________________ 

30. Quando instalados, antivírus servem para: 

 

A) Garantir que nenhum dado que você digite em si-
tes, seja rastreado. 
B) Criação de vírus de computadores. 
C) Exclusivamente detectar vírus. 
D) Prevenir, detectar e eliminar vírus de comutador e 
outros tipos de softwares nocivos. 
E) Nada. 
____________________________________________ 

31. Sobre HTML5 é correto afirmar que: 

 

A) É uma linguagem de marcação para a World Wide 
Web, em sua quinta versão. 
B) É uma linguagem procedural muito antiga e que 
deixou de ser utilizada após o lançamento de sua 
quinta versão. 
C) Uma linguagem de marcação criada pela Microsoft, 
que só é executada pelo navegador Internet Explorer. 
D) Uma linguagem criada e mantida exclusivamente 
pela Google. 
E) Uma linguagem de programação orientada a obje-
tos, em sua quinta versão. 
____________________________________________ 

32. Tendo uma página HTML com o seguinte có-

digo: <div> <span>...</span> </div> e usando jQuery 
na versão 3.2.0, qual dos seletores abaixo retornará o 

valor 1 como resposta? 
 

A) $(document).filter( 'span' ).length 

B) $(document).find( 'span' ).length 

C) $(document).find( ':span' ).length 

D) $(document).span( ).length 

E) $(document).span().length 

____________________________________________ 

33. Em um computador pessoal qual dos itens 

abaixo é o responsável por enviar e receber os coman-
dos ao hardware? 
 

A) Sistema Operacional. 
B) Teclado. 
C) Processador. 
D) Disco Rígido. 
E) Monitor. 
____________________________________________ 

34. Em um banco de dados relacional temos o 

identificador único de registro chamado de chave pri-
mária. Quando esta chave primária é utilizada como 
referência em outra tabela, chamamos de: 
 

A) Chave de ligação. 
B) Chave estrangeira. 
C) Chave secundária. 
D) Chave derivada. 
E) Não existe esta possibilidade em bancos relacio-
nais. 
____________________________________________ 

35. Considerando que a função abaixo foi escrita 

em JavaScript, qual o número retornado pela execu-
ção da função quando o parâmetro “num” tiver valor 
15? 
 
function somar(num) { 
    var total = 0; 
    for (var x = 0; x < num; x++) { 
        total += x; 
    } 
    return total; 
} 
 

A) 105. 
B) 45. 
C) 10. 
D) 9. 
E) 0. 
____________________________________________ 
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36. Considerando que um site está hospedado em 

um servidor web com Apache, quando um usuário fi-
zer uma solicitação de página (URL) que foi movida 
permanentemente para outro endereço (URL), qual 
será o código da resposta HTTP retornado pelo servi-
dor? 
 

A) 400. 
B) 302. 
C) 200. 
D) 301. 
E) 401. 
____________________________________________ 

37. É correto afirmar que, em CSS3, o caractere '#' 

é: 
 

A) Um seletor de elemento pela classe. 
B) Um seletor de elemento pelo ID. 
C) Um seletor de elemento pelo tipo. 
D) Indicador comentários de linha. 
E) Não é permitido o uso deste caractere em HTML5. 
____________________________________________ 

38. Considerando uma planilha Excel no idioma 

Português do Brasil, qual das fórmulas abaixo que re-
tornará como valor a palavra “VERDADE”? 
 

A) SE(1 < 10; "N/A"; "VERDADE") 
B) SE(10 > 10, "N/A", "VERDADE") 
C) SE(100 > 10; "N/A"; "VERDADE") 
D) SE(1 > 10; "N/A"; "VERDADE") 
E) SE(1 < 10, "N/A", "VERDADE") 
____________________________________________ 

39. Utilizando o Microsoft Excel, na sua versão 

2016, no idioma português, se na célula B10 for digi-
tada a fórmula =SE(A1>100;A1*5;A1*10) e pressio-
nado ENTER, sabendo que o valor da célula A1 é 103, 
teremos como resultado: 
 

A) #ERRO 

B) 1030 

C) 515 

D) 103 

E) 0 

____________________________________________ 

 

40. Quando falamos de um sistema operacional 

multitarefas, é correto afirmar que: 
 

A) Permite a execução de mais de um programa ao 
mesmo tempo. 
B) Permite a execução de apenas um programa por 
vez. 
C) Limita em no máximo 5 programas em execução do 
mesmo tempo. 
D) Não tem nenhuma relação com a quantidade de 
programas em execução ao mesmo tempo. 
E) Não existe sistema operacional multitarefas. 
____________________________________________ 

 


