
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de  Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO  DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito apó s a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise 

as proposições elencadas a seguir. 
I. Se verificado, ao final de um bimestre, que a 

realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 

II. Os recursos legalmente vinculados à finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

III. É facultado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada, para o 
atendimento de despesas emergenciais, definidas por 
lei.  

IV. A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada poderá superar, em até 10%, a 
variação do índice de preços previsto na lei de 
diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

 

As proposições corretas estão contidas, APENAS, em 
(A) III e IV.  
(B) I e II.  
(C) II e IV.  
(D) I e IV.  

 
02.  A Lei de Diretrizes Orçamentárias é de iniciativa: 

(A) do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário. 

(B) do Poder Legislativo e do Poder Executivo.  
(C) do Poder Legislativo. 
(D) do Poder Executivo. 

 
03. Julgue os itens que se seguem. 

I. Considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 
a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 

II. Os valores dos contratos de terceirização de mão de 
obra que se referem à substituição de servidores e 
empregados públicos não serão contabilizados como 
“Outras Despesas de Pessoal”. 

III. A despesa total com pessoal será apurada    
somando-se a realizada no mês em referência com as 
dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o 
regime de competência. 

IV. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 
civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 
às entidades de previdência. 

 

Estão corretos, APENAS, os itens 
(A) III e IV.  
(B) II, III e IV.  
(C) I, III e IV.  
(D) I e IV.  

04.  Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as 
proposições seguintes. 
I. A receita corrente líquida será apurada somando-se 

as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
doze anteriores, excluídas as duplicidades. 

II. A sociedade cuja maioria do capital social com direito 
a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da 
Federação, denomina-se empresa estatal 
dependente. 

III. Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

IV. O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional. 

 

Estão corretas, APENAS, as proposições contidas em 
(A) III e IV.  
(B) II e III.  
(C) I e II.  
(D) I e IV.  

 
05. É dispensável a licitação:      

(A) para a contratação de serviços técnicos de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 
de publicidade e divulgação. 

(B) para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo. 

(C) quando houver inviabilidade de competição. 
(D) quando não acudirem interessados à licitação anterior 

e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas. 

 
06.  É inexigível a licitação: 

(A) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

(B) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos 
ou prestados no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional, mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade máxima do 
órgão.  

(C) na aquisição de bens e contratação de serviços para 
atender aos contingentes militares das Forças 
Singulares brasileiras empregadas em operações de 
paz no exterior, necessariamente justificadas quanto 
ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e 
ratificadas pelo Comandante da Força. 

(D) na contratação da coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas 
físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis, com 
o uso de equipamentos compatíveis com as normas 
técnicas, ambientais e de saúde pública.     

 
07. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias, denomina-se: 
(A) Pregão.  
(B) Leilão. 
(C) Concurso. 
(D) Concorrência.  



08. As modalidades de licitação serão determinadas em 
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação: 
I. para obras e serviços de engenharia: convite - até    

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
II. para obras e serviços de engenharia: tomada de 

preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais). 

III. para obras e serviços de engenharia: concorrência: 
acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais). 

IV. para compras e serviços não enquadráveis no 
conceito de engenharia: convite - até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 

 

Estão corretos os itens 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II, III e IV.  

 
09. Analise as assertivas seguintes. 

I. Os contratos administrativos regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, vedada 
a aplicação supletiva das disposições de direito 
privado. 

II. Os contratos administrativos devem estabelecer com 
clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam. 

III. Os contratos administrativos decorrentes de dispensa 
ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos 
termos do ato que os autorizou e da respectiva 
proposta. 

IV. Entre outras, é cláusula necessária em todo contrato 
a que estabeleça o regime de execução ou a forma 
de fornecimento. 

 

As assertivas corretas estão contidas em 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
10.  Avalie as afirmativas subsequentes. 

I. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 

II. É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

III. O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de modificá-los, 
unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado. 

IV. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos poderão ser alteradas sem 
prévia concordância do contratado. 

 

Estão corretas as afirmativas contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
11.  O ato de investidura em cargo público denomina-se: 

(A) Nomeação.  
(B) Posse. 
(C) Investidura. 
(D) Aprovação. 

 

12.  Sobre concessão e permissão de serviço público, aponte a 
alternativa correta. 
(A) Concessão de serviço público é a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência ou tomada 
de preço, à pessoa jurídica, física ou consórcio de 
empresas, que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado. 

(B) Permissão de serviço público é a delegação, a título 
permanente, mediante licitação na modalidade de 
concorrência, da prestação de serviços públicos, feita 
pelo poder concedente à pessoa jurídica, física ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco. 

(C) Concessão de serviço público precedida da execução 
de obra pública é a construção, total ou parcial, 
conservação, reforma, ampliação ou melhoramento 
de quaisquer obras de interesse público, delegada 
pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas que demonstre capacidade 
para a sua realização, por sua conta e risco, de forma 
que o investimento da concessionária seja 
remunerado e amortizado mediante a exploração do 
serviço ou da obra por prazo determinado. 

(D) Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 
de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, nos termos da Lei, normas pertinentes e no 
respectivo contrato. Serviço adequado é o que 
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das taxas. 

 
13.  Analise as proposições a seguir. 

I. A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a 
denominação e demais características formais 
adotadas pela lei. 

II. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou 
em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público 
pertencerá à competência legislativa daquela a que 
tenham sido atribuídos. 

III. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

IV. A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo relevante para qualificá-la a 
destinação legal do produto da sua arrecadação. 

 

As proposições corretas estão contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) II e III, apenas. 

 
14.  De acordo com a Lei Orgânica de Castelo, ao Município 

compete privativamente: 
(A) promover programas de construção de moradias, de 

melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. 

(B) facilitar o acesso à educação, à cultura e à ciência. 
(C) prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população. 

(D) adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por 
necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse 
local. 

 



15.  Em matéria tributária, analise as proposições seguintes. 
I. É vedado à União instituir tributo que não seja 

uniforme em todo o território nacional, ou que importe 
distinção ou preferência em favor de determinado 
Estado ou Município. 

II. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
de qualquer natureza, em razão da sua procedência 
ou do seu destino. 

III. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

IV. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 
suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 

 

Estão corretas as proposições contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 

 

16.  Nos termos da Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, o prazo de validade 
das propostas, se outro não estiver fixado no edital, será 
de: 
(A) 30 (trinta) dias. 
(B) 45 (quarenta e cinco) dias. 
(C) 60 (sessenta) dias. 
(D) 90 (noventa) dias. 

 

17.  Nos termos da Lei Orgânica de Castelo, perderá o 
mandato o Vereador: 
I. cujo procedimento for declarado incompatível com o 

decoro parlamentar. 
II. que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, 

a terça parte das Sessões Ordinárias, salvo licença 
ou missão autorizada pela Câmara. 

III. que perder ou tiver suspensos os seus direitos 
políticos. 

IV. quando o decretar a justiça eleitoral. 
 

Estão corretos os itens 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 

18.  De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Castelo, são Comissões Permanentes, exceto: 
(A) Constituição, Justiça e Redação. 
(B) Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Agricultura, Obras, Serviço Público, Saúde e 
Educação. 

(C) Comissões Parlamentares de Inquérito. 
(D) Comissão de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer, 

Ciência e Tecnologia. 
 

19.  De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Castelo, os cargos públicos são providos por: 
I. Concurso Público. 
II. Processo Seletivo Público. 
III. Reversão. 
IV. Recondução. 

 

Estão corretos os itens 
(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I e II, apenas. 

20.  De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Castelo, a vacância do cargo decorrerá de: 
I. Exoneração. 
II. Demissão. 
III. Transferência. 
IV. Falecimento. 

 

Estão corretos os itens 
(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Assinale a alternativa em que o vocábulo tenha sido 

separado em sílabas corretamente. 
(A) A-tor-doa-do. 
(B) G-no-mo. 
(C) Pneu-má-ti-co. 
(D) A-ssa-ssi-na-to. 

 
22. Leia a seguir o trecho de uma notícia jornalística. 
 

 “Polícia cerca prédio com índios no Rio.” 
 

 Nesse trecho, notamos a evidência de   
(A) arcaísmo. 
(B) cacófato. 
(C) pleonasmo. 
(D) ambiguidade. 

 
23. Analise. 
 

 “O aplicativo está vulnerável __ uma falha no suporte, mas 
pretende melhorar __ negativa __ série de streaming.” 

 

 Assinale a alternativa que contém os termos que 
preenchem correta e respectivamente as lacunas de 
acordo com a norma-padrão da língua. 
(A) à – à – à  
(B) à – a – a 
(C) a – a – à  
(D) a – à – a  

 
24. Indique a opção em que a acentuação gráfica esteja 

incorreta. 
(A) Anéis. 
(B) Heróis. 
(C) Ínterim. 
(D) Alcalóide. 

 
25. Em: “Hoje, elas estão encantadoras  demais.”, notamos 

no termo destacado a evidência de 
(A) predicativo do sujeito. 
(B) objeto direto. 
(C) sujeito. 
(D) predicativo do objeto. 

 
26. Leia a seguir para responder ao que se pede. 
 

 “Há 110 dias não chove em nossa cidade.” 
 

 Marque a opção contendo o tipo de sujeito dessa oração. 
(A) Sujeito Determinado Elíptico. 
(B) Sujeito Inexistente. 
(C) Sujeito Indeterminado. 
(D) Sujeito Determinado Simples. 

 
27. Em: “O que mais preocupa as pessoas é o                   

medo da morte .”, podemos afirmar que a expressão 
destacada é 
(A) predicativo do sujeito. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) complemento nominal. 
(D) complemento verbal. 

 



28. Analise com atenção! 
 

 “Elas rodopiaram tanto que ficaram tontas .” 
 

 Indique a alternativa que apresenta a classificação da 
oração destacada. 
(A) Oração Subordinada Adverbial Final. 
(B) Oração Subordinada Adverbial Consecutiva. 
(C) Oração Subordinada Adverbial Temporal. 
(D) Oração Subordinada Adverbial Comparativa. 

 
29. Leia. 
 

 “Não diga isso novamente, Alana !” 
 

 Aponte a alternativa contendo a classificação sintática da 
expressão em destaque. 
(A) Objeto Direto. 
(B) Sujeito. 
(C) Aposto. 
(D) Vocativo. 

 
30. Sobre este trecho: “Ministro do Supremo manda arquivar 

inquérito que  investiga deputado federal.”, assinale a 
alternativa que apresenta a função morfológica do termo 
em destaque. 
(A) Preposição. 
(B) Pronome Relativo. 
(C) Substantivo. 
(D) Conjunção. 

 
MATEMÁTICA 
 
31. Calcule: i14 é igual a 

(A) i  
(B) –i 
(C) 1 
(D) –1 

 
32.  Dois descontos sucessivos de 20% são equivalentes a um 

único desconto de 
(A) 30%. 
(B) 34%. 
(C) 36%. 
(D) 40%. 

 
33. Resolva: log(3/4) é o mesmo que 

(A) log 3 / log 4 
(B) log 3 . log 4 
(C) log 3 + log 4 
(D) log 3 – log 4 

 
34. Uma PG possui a soma dos primeiros três termos igual a 

2.600. Sendo a razão desta PG igual a 3, qual é o valor do 
primeiro termo? 
(A) 100 
(B) 200 
(C) 300 
(D) 400 

 
35. A que taxa de juros compostos por mês, um capital de 

R$10.000,00 durante 2 meses gera um montante de 
R$15.000,00? 
(A) 20,79% 
(B) 21,32% 
(C) 22,47% 
(D) 23,43% 

 
 

36. Calcule: (x + 5)4 é equivalente a 
(A) x4 – 20x3 + 150x2 + 500x + 625 
(B) –x4 + 20x3 + 150x2 + 500x + 625 
(C) x4 + 20x3 + 150x2 + 500x + 625 
(D) x4 + 20x3 – 150x2 + 500x + 625 

37. A soma dos n primeiros termos de uma PA vale 900. 
Sendo a1 = 30 e an = 150, qual é o valor de n? 
(A) 10 
(B) 20 
(C) 30 
(D) 40 

 

38.  Assinale a alternativa que contém uma função 
decrescente. 
(A) f(x) = 21 
(B) f(x) = 2-x 
(C) f(x) = 2x 
(D) f(x) = 22 

 

39. Resolva: Seja um capital C aplicado à taxa de juros 
compostos de i% durante um período n. O montante M 
pode ser calculado como 
(A) M = C . (1 + i)n 
(B) M = Cn + i 
(C) M = Ci + n 
(D) M = C . (1 + n)i 

 

40. Assinale a alternativa incorreta. 
(A) log 200 = log 2 + log 100 
(B) log 10 = 0 
(C) log 10 = 1 
(D) log 102 = 2 . log 10 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA  
 
41. A partir do sistema operacional Microsoft Windows 10, na 

sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa que contenha o atalho para realizar 
a captura de tela somente da janela ativa. 
(A) Ctrl + Print Screen 
(B) Tab + Print Screen 
(C) Shift + Print Screen 
(D) Alt + Print Screen 

 

42. Considere a utilização do editor de textos Microsoft Office 
Word 2016, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. Assinale a alternativa que não contenha 
uma opção, a partir da qual, seja possível gerar um 
arquivo no formato .pdf  

 

 
 

(A) Salvar como 
(B) Imprimir 
(C) Abrir 
(D) Exportar 



43. Observe a figura a seguir, extraída do aplicativo Microsoft 
Office Word 2016, no idioma Português-Brasil. Assinale a 
alternativa que contempla a correta função do botão 
destacado nesta figura. 

 

 
 

(A) Desfazer. 
(B) Personalizar Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido. 
(C) Imprimir. 
(D) Personalizar Visualização Rápida de Impressão. 

 
44. A figura seguinte foi extraída de um aplicativo da suíte 

Microsoft Office 2016, denominado: 
 

 
 

(A) PowerPoint. 
(B) Word. 
(C) Excel. 
(D) Paint. 

 
45. No destaque da figura a seguir, extraída do editor de 

textos Microsoft Office Word 2016, na sua instalação 
padrão, no idioma Português-Brasil, este ícone representa 
a seguinte mensagem. Aponte-a. 

 

 
 

(A) O Word encontrou problemas de configuração de 
página. Clique ou toque para corrigi-los. 

(B) O Word encontrou erros de revisão de texto. Clique 
ou toque para corrigi-los. 

(C) Existem sugestões para otimização de desempenho 
na digitação. Clique para conhecê-las. 

(D) O Word detectou problemas de vírus de macro em 
seu arquivo. Clique para resolvê-los. 

 
46. O aplicativo Nautilus, utilizado sob o sistema operacional 

Linux, relaciona-se a: 
(A) Planilha Eletrônica. 
(B) Navegador de Internet. 
(C) Editor de Textos. 
(D) Gerenciador de Arquivos. 

 
47. Utilizando-se de uma distribuição Linux, qual é a função do 

comando a seguir? 
 

$ who am i  ? 
 

(A) Muda o prompt de comando. 
(B) Exibe o perfil do usuário ativo. 
(C) Exibe o nome do primeiro usuário conectado do dia. 
(D) Exibe o nome do usuário ativo. 

 

48. Em um terminal de uma distribuição Linux, qual comando 
pode ser utilizado para mover um arquivo? 
(A) rm 
(B) cp 
(C) mv 
(D) alias 

 
49. Em uma distribuição Linux, observe os comandos a seguir. 

I. find 
II. locate 
III. rm 
IV. alias 

 

Assinale a alternativa que contenha, dentre os itens acima, 
o(s) comando(s) para encontrar arquivos. 
(A) Somente I. 
(B) Somente I e II. 
(C) Somente II e III. 
(D) Somente III e IV. 

 
50. Sob o sistema operacional Linux, considere o seguinte 

comando. 
 

$ find /home -user chris -ls 
 

Qual ação podemos considerar que o usuário está 
realizando? 
(A) Localizando arquivos por usuário. 
(B) Localizando arquivos por permissão. 
(C) Localizando arquivos por tamanho. 
(D) Localizando arquivos por data. 

 
 


