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ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

DO ESTADO DO MARANHÃO 

 
 
 
 
 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
ORIENTAÇÃO: As questões 01 a 07 serão baseadas no texto a seguir:  
 

 
A ABOLIÇÃO DO TRÁFICO NEGREIRO 

 
 

A extinção do tráfico negreiro não foi um fato isolado na vida econômica do 
Brasil; ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da 
Inglaterra. 

Depois que esse país conseguiu dar o salto qualitativo - o da mecanização da 
produção - não lhe interessava mais a existência da escravidão na América, pois, com 
a implantação do capitalismo industrial, tornava-se necessária a ampliação de 
mercados consumidores. A escravidão passou, então, a ser um entrave aos interesses 
ingleses, visto que os escravos estavam marginalizados do consumo.  

Com relação ao Brasil, a Inglaterra usou mais do que a simples pressão: só 
reconheceu a independência daquele país mediante tratado, no qual o Brasil se 
comprometia a abolir o tráfico de negros. 

Todavia, não foi tomada qualquer medida efetiva, o que levou a aprovação da 
Lei de 1831 que, na prática, deveria acabar com o tráfico, pois estabelecia a liberdade 
de todos os africanos que entrassem no país a partir daquela data.  

Esta lei, contudo, ficou "para inglês ver". Ela serviu para refrear um pouco a 
pressão britânica. Esta, porém, nunca cessou de todo e, em 1845, o Parlamento inglês 
aprovou o "Bill Aberdeen", que concedia à marinha inglesa o direito de revistar os 
navios suspeitos de tráfico e, mais ainda, permitia a prisão de navios acusados de 
praticarem pirataria e o julgamento dos traficantes por tribunais ingleses.  

A partir daí, a pressão sobre o governo brasileiro tornou-se muito maior e a 
situação chegou a ficar insustentável, pois os navios brasileiros começaram a ser 
revistados, embora navegassem ao longo da costa ou, ainda, quando ancorados nos 
portos.  

Finalmente, em 1850, o Parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de 
Queirós, que proibia, definitivamente, o tráfico negreiro para o Brasil.  
      
 (Ana Maria F. da Costa Monteiro e outros. História. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação, 
1988, p.181, com pequenas adaptações.)  
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01. A leitura dos dois primeiros parágrafos do texto nos permite concluir que:  
a) a escravidão na América foi resultado da mecanização da produção na Inglaterra.  
b) o capitalismo industrial gerou consumidores marginalizados: os escravos.  
c) o Brasil, ao mecanizar sua produção, definiu o fim do tráfico de escravos.  
d) a Inglaterra apoiava a escravidão na América porque necessitava dar um salto 

qualitativo em sua economia.  
 
02. A expressão "para inglês ver" (linha 15) significa que:  
a) a Inglaterra estava vigiando os navios negreiros.  
b) o Brasil obedeceu ao Bill Alberdeen, do Parlamento inglês.  
c) os ingleses viram a Lei de 1831, que terminou com o tráfico negreiro.  
d) a Lei de 1831, criada e anunciada aos ingleses, não foi cumprida.  
          
03. Após a leitura do texto, concluímos que o Brasil:  
a) preocupado com sua independência em relação a Portugal, esquecia-se dos direitos 

humanos.  
b) necessitava dos escravos como mão de obra assalariada na lavoura para fazer-se 

independente.  
c) cedeu às pressões inglesas porque obedecia a instruções de Portugal, do qual era 

colônia.  
d) só teria sua independência reconhecida pela Inglaterra se extinguisse o tráfico 

negreiro.  
             
04. A mesma relação semântica existente entre o par “extinção” (linha 1) e 

“implantação” (linha 6) também pode ser encontrada na alternativa:  
a) “expansão industrial” (linha 2) e “salto qualitativo” (linha 4).  
b) “consumo” (linha 8) e “tráfico” (linha 11).  
c)”escravidão” (linha 7) e “liberdade” (linha 13). 
d) “tratado” (linha 10) e “julgamento” (linha 19).  
 
05. No fragmento “[...] o Parlamento inglês aprovou o ‘Bill Aberdeen’, que 

concedia à marinha inglesa o direito de revistar os navios suspeitos de tráfico 
[...]” (linhas 16-18), o emprego da vírgula justifica-se: 

a) por separar orações coordenadas entre si. 
b) por separar oração adjetiva explicativa. 
c) por separar o nome do aposto especificativo. 
d) por separar oração apositiva, na forma reduzida. 
 
06. Em "ao contrário, ela correspondeu às exigências da expansão industrial da 

Inglaterra." (linhas 2-3), o uso do acento grave, indicativo da crase, está 
conforme a norma padrão culta.  Assinale a alternativa em que a presença ou a 
ausência da crase desvia-se do padrão culto da língua portuguesa: 

a) O estagiário receberá, por mês, uma bolsa-auxílio de valor equivalente a oitenta por 
cento do salário-mínimo. 

b) Será vedada à concessão de auxílio-alimentação ou quaisquer outros auxílios 
pecuniários a estagiário, salvo o auxílio-transporte. 

c) Não haverá pagamento de horas-extras, facultada ao supervisor de estágio a 
compensação de horário. 

d) A prova será realizada no dia 18 de setembro de 2011, iniciando-se às 8 horas. 
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07. A palavra “mecanização” (linha 4) foi grafada no texto em conformidade com 
as normas ortográficas da língua portuguesa. Assim como ela, assinale a 
alternativa em que a palavra destacada também está grafada em consonância 
com a ortografia oficial: 

a) Inicialmente, pretendo montar um mini-mercado. 
b) Só depois pensarei num comércio extra-ordinário. 
c) José de Anchieta foi o pioneiro no processo de catequização dos índios. 
d) A catalização é um fenômeno que pouca gente consegue entender. 
 
08. Assinale a alternativa correspondente à ordem em que os fragmentos abaixo 

deverão ser dispostos para se obter um texto com coesão, coerência e correta 
progressão de ideias.  

1. Cada vez mais, surgem grupos de pessoas e entidades interessadas em recolher 
alimentos e distribuí-los aos 32 milhões de brasileiros que passam fome.  

2. É o que demonstra a Campanha contra a Fome, lançada e incentivada pelo 
sociólogo Herbert de Souza.  

3. Consideradas as coisas sob outro prisma, constata-se que os brasileiros não estão 
entregues ao imobilismo e à apatia.  

4. Na visão dominante, o Brasil, por todos os seus problemas, é considerado um país 
viável.  

5. Agir contra a miséria é uma atitude nobre e generosa, que demonstra quanto o 
cidadão pode e quer fazer para melhorar a situação do Brasil.  

(Trechos adaptados de Veja, 15/09/93). 
      
 a) 1 - 2 - 5 - 4 - 3                                       c) 4 - 3 - 2 - 1 - 5  
 b) 4 - 2 - 1 - 3 - 5                                       d) 5 - 3 - 2 - 1 - 4                                                                        
 
09. Assinale a alternativa em que a análise morfológica do vocábulo destacado 

está incorreta: 
a) Mal o candidato entrou na sala, fecharam-se os portões. (advérbio de modo) 
b) Mais tempo te esperaria, se não fosse tão breve a vida. (pronome indefinido) 
c) Aquela é a casa onde morei durante minha infância. (pronome relativo) 
d) Nunca pensei que, para ser aprovado no Processo Seletivo do TJMA, fosse 

necessário tanto esforço. (pronome indefinido)                                                                  
                        
10. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi flexionada incorretamente: 
a) O fiscal sempre medeia as aplicações de testes seletivos. 
b) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. 
c) Assim que eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. 
d) Quando você vir os Lençóis Maranhenses, ficará extasiado. 
 
11. Aponte a alternativa em que a oração destacada estiver analisada 

incorretamente: 
a) O candidato que tiver se dedicado ao estudo terá êxito no seletivo. (subordinada 

adjetiva restritiva) 
b) Não é fácil dominar análise sintática. (subordinada substantiva subjetiva) 
c) Sabe-se que o gabarito das provas será divulgado em até 48 horas. (subordinada 

substantiva objetiva direta) 
d) Os presídios estão tão superlotados que há presos até em escolas públicas. 

(subordinada adverbial consecutiva) 
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12. Marque a opção em que a concordância verbal contraria a Gramática 
Normativa: 

a) Chegou ontem um analista e um chefe de divisão para supervisionar as provas. 
b) Quais de vós estudastes com dedicação para o Seletivo do TJMA? 
c) João Castelo ou Flávio Dino será prefeito de São Luís. 
d) Mais de um candidato se inscreveram para o Teste Seletivo do TJMA. 
 
13. Assinale a alternativa em que há erro de concordância em relação à norma 

culta da língua portuguesa: 
a) Estão arraigadas, agora, as vantagens e os privilégios ilegítimos dos políticos. 
b) Ocorrem, na verdade, diversos fatores condicionadores do analfabetismo funcional 

entre nós. 
c) Anexa ao ofício, segue a relação dos candidatos inscritos para o Seletivo do TJMA. 
d) O chefe dos fiscais não soube dizer para quem a entrada é proibido. 
  
14. A afirmativa a respeito do uso da vírgula não se ajusta ao período: 
a) “A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-se bem.” (A vírgula foi 

usada para separar o aposto). 
b) “A sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa.” (A vírgula é desnecessária 

em virtude da presença da conjunção “e”). 
c) “Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve.” (A vírgula foi usada para separar 

oração coordenada sindética adversativa). 
d) “Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo.” (A vírgula foi usada para separar 

orações coordenadas assindéticas). 
 
15. As frases abaixo, exceto uma, apresentam desvios relativos à regência verbal 

vigente na língua culta. Assinale a que não apresenta esses desvios. 
a) Vi e gostei muito do novo filme de Spielberg. 
b) Esqueceu-me do livro durante a viagem. 
c) Deve haver professores que preferem negociar do que trabalhar. 
d) Todos nós queremos muito a essa menina. 
 
 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

 
 

16. Quanto às comarcas é correto afirmar que: 
a) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de primeira, segunda e terceira, e 

serão classificadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.  
b) Dividem-se em três entrâncias, denominadas de inicial, intermediária e final, e serão 

classificadas pelo Tribunal de Justiça, por maioria absoluta dos seus membros. 
c) Dividem-se em quatro entrâncias, denominadas de primeira, segunda, terceira e 

quarta, e serão classificadas pelo corregedor-geral da Justiça. 
d) Dividem-se em duas entrâncias, denominadas de inicial e final, e serão      

classificadas pelo Tribunal de Justiça. 
 
17. Acerca do corregedor-geral da Justiça, é incorreto afirmar que: 
a) poderá requisitar qualquer processo da inferior instância, tomando ou expedindo nos 

próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender 
necessárias ao bom e regular andamento do serviço. 
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b) durante o exercício do cargo, o corregedor-geral da Justiça não ficará afastado de 
suas funções judicantes, nem poderá ser auxiliado por juízes de direito. 

c) será auxiliado por juízes de direito que, por delegação, exercerão suas atribuições 
relativamente aos juízes de entrâncias inferiores e aos servidores e funcionários da 
Justiça. 

d) de suas decisões originárias, salvo disposição em contrário, cabe recurso para o 
Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias, a partir do conhecimento da decisão 
pelo interessado. 

 
18. A quem compete processar e julgar os habeas corpus impetrados contra juiz 

de direito dos Juizados Especiais? 
a) Tribunal de Justiça. 
b) Turmas Recursais Cíveis e Criminais.  
c) Supremo Tribunal Federal. 
d) Superior Tribunal de Justiça. 
 
19. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreenderá: 
a) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. 
b) todas as despesas processuais, exceto aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição e as hipóteses de assistência judiciária.  
c) todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, não havendo ressalva nem mesmo para as hipóteses de assistência 
judiciária gratuita. 

d) nenhuma das respostas anteriores. 
 
20. É permitido ao magistrado: 
a) exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou 

quotista. 
b) exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de 

qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem 
remuneração. 

c) manifestar juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos 
judiciais, ressalvada a crítica em julgamento ou em autos e em obras técnicas ou, 
ainda, no exercício do magistério. 

d) exercer o magistério em instituição de ensino superior do setor privado.  
 
21. Na promoção de juiz de direito por antiguidade, o Tribunal de Justiça somente 

poderá recusar o magistrado mais antigo: 
a) pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a 

escolha. 
b) pelo voto de um terço de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a 

escolha. 
c) pelo voto da maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se 

a escolha. 
d) nenhuma das respostas anteriores. 
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22. Ao juiz de direito cabe, também, o desempenho de funções administrativas, 
exceto: 

a) comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as infrações de seu Estatuto, quando 
praticadas por integrantes do quadro da Ordem. 

b) remeter, até o dia 10 de cada mês, mapa do movimento forense mensal, conforme 
modelo fornecido pela Corregedoria Geral da Justiça. 

c) expedir certidões extraídas dos autos, livros e demais papéis sob sua guarda. 
d) conceder férias, licença-gestante e licença para tratamento de saúde até trinta dias a 

serventuários da Justiça em sua comarca. 
 
23. Não é secretaria judicial: 
a) Secretaria de Vara. 
b) Secretaria do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
c) Secretaria dos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 
d) Secretaria dos Serviços de Distribuição, Contadoria, Avaliação, Partilha e     

Depósito Judicial. 
 
24. Os serviços de partilha, nas comarcas de duas varas, serão exercidos: 
a) pelo secretário que exercer as funções de distribuidor. 
b) pelos oficiais de justiça. 
c) por perito nomeado. 
d) nenhuma das respostas anteriores. 
 
25. Fazer citações, intimações e penhoras é atribuição: 
a) dos secretários judiciais.                        c) dos juízes de direito.  
d) dos auxiliares de justiça.                        b) dos oficiais de justiça. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 
 
26. CGA, EGA, VGA e SVGA são siglas que identificam adaptadores gráficos 

para: 
a) vídeos.                                                    c) modens. 
b) impressoras.                                           d) teclados. 
 
27. A parte física do microcomputador (componentes eletrônicos e mecânicos) é 

denominada de: 
a) firmware.                                                 c) hardware. 
b) software.                                                 d) selfware. 
 
28. Um texto produzido com um processador de textos, quando armazenado em 

um disquete, é gravado sob a forma de: 
a) subdiretório, cujo conteúdo é distribuído em um ou mais setores. 
b) diretório, cujo conteúdo é distribuído em um ou mais setores. 
c) arquivo, cujo conteúdo é distribuído em um ou mais subdiretórios. 
d) arquivo, cujo conteúdo é distribuído em um ou mais setores. 
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29. A cópia de segurança das informações contidas em um disquete é também 
conhecida por: 

a) background.                                            c) backlog. 
b) backup.                                                   d) backhand. 
 
30. Sobre periféricos de computadores, assinale a opção correta: 
a) Os discos óticos são usados apenas para leitura de dados. 
b) Os discos magnéticos são mais lentos, mas possuem capacidade de 

armazenamento maior do que os discos óticos. 
c) As fitas magnéticas são utilizadas apenas nos grandes computadores. 
d) A entrada de dados, escritos e manuscritos, já vem sendo feita por dispositivos de 

leitura ótica – os scanners. 
 
31. Das opções abaixo, a que contém uma referência de célula absoluta no 

Microsoft Excel 2007 é: 
a) $A$17                                                      c) A17 
b) $A17                                                        d) ABS(A17) 
 
32. Sobre os dispositivos de armazenamento, é correto afirmar que: 

I. os dispositivos de armazenamento por meio magnético são os mais antigos e mais 
utilizados na atualidade, por permitirem uma grande densidade de informação. 

II. os dispositivos de armazenamento por meio óptico são os mais utilizados para o 
armazenamento de informações multimídia, sendo amplamente aplicados no 
armazenamento de filmes, música, etc. Apesar disso, também são muito utilizados 
para o armazenamento de informações e programas, sendo especialmente 
utilizados para a instalação de programas no computador. 

III. os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico têm a desvantagem de 
possuírem um tempo de acesso muito maior que os dispositivos por meio 
magnético, por não conterem partes móveis. 

IV. os dispositivos de armazenamento por meio eletrônico (SSDs) são os mais 
recentes e os que mais oferecem perspectivas para a evolução do desempenho na 
tarefa de armazenamento de informação. Essa tecnologia também é conhecida 
como memórias de estado sólido ou SSDs (solid state drive), por não possuírem 
partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para 
ler ou gravar informações. 

 
A sequência correta é: 

a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
 
33. No Microsoft Word 2007, um modelo é um tipo de documento que cria uma 

cópia de si mesmo quando o usuário o abre. Sobre modelos, é correto afirmar 
que: 

I. um modelo pode ser um arquivo .dotx ou .dotm, sendo que o arquivo .dotm permite 
habilitar macros no arquivo. 

II. um modelo pode ser um arquivo .doc ou .docx, sendo que o arquivo .docx não 
permite habilitar macros no arquivo. 
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III. é possível começar com um documento em branco e salvá-lo como um modelo, ou 
criar um modelo que tenha como base um documento ou modelo já existente. 

IV. não é possível adicionar proteção a controles de conteúdo individuais em um 
modelo para ajudar a evitar que uma pessoa exclua ou edite um controle de 
conteúdo específico ou um grupo de controles. 

 
A sequência correta é: 

a) apenas a assertiva I está correta. 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
d) apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 
34. É possível criptografar e utilizar senhas que ajudem a evitar que outras 

pessoas abram ou alterem documentos do Microsoft Office Word 2007 e 
pastas de trabalho do Microsoft Office Excel 2007. Sobre essa opção, marque a 
alternativa correta: 

a) Para criptografar um arquivo, clica-se no botão Office e aponta-se para “Publicar” e 
para a opção “Criar Espaço de Trabalho de Documento”. Na caixa de diálogo 
“Criptografar Documento”, na caixa “Senha”, digita-se uma senha e clica-se em OK. 
Na caixa de diálogo “Confirmar Senha”, na caixa “Digite a Senha Novamente”, digita-
se a senha novamente e clica-se em OK. Para salvar a senha, salva-se o arquivo. 

b) Para criptografar um arquivo, clica-se no botão Office e aponta-se para “Preparar” e 
para a opção “Criptografar Documento”. Na caixa de diálogo “Criptografar 
Documento”, na caixa “Senha”, digita-se uma senha e clica-se em OK. Na caixa de 
diálogo “Confirmar Senha”, na caixa “Digite a Senha Novamente”, digita-se a senha 
novamente e clica-se em OK. Para salvar a senha, salva-se o arquivo. 

c) Para criptografar um arquivo, clica-se no botão Office e aponta-se para “Salvar 
Como” e para a opção “Criptografar Documento”. Na caixa de diálogo “Criptografar 
Documento”, na caixa “Senha”, digita-se uma senha e clica-se em OK. Na caixa de 
diálogo “Confirmar Senha”, na caixa “Digite a Senha Novamente”, digita-se a senha 
novamente e clica-se em OK. Para salvar a senha, salva-se o arquivo. 

d)  Para criptografar um arquivo, clica-se no botão Office e aponta-se para “Preparar” e 
para a opção “Inspecionar Documento”. Na caixa de diálogo “Criptografar 
Documento”, na caixa “Senha”, digita-se uma senha e clica-se em OK. Na caixa de 
diálogo “Confirmar Senha”, na caixa “Digite a Senha Novamente”, digita-se a senha 
novamente e clica-se em OK. Para salvar a senha, salva-se o arquivo. 

    
35. A fórmula =$G1+J$5, contida na célula K5 de uma planilha eletrônica Excel, 

após ser copiada para a célula L6, ficará com a seguinte expressão: 
a) =$G2+K$5                                              c) =$G2+J$5 
b) =H2+L$5                                                 d) =$L2+k$5 
 
36. São distribuições de LINUX todas as seguintes opções, exceto: 
a) Ubuntu.                                                   c) FreeBSD. 
b) SuSE.                                                     d) Red Hat. 
 
37. São encontradas na caixa de formatação de parágrafo do Microsoft Word 

2007, em português, todas as seguintes opções, exceto: 
a) manter linhas juntas.                              c) espaçamento entre linhas. 
b) kerning para fontes.                               d) recuo à direita. 
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38. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários criptografar pastas e 
arquivos armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no gerenciador de 
arquivos do sistema operacional, esses arquivos ficarão destacados na cor: 

a) verde.                                                      c) azul. 
b) preta.                                                       d) vermelha. 
 
39. Dos protocolos apresentados abaixo, qual deles se caracteriza por ser um 

protocolo-padrão para o envio de e-mails na Internet? 
a) IMAP                                                       c) IRC 
b) POP3                                                      d) SMTP 
 
40. Phishing é: 
a) um software que pode exibir anúncios, coletar informações sobre você ou alterar as 

configurações do computador, geralmente sem obter o seu consentimento. 
b) uma pequena janela do navegador da Web, que aparece no topo do site que você 

está visitando. Esse tipo de janela frequentemente é aberta assim que você entra no 
site e geralmente é criada por anunciantes. 

c) qualquer programa que automaticamente executa, mostra ou baixa publicidade para 
o computador depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada. 

d) uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles revelem 
informações pessoais ou financeiras por meio de uma mensagem de e-mail ou site, 
normalmente uma mensagem de e-mail que parece uma nota oficial de uma fonte 
confiável como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um comerciante 
online de boa reputação. 

 
41. Das opções abaixo, a extensão do EXCEL 2007 é: 
a) .xls                                                          c) .txt 
b) .doc                                                         d) .xlsx 
 
42. No Excel, a função da unidade monetária é: 
a) mudar a cor das células. 
b) formatar células em formato monetário (R$). 
c) aumentar as casas decimais. 
d) centralizar os textos digitados nas células. 
 
43. Quando queremos formatar uma planilha usando os exemplos prontos de 

formatação do Excel, utilizamos a opção: 
a) Formatar.                                                c) Exibir. 
b) Autoformatação.                                     d) Ferramentas.   
 
44. José, gerente de vendas de uma multinacional, recebe um e-mail de João. No 

e-mail, João faz um grande pedido de peças e pede urgência na resposta. José 
usa o Outlook Express em seu computador, mas não tem o endereço de e-mail 
de João no seu catálogo de endereços. Qual o comando mais eficaz para 
responder este e-mail recebido por José por meio do Outlook Express? 

a) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em “Encaminhar”. 
b) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em “Encaminhara Todos”. 
c) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em “Responder”. 
d) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em “Retornar”. 
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45. Considerando que você está editando um texto no MS Word, versão 
português, assinale a opção que indica o resultado correto para o comando 
mencionado. 

a) CtrI+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado. 
b) AIt+A exibe o menu “Ajuda”. 
c) AIt+E abre o menu “Exibir”. 
d) CtrI+Z desfaz a última digitação. 
e) Ctrl+l abre a janela “Imprimir”. 
 
46. Das opções abaixo, a que pertence ao Access 2007 é: 
a) .mdb                                                        c) .jpg 
b) .accdb                                                     d) .xml 
 
47. Assinale a alternativa que represente, no Word, as teclas de atalho usadas 

para salvar o documento em edição: 
a) CtrI+B                                                     c) Ctrl+O 
b) CtrI+L                                                     d) Crtl+I 
 
48. Memória interposta entre RAM e microprocessador, ou já incorporada aos 

microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência entre RAM 
e o processador. Essa descrição define qual memória? 

a) virtual.                                                     c) principal. 
b) secundária.                                             d) cache. 
 
49. Assinale a alternativa cuja associação está errada, com relação à 
programação LINUX. 
a) banco de dados: MySQL 
b) correio eletrônico: Thunder Bird 
c) navegador: Internet Explorer 
d) calculadora: Kcale 
 
50. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de 

sites para a Web, que possibilita que todas as ferramentas de navegação da 
Internet exibam o conteúdo do site, é conhecida como: 

a) HTML                                                      c) SMTP 
b) WWW                                                     d) DNS 
 
 


