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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
CONCURSO PÚBLICO 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 1 
Os princípios que regem a Administração 
Pública, direta e indireta de quaisquer 
dos poderes (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) estão elencados no 
artigo 37 de nossa Constituição Federal.  
Marque o item INCORRETO em relação 
a esses princípios: 
a) Moralidade 
b) Territorialidade 
c) Impessoalidade 
d) Legalidade 

QUESTÃO 2 
O prazo de validade dos Concursos Pú-
blicos é definido no artigo 37 da Constitu-
ição Federal em seu inciso III e será: 
a) De até 5 anos, prorrogável até duas 
vezes, por igual período 
b) De até 2 anos, prorrogável uma vez, 
por igual período 
c) De até 4 anos, prorrogável uma vez, 
por igual período 
d) De até 2 anos, não prorrogável 

QUESTÃO 3 
A Constituição Federal diz que a sobera-
nia popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos 
da Lei. Ela se realiza, mediante alguns 
instrumentos legais, com exceção de: 
a) Júri Popular 
b) Plebiscito 
c) Referendo 
d) Iniciativa Popular 

QUESTÃO 4 
O princípio que envolve a distribuição de 
competências de uma pessoa para outra, 
sem preservação de hierarquia é a(o): 
a) Descentralização; 
b) Desconcentração; 
c) Centralização; 
d) Escalonamento. 

QUESTÃO 5 
Segundo a Lei n° 8.666/93, a licitação 
será processada e julgada, com obser-
vância dos seguintes procedimentos: 
I. Abertura dos envelopes contendo a 
documentação relativa, à habilitação dos 
concorrentes e sua apreciação. 
II. Habilitação jurídica. 

III. Abertura dos envelopes, contendo as 
propostas dos concorrentes habilitados, 
desde que tenha transcorrido o prazo, 
sem interposição de recurso ou tenha 
havido desistência expressa ou após, o 
julgamento dos recursos interpostos. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item II; 
b) Somente os itens I e II; 
c) Somente os itens I e III; 
d) Nenhum dos itens. 
 
QUESTÃO 6 
“O Tribunal de Contas emitiu parecer re-
comendando a rejeição das contas do 
Executivo Municipal. A Câmara analisou 
o relatório e, em sessão plenária rejeitou-
o aprovando as contas.” Este procedi-
mento é definido como parte do(a) 
a) Auditoria; 
b) Controle interno; 
c) Controle externo; 
d) Tomada de contas. 
 
QUESTÃO 7 
Sobre a concessão de serviço público, é 
CORRETO afirmar-se: 
a) Trata-se de contrato de direito público, 
em virtude da prévia exigência de licita-
ção; 
b) Trata-se de ato discricionário e precá-
rio; 
c) Trata-se de ato vinculado que não po-
de ser revogado, em respeito ao princípio 
da segurança jurídica; 
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d) Trata-se de contrato de direito prova-
do, em virtude da participação do particu-
lar. 
 
QUESTÃO 8 
É modalidade de licitação entre quais-
quer interessados, para escolha de traba-
lho técnico, cientifico ou artístico, median-
te a instituição de prêmios ou remunera-
ção aos vencedores, conforme critérios, 
constantes de Edital publicado na im-
prensa oficial, com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cindo) dias. A referida 
modalidade corresponde ao conceito de: 
a) Concorrência; 
b) Tomada de preços; 
c) Convite; 
d) Concurso. 
 
QUESTÃO 9 
O último ato do procedimento licitatório, 
pelo qual, se atribui ao vencedor o objeto 
licitado, denomina-se: 
a) Homologação; 
b) Julgamento; 
c) Habilitação; 
d) Adjudicação; 
 
QUESTÃO 10 
Segundo o regime jurídico dos funcioná-
rios públicos haverá posse, apenas, na 
hipótese de: 
a) Reintegração; 
b) Transferência; 
c) Promoção; 
d) Nomeação. 
 
QUESTÃO 11 
Não é característica do contrato adminis-
trativo: 
a) Natureza de contrato de adesão; 
b) Finalidade pública; 
c) Liberdade de forma; 
d) Presença de cláusulas exorbitantes. 
 
QUESTÃO 12 
Não é considerada cláusula exorbitante, 
típica do contrato administrativo: 
a) Plena adoção da cláusula da exceção 
do contrato não cumprido; 
b) Aplicação de penalidades, sem a ne-
cessidade de se acionar o Judiciário; 

c) Alteração unilateral do contrato pelo 
Poder Público; 
d) Retomada do objeto, por ato da Admi-
nistração. 
 
QUESTÃO 13 
É o principio administrativo, em que os 
atos devem ser legais e honestos, seguir 
os bons costumes e a boa administração: 
a) Publicidade; 
b) Razoabilidade; 
c) Autotutela; 
d) Moralidade. 
 
QUESTÃO 14 
As terras devolutas pertencem: 
a) Exclusivamente à União; 
b) Exclusivamente aos Estados; 
c) Exclusivamente aos Municípios; 
d) À União e aos Estados, conforme sua 
localização. 
 
QUESTÃO 15 
Em relação aos tipos de arquivo, assina-
lar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: O arquivo 
_________ guarda documentos e papéis 
que oferecem menor frequência de uso e 
consulta ou referência, quase nulas. 
a) Ativo; 
b) Inativo; 
c) Morto; 
d) Periódico. 
 
QUESTÃO 16 
Assinale a alternativa que caracteriza um 
caso de licitação dispensável. 
a) Serviço técnico profissional especiali-
zado; 
b) Alienações de bens; 
c) Fornecedor exclusivo; 
d) Calamidade pública. 
 
QUESTÃO 17 
A medida administrativa, na qual se faz o 
desfazimento de um bem, podendo ser 
por venda, permuta ou doação, é conhe-
cida como: 
a) Empréstimo; 
b) Alienação; 
c) Transferência; 
d) Incorporação. 
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QUESTÃO 18 
O documento que contém reivindicações, 
pedidos ou manifestações de protesto ou 
solidariedade, que vem assinado por vá-
rias pessoas, é conhecido como: 
a) Apostila; 
b) Abaixo-assinado; 
c) Acordo; 
d) Aviso. 
 
QUESTÃO 19 
A constituição Federal estabelece que a 
organização político-administrativa do 
Brasil, compreende a União, os Esta-
dos,o Distrito Federal e os Municípios, e 
que todos são: 
a) Autônomos; 
b) Dependentes entre si; 
c) Membros de uma política plena e igua-
litária; 
d) Entidades públicas de direito e res-
ponsabilidades. 
 
QUESTÃO 20 
Ao elaborar um ofício a um Reitor de U-
niversidade, qual é o pronome de trata-
mento, correto, a ser utilizado no início 
do ofício? 
a) Vossa Senhoria; 
b) Vossa Santidade; 
c) Vossa Excelência Reverendíssima; 
d) Vossa Magnificência. 
 
QUESTÃO 21 
Constitui ato de improbidade administra-
tiva, importando enriquecimento ilícito: 
a) Perceber vantagem econômica, para 
intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza; 
b) Permitir ou facilitar a aquisição, permu-
ta ou locação de bem ou serviço, por 
preço superior ao de mercado; 
c) Deixar de prestar contas, quando este-
ja obrigado a fazê-lo; 
d) Ordenar ou permitir a realização de 
despesas, não autorizadas em lei, ou 
regulamento. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
A principal função do legislativo é: 
a) Normativa; 
b) Administrativa; 
c) Judiciária; 
d) Controle interno. 
 
QUESTÃO 23 
Qual a afirmação está INCORRETA so-
bre o Texto da Ata? 
a) Escreve-se tudo seguidamente, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, em lin-
guagem simples, clara e concisa; 
b) Deve-se preferir as abreviaturas, e os 
números são escritos por extenso. Verifi-
cando-se qualquer engano no momento 
da redação; 
c) Deverá ser imediatamente retificado 
empregando-se a palavra “digo”; 
d) Na hipótese de qualquer omissão ou 
erro depois de lavrada a Ata,far-se-á uma 
ressalva: “em tempo”. “Na linha..............., 
onde se lê......... leia-se..............”. 
 
QUESTÃO 24 
Qual afirmação sobre o Edital não está 
CORRETA? 
a) Instrumento de comunicação externa: 
b) Através de autoridade competente é 
publicado pela imprensa ou se afixa em 
locais de acesso dos interessados; 
c) Objetiva transmitir assuntos de inte-
resse particular; 
d) Visa com o cumprimento de determi-
nações legais. 
 
QUESTÃO 25 
Compete, exclusivamente, à Câmara 
Municipal: 
I. Nomear e exonerar os titulares dos 
cargos e funções do Poder Executivo. 
II. Eleger sua mesa, dispor sobre suas 
comissões e elaborar o seu regimento 
interno. 

III. Autorizar o Prefeito a se ausentar do 
Município, quando a ausência exceder a 
10 dias. 
Está(ão) CORRETO(S): 
a) Somente o item I; 
b) Somente os itens I e II; 
c) Somente os itens II e III; 
d) Todos os itens. 
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MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 26 
Nonato e Fernando têm dívidas e preten-
dem pagá-las com o salário recebido. 
Sabe-se que 

�

�
 do valor da dívida de No-

nato corresponde a 
�

��
 do valor da dívida 

de Fernando e que ambos, juntos, devem 
R$ 2.000,00. Desse modo, se Nonato 
pagar apenas 

�

�
 do valor total da sua dívi-

da, ele ainda continuará devendo 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 400,00; 
c) R$ 350,00; 
d) R$ 300,00; 
 
QUESTÃO 27 
Qual é o valor de x e y em destaque: 
 x + y = 3  

 
�

�
 = 

�

	
 

a) x = -1 e y = -2 
b) x = 1 e y = 2 
c) x = -2 e y = -1 
d) x = -2 e y = 2 
 
QUESTÃO 28 
A razão entre a quantia que gasto e a 
quantia que recebo, como salário, por 
mês é 4/5. O que resta coloco em cader-
neta de poupança. Se neste mês meu 
salário foi de R$ 840,00, qual a quantia 
que aplicarei na caderneta de poupança? 
a) 184,00; 
b) 178,00; 
c) 168,00; 
d) 188,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 29 
Efetuando a expressão  
(0,004 m + 1,0243 dam + 0,1345 hm) e 
dando o resultado em “dm”, tem-se como 
resposta: 
a) 115,92 dm; 
b) 236,97 dm; 
c) 144,783 dm; 
d) 237,33 dm. 
 
QUESTÃO 30 
A sucessão X, Y, Z é formada com núme-
ros inversamente proporcionais a 12, 8 e 
6 e o fator de proporcionalidade é 24. O 
valor de X, Y, Z é: 
a) 2, 3, 5; 
b) 3, 5, 7; 
c) 2, 4, 6; 
d) 2, 3, 4. 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 Diante da hecatombe política de-
tonada pela Operação Lava-Jato, a mídia 
televisiva – pela profundeza do crime 
contra os cofres públicos – é omissa na 
cobertura das investigações, reproduzin-
do tão somente a versão oficial da Polícia 
Federal, do Ministério Público Federal, da 
Justiça e das partes envolvidas. Nada 
menos que 1,4 mil pessoas, entre físicas 
e jurídicas, são investigadas. Já imaginou 
a quantidade de informações públicas e 
soltas por aí que precisam ser agrupa-
das, contextualizadas e organizadas? 
Nesse emaranhado corrupto, nenhuma 
câmera de um super-programa da noite 
dominical da TV aberta? Cadê o furo a 
cores do maior escândalo político da his-
tória brasileira? 

Se a televisão, no mínimo, se mos-
tra arredia, as revistas semanais se en-
galfinham em capas maçantes e até re-
petitivas lá vai um semestre. Uma ou ou-
tra reportagem com consistência, mas 
nada de fato novo, que abalasse ou de-
sembalasse as apurações das autorida-
des. A internet tirou tanto da audiência 
dos veículos tradicionais a ponto de não 
sobrar gente, dinheiro e tempo para apu-
ração analítica e sem partidarismo? Ou, o 
mais provável, a versão oficial já faz es-
tragos o suficiente por si só, e cavucar 
essa lama pode achar culpados por ata-
cado? 

 

 

 

 

 

 

 A cobertura – arredia ou omissa – 
da imprensa sobre a Operação Lava-Jato 
é pobre e, quando se tem algo mais pro-
fundo, veículos como Veja e CartaCapital 
– cada um com sua respectiva corrente 
ideológica – pecam com a linguagem re-
buscada, até lírica, deixando a gatuna-
gem brasileira apenas poética sem qual-
quer contribuição efetiva para a investi-
gação. A Operação Lava-Jato não teria 
ganhado toda essa proporção sem a pri-
são – e a confirmação das propinas – dos 
donos das maiores empreiteiras do país. 
Além da natural crise econômica, o roubo 
na maior empresa pública do Brasil e de 
desfalque financeiro em um setor com 
grande geração de empregos, a constru-
ção, o Brasil assistiu a prisão de gente 
até então intocável, agora intocável ape-
nas para a imprensa, que perde com o 
desaquecimento da economia. O poder 
econômico envolto na Operação Lava-
Jato revela a mais dura censura tupini-
quim: financeira. Muito triste, mas ainda 
bem que a versão oficial já está trazendo 
boas notícias para todo o país. 

(PEREIRA, Daniel Polcaro. Muito baru-
lho e pouca investigação.  Observatório 
da Imprensa, edição 884,  09 jan. 2016. 
Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/imp
rensa-em-questao/muito-barulho-e-
pouca-investigacao/ Acesso em: 
12/01/16) 
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QUESTÃO 31 
Assinale a opção em que consta uma 
interpretação adequada para o texto. 
a) A mídia televisiva reproduz a versão 
oficial da Polícia Federal, do Ministério 
Público Federal, da Justiça e das partes 
envolvidas, que são bastante abrangen-
tes para buscar a verdade dos fatos. 
b) Reproduzindo tão somente a versão 
oficial da Polícia Federal, do Ministério 
Público Federal, da Justiça e das partes 
envolvidas, a mídia televisiva se isenta 
de buscar a fundo a verdade dos fatos. 
c) A mídia televisiva e as revistas sema-
nais pecam com a linguagem rebuscada, 
até lírica. 
d) A mídia televisiva e as revistas sema-
nais agrupam, contextualizam e organi-
zam informações da internet. 
 
QUESTÃO 32 
Estabelece uma relação semântica direta 
com o trecho “ (…) é omissa na cobertura 
das investigações (...)” (1º parágrafo), o 
enunciado: 
a) ..detonada pela Operação Lava-Jato... 
b)  Nada menos que 1,4 mil pessoas, 
entre físicas e jurídicas, são investigadas. 
c)...pela profundeza do crime contra os 
cofres públicos... 
d) ..informações públicas e soltas por aí 
que precisam ser agrupadas, contextuali-
zadas e organizadas... 
 
QUESTÃO 33 
Assinale a opção cujo significado da pa-
lavra hecatombe (1º parágrafo) está cor-
reto conforme seu emprego no texto. 
a)   Desastre 
b)   Carnificina 
c)   Sacrifício 
d)   Bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Marque a opção que apresenta a classifi-
cação sintática para o trecho Nesse ema-
ranhado corrupto, nenhuma câmera de 
um super-programa da noite dominical da 
TV aberta? (1º parágrafo). 
a)  Frase 
b)  Oração subordinada 
c)  Período simples, oração absoluta. 
d)  Período implícito 
 
QUESTÃO 35 
Assinale a opção em que a reconstrução 
do texto está gramaticalmente conforme 
à norma culta quanto ao uso do acento 
grave. 
a) O Brasil assistiu à prisão de gente até 
então intocável, agora intocável apenas 
para à imprensa, que perde com o desa-
quecimento da economia. 
b) O Brasil assistiu a prisão de gente até 
então intocável, agora intocável apenas à 
imprensa, que perde com o desaqueci-
mento da economia. 
c) O Brasil assistiu a prisão de gente até 
então intocável, agora intocável apenas  
a imprensa, que perde com o desaque-
cimento da economia. 
d) O Brasil assistiu à prisão de gente até 
então intocável, agora intocável apenas 
para a imprensa, que perde com o desa-
quecimento da economia. 
 
QUESTÃO 36 
Assinale a opção em que a expressão 
destacada tem o mesmo significado de 
“culpados por atacado” (2º parágrafo). 
a) Identificado possível cérebro dos ata-
ques de Paris. 
b) O autor cita os variados causadores 
da situação do Oriente Médio nos dias 
de hoje, tudo pela vista dos muçulmanos. 
c) Acho que esse é um exercício que to-
dos deveriam fazer: arrumar culpados 
aleatórios para as próprias frustrações. 
d) Zoológico é culpado por menino de 11 
anos ser atacado por tigre perdendo o 
braço.  
 
 
 
 



 

QUESTÃO 37 
Assinale a opção que apresenta o signif
cado de “se engalfinham” (2º parágrafo
no texto. 
a) Enrolam-se 
b) Brigam 
c) Perdem-se 
d) Atrapalham 
 
QUESTÃO 38 
Assinale a charge que NÃO corresponde 
ao enunciado: “O poder econômico e
volto na Operação Lava-Jato revela a 
mais dura censura tupiniquim: financeira.” 
(3º parágrafo). 

a) 

 

b) 
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Assinale a opção que apresenta o signifi-
2º parágrafo) 

Assinale a charge que NÃO corresponde 
ao enunciado: “O poder econômico en-

Jato revela a 
mais dura censura tupiniquim: financeira.” 

   

 

c) 

 

d)   
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QUESTÃO 39 
Assinale a opção em que a forma verbal 
do particípio está corretamente emprega-
da como em: “A Operação Lava-Jato não 
teria ganhado toda essa proporção sem a 
prisão.” ( 3º parágrafo) 
a) O menino foi expulsado de casa pelo 
pai. 
b) Todos já haviam aceito o acordo.  
c) Se não fossemos nós, ele não tinha 
se elegido. 
d) Não precisava imprimir de novo o do-
cumento, eu já o tinha impresso. 
 
QUESTÃO 40 
Assinale a opção em que a reconstrução 
do enunciado “A Operação Lava-Jato não 
teria ganhado toda essa proporção sem a 
prisão – e a confirmação das propinas – 
dos donos das maiores empreiteiras do 
país.” conserva o sentido do texto. 
a) A Operação Lava-Jato teria ganhado 
toda essa proporção sem a prisão – ex-
ceto a confirmação das propinas – dos 
donos das maiores empreiteiras do país. 
b) A Operação Lava-Jato não teria ga-
nhado toda essa proporção não tivesse 
sido a prisão – e a confirmação das pro-
pinas – dos donos das maiores empreitei-
ras do país. 
c) Toda essa proporção da Operação 
Lava-Jato teria sido ganha não fosse a 
prisão – e a confirmação das propinas – 
dos donos das maiores empreiteiras do 
país. 
d) Toda essa proporção da Operação 
Lava-Jato não teria sido ganha com a 
prisão – e a confirmação das propinas – 
dos donos das maiores empreiteiras do 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 41 
A opção presente no Windows XP que, 
ao clicar, mostra uma caixa de diálogo, 
na qual é possível digitar o nome de um 
programa, pasta, documento ou coman-
dos é a 

a) Exibir; 
b) Processar; 
c) Transferir; 
d) Executar. 
 
QUESTÃO 42 
Dadas as seguintes assertivas: 

I.Uma conta de webmail pode ser aces-
sada de qualquer computador que es-
teja ligado à Internet. 

II.Com uma conta de webmail, as men-
sagens residirão no servidor e não no 
computador pessoal. 

III.O uso do computador pessoal, mesmo 
que compartilhado, possibilitará maior 
privacidade. 

IV.O acesso às mensagens pelo progra-
ma de e-mail exige configurações es-
pecíficas, nem sempre disponíveis, 
quando acessado em outro computa-
dor diferente do pessoal. 
É correto o que se consta, apenas, em 

a) I e II; 
b) II e III; 
c) I, II e IV; 
d) III e IV. 
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QUESTÃO 43 
Considere os seguintes procedimentos 
realizados no Explorer no Windows XP. 

I.Clique na unidade de disco C, abra o 
menu Editar, aponte para Novo e cli-
que em Pasta. 

II.Clique na pasta Meus Documentos e 
selecione o arquivo desejado; 

III.Clique na unidade de disco C, abra o 
menu Arquivo, aponte para Novo e cli-
que em Pasta. 

IV.Clique na opção Copiar do menu Edi-
tar. 

V.Clique na nova pasta criada, abra o 
menu Editar e clique em Colar. 

VI.Digite um nome para a nova pasta cri-
ada e pressione a tecla Enter. 

VII.Clique no botão Recortar da barra de 
ferramentas. 
Os procedimentos e a sequência cor-
reta para criar uma nova pasta e copi-
ar um arquivo da pasta Meus Docu-
mentos, para a pasta criada 

a) I – VI – II – IV – VII; 
b) III – VI – II – IV – V; 
c) III – VI – IV – II – V; 
d) II – III – IV – V – VI; 
 
QUESTÃO 44 
Com relação ao Painel de Controle: 

I.É possível alterar as cores da área de 
trabalho. 

II.É possível alterar a data e hora do 
computador. 

III.Não é possível instalar programas no-
vos. 

IV.É possível configurar os ponteiros do 
mouse. 

V.Não é possível alterar as propriedades 
de um modem já instalado. 

Quantos itens estão certos? 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 
Na formatação de um parágrafo, em um 
documento Word, para que 

I.Todas as linhas avancem dentro das 
margens, esquerda e direita, deve-se 
inserir um valor negativo, respectiva-
mente, nos recuos, esquerdo e direito. 

II.Somente a primeiro linha avance den-
tro da margem esquerda, deve-se in-
serir um valor negativo em recuo es-
pecial: primeira linha. 

III.Todas as linhas, exceto a primeira, 
avancem, dentro da margem direita, 
deve-se inserir um valor negativo, em 
recuo especial: deslocamento. 

Nas declarações acima, está INCOR-
RETO o que se afirma em: 

a) II e III, somente; 
b) I, somente; 
c) II, somente; 
d) I e III, somente; 
 
QUESTÃO 46 
Considerando o conceito de acessibilida-
de de um documento, é recomendável 
que um editor de texto possua funcionali-
dades, para 

a) Copiar e colar tabelas de forma rápida; 
b) Realizar a correção ortográfica, ape-
nas; 
c) Aumentar o tamanho dos botões da 
barra de ferramentas; 
d) Converter tabelas em texto e vice-
versa. 
 
QUESTÃO 47 
Para o Word, são feitas as seguintes a-
firmativas: 

I.Permite classificar, automaticamente, 
as informações de uma tabela. 

II.Um documento dividido em seções 
pode conter seções que são impres-
sas, na orientação vertical e outras, na 
orientação horizontal. 

III.A ferramenta  AutoFormatação  permi-
te mesclar um documento do Word 
com uma planilha Excel,  para criar 
uma mala direta. 
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Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) III, apenas; 
b) II, apenas; 
c) I, apenas; 
d) I, II e III. 
 
QUESTÃO 48 
Corresponde à tecla de atalho utilizada, 
para selecionar todo o texto de um do-
cumento, no Microsoft Word? 

a) Ctrl + A; 
b) Ctrl + U; 
c) Ctrl + T; 
d) Alt + A. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 
Nos gerenciadores de email, qual campo 
deve ser utilizado para enviar cópia ocul-
ta, para vários destinatários, sem que os 
demais visualizem os endereços? 

a) CCO; 
b) CC; 
c) To; 
d) Para. 
 
QUESTÃO 50 
 
Qual a combinação de teclas no Micro-
soft Word, que serve para salvar o arqui-
vo? 

a) CTRL + P; 
b) CTRL + PgUp; 
c) CTRL + X; 
d) CTRL + S. 

 
 

 
 


