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CONCURSO PARA INGRESSO NA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU

CADERNO DE PROVAS - AGENTE DE PORTARIA E  COMUNICAÇÃO

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Você está recebendo está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.

2. O cartão-resposta apresenta um campo em que você  deve assinar.

3. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 4 (quatro) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado
se apresentar problema de impressão.

4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

5. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar
certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.

6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n. 1
à de n. 50). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta.
A rasura implicará na anulação da resposta.

7. Na página de número 6 (seis), o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.

8. A duração da prova é de 4 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.

9. O gabarito será divulgado no dia 23 de agosto, após as 16 (dezesseis) horas, no site do
Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br. O resultado não será fornecido por telefone.

FLORIANÓPOLIS, 21  de agosto de 2005.

A COMISSÃO
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PROVA DE PORTUGUÊS

Texto

Imagine a seguinte cena: numa segunda-feira, você não ouve o despertador e acorda
atrasado. Sem tomar café, veste-se em cinco minutos, entra no carro e dispara rumo ao
trabalho. Em um sinal vermelho, uma mulher bate no vidro e pede um trocado, qualquer
trocado. Apesar de notar duas moedas perdidas no bolso, você responde que não tem
dinheiro e engata a primeira. Enquanto você pisa no acelerador para arrancar novamente, a
pedinte dispara uma bênção: “Vá com Deus, meu filho”. As moedas parecem queimar no
seu bolso enquanto você acelera. Chega ao trabalho com meia hora de atraso. Seu chefe
está ocupado com alguma tarefa urgente e ignora seu bom-dia. Você pensa que é melhor
chegar mais cedo amanhã, ou ele irá substituí-lo por alguém mais pontual.

A falta de consideração com a senhora que pedia esmola e o desleixo com o horário
fazem com que você se sinta duplamente culpado. Se tivesse acordado mais cedo e entregue
as duas moedinhas, agora não estaria tão angustiado enquanto organiza as tarefas do dia.
Definitivamente, a semana podia ter começado melhor. Mas... espere um segundo. Quem
disse que você tinha obrigação de dar uma esmola enquanto esperava o sinal abrir? Afinal,
se as moedas são suas, você tem o direito de gastá-las como bem entender. E quem enfiou na
sua cabeça que o trabalho é tão importante que não admite um atraso de meia hora – mesmo
quando o seu chefe parece não dar bola para isso?

SANTORO, André & VENTURA, Cristina. “Ele está em toda parte”. Vida Simples,
edição 23, dezembro de 2004. São Paulo: Editora Abril, p. 30

1ª Questão: Observe os enunciados que seguem e assinale a alternativa correta:
a) Em Imagine a seguinte cena: numa segunda-feira, você não ouve o despertador e acorda

atrasado, os dois pontos estão antes de uma explicação, de um esclarecimento.
b)  Em Vá com Deus, meu filho, a vírgula está separando o sujeito.
c)  Em Definitivamente, a semana podia ter começado melhor, a vírgula está isolando o

vocativo.
d) Em Mas... espere um segundo, as reticências indicam que foram suprimidas algumas

palavras na citação.

2ª Questão: As palavras em destaque, em “Imagine a seguinte cena: numa segunda-feira,
você não ouve o despertador e acorda atrasado”, são, na seqüência:
a) Verbo da 2a conjugação, substantivo, artigo indefinido, adjetivo
b) Verbo no presente, adjetivo, artigo, verbo no imperativo
c) Verbo da 1a conjugação, substantivo coletivo, pronome oblíquo, verbo
d) Verbo, substantivo, artigo definido, verbo

3ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras têm encontro consonantal:
a) Despertador, acorda, atrasado, dispara, trabalho
b) Veste, minutos, vermelho, notar, trocado
c) Dispara, moedas, bolso, tarefa, alguém
d) Falta, esmola, horário, semana, obrigação
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4ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) Nas palavras: ouve, uma, bênção, consideração, dia – temos ditongo crescente
b) Nas palavras: moedas, queimar, meia, seu, alguma – temos hiato
c) Nas palavras: dinheiro, não, primeira, desleixo, obrigação – temos ditongo
d) Nas palavras: substituí-lo, engata, iguais, ruído, rua – temos encontro de vogal e

semivogal

5ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem às normas de
acentuação:
a) Fácil, chapeu, (eles) têm, cajú, você
b) Café, Biguaçu, número, português, juíz
c) Juízes, gráfico, infância, país, vôo
d) Heroi, Camboriú, assembléia, uteis, pá

6ª Questão: Observe as palavras em destaque, enumere a primeira coluna pela segunda e
assinale a alternativa correta:

            I       II
(  )  A tristeza dos parentes é muito grande. (1)  verbo
(  )  Nunca vi essas pessoas tão tristes. (2) substantivo
(  )  Entristeceram-se   com a notícia. (3) substantivo
(  )  O entristecer faz mal à saúde. (4) adjetivo

a) Adjetivo – adjetivo – verbo – verbo
b) Substantivo – adjetivo – substantivo – verbo
c) Adjetivo – substantivo – verbo – substantivo
d) Substantivo – adjetivo -  verbo – substantivo

7ª Questão: Escreva C ou E nos parênteses, conforme estejam certas ou erradas as
proposições em relação à função sintática dos termos destacados nas orações.
(  ) Em “(...) uma mulher bate no vidro e pede um trocado, qualquer trocado” – temos
objeto indireto
(  ) “Em Seu chefe está ocupado com alguma tarefa urgente (...)” – temos sujeito
simples
(   )  Em “Vá com Deus, meu filho” – vocativo
(  ) Em “Em um sinal vermelho, uma mulher bate no vidro e pede um trocado (...)”  –
temos objeto indireto
(  ) Em “As moedas parecem queimar no seu bolso enquanto você acelera” – temos
adjunto adverbial

a) E – C – C – E – C
b) C – E – C – E – C
c) C – E – C – C – E
d) E – C – E – C – E

8ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao emprego dos verbos:
a) Acorda, tu já dormiste bastante.
b) Acorde, tu já dormistes bastante.
c) Acorde, você está atrasado.
d) Você tem o direito de gastar as moedas como bem entender.
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9ª Questão: Observe os pronomes sublinhados e assinale a alternativa em que, na seqüência,
estão corretos: “Vá com Deus, meu filho”; As moedas parecem queimar no seu bolso
enquanto você acelera (...) ou ele irá substituí-lo por alguém mais pontual.
a) Pessoal reto, possessivo, pessoal reto, demonstrativo, demonstrativo
b) Possessivo, possessivo, pessoal reto, pessoal oblíquo, indefinido
c) Possessivo, demonstrativo, pessoal oblíquo, demonstrativo, indefinido
d) Demonstrativo, possessivo, pessoal reto, indefinido, demonstrativo

10ª Questão: Assinale a alternativa correspondente à grafia INCORRETA de palavras:
a) Pretensão, impresso, adoção, seiscentos, exceção
b) Análise, avalizar, atrás, mexer, charlatão
c) Anexar, confeccionar, talvez, concessão, traz
d) Atravéz, gorjeta, hoje, viajar, viajem (substantivo)

11ª Questão: Preencha os espaços com as palavras grafadas corretamente, observando o
sentido do enunciado:

O deputado não esteve presente à última _________ da Câmara, pois seu ________
fora _________.

a) Sessão –  mandato – cassado
b) Secção – mandato – caçado
c) Sessão – mandado – cassado
d) Cessão – mandato – caçado

12ª Questão: Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda, relacionando as palavras
derivadas a seus significados e assinale a alternativa que registra a seqüência correta de
números:

                    I II
(  ) criação (1) cada um dos seres criados
(  ) criativo (2) tornar a criar
(  ) criatura (3) ato de criar

 (  ) recriar (4) aquele que cria alguma coisa
(  ) criador (5) aquele que é capaz de criar algo original

a) 5 – 3 – 2 – 1 – 4
b) l – 3 – 4 – 2 – 5
c) 3 – 2 – 4 – 5 – 1
d) 3 – 5 – 1 – 2 – 4

13ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à crase:
a) Fui às praias da ilha e saí à noite
b) Falei a você para também vir à Florianópolis fazer o concurso
c) Chegamos às 20 horas na rodoviária e desembarcamos às pressas
d) Não me refiro àquele dinheiro da inscrição, mas àquele que perdi.
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14ª Questão: Assinale a alternativa em que a divisão das sílabas de cada palavra está correta:
a) fria-gem, re-ces-so, pers-pec-ti-va, a-fro-u-xar
b) cres-cer, pa-rrei-ra, ca-li-pso, fas-ci-nar
c) a-bra-ço, téc-ni-ca, sa-í-da, a-bran-dar
d) psi-co-lo-gi-a, sub-lo-car, i-gu-ais, coor-de-nar

15ª Questão: Observe a concordância dos enunciados e assinale a alternativa INCORRETA:
a) É permitido a entrada somente de funcionários
b) Os convites estão anexos ao ofício
c) Muito obrigada, disse a secretária
d) Estudei tanto que já me sinto meio cansada.

16ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à concordância verbal, de
acordo com a gramática:
a) Estados Unidos atacam novamente
b) A tripulação do Ônibus espacial Discovery está com problemas desde a

decolagem
c) Vários de nós participamos de cursinho preparatório
d) Davam oito horas quando eu entrei na sala.

17ª Questão: Assinale a alternativa que obedece às normas gramaticais em relação à posição
dos pronomes pessoais oblíquos:
a) A coordenadora foi a pessoa que orientou-nos.
b) Te apresentaram os cumprimentos pela aprovação no concurso?
c) Mostrarei-lhe meus novos CDs no final da semana.
d) (...) ou ele irá substituí-lo por alguém mais pontual.

18ª Questão: Analise o emprego de: por que, por quê, porque ou porquê no diálogo abaixo e
assinale a alternativa correta:

a)  –  Joãozinho, por que você não quer tomar banho? – perguntou a mãe.
 –  Querer eu quero, mas não posso.

             –  Não pode por quê?
             –  Porque eu tenho saúde de ferro e posso enferrujar.

b)  –  Joãozinho, porque você não quer tomar banho? – perguntou a mãe.
       –  Querer eu quero, mas não posso.
       –  Não pode por quê?
       –  Porquê eu tenho saúde de ferro e posso enferrujar.
c)    –  Joãozinho, por quê você não quer tomar banho? – perguntou a mãe.
       –  Querer eu quero, mas não posso.
       –  Não pode por que?
       –  Porque eu tenho saúde de ferro e posso enferrujar.
d)    –  Joãozinho, porque você não quer tomar banho? – perguntou a mãe.
       –  Querer eu quero, mas não posso.
       –  Não pode porquê?

–  Porque eu tenho saúde de ferro e posso enferrujar.
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19ª Questão: Assinale a alternativa cuja regência obedece às normas gramaticais:
a) O motorista obedeceu o guarda assim que ele apitou.
b) Assisti o campeonato de futebol pela TV.
c) Nós visamos um pouco de tranqüilidade após mais esta etapa.
d) Esqueci-me da minha carteira de identidade.

20ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à regência nominal:
a) Sinto-me apto para lutar por uma vaga neste concurso
b) Esta prova é constituída de questões objetivas
c) Entre os brasileiros, persiste o medo com o desemprego
d)   Permaneçamos atentos nos ladrões de colarinho branco.

....................................  recorte-o e leve-o consigo .............................................

GABARITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

O gabarito será divulgado no dia 23 de agosto (terça-feira), após as 16 horas, no site do
Tribunal de Justiça (www.tj.sc.gov.br). Não será fornecido por telefone.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

21ª Questão: O objetivo primeiro da criação do Governo-Geral para o Brasil, por parte de
Portugal, foi:
a) delegar maiores poderes aos donatários
b) diminuir a intervenção do rei na administração colonial
c) Centralizar a administração colonial
d) dar maiores poderes a igreja Católica

22ª Questão: O ciclo econômico abaixo relacionado imprimiu à sociedade colonial brasileira
as suas características mais marcantes:
a) O ciclo do couro
b) O ciclo do açúcar
c) O ciclo do café
d) O ciclo da borracha

23ª Questão: Podemos apontar como a principal causa das invasões holandesas ao Brasil, a
partir de 1624:
a) O desejo de fundar uma colônia protestante holandesa em terras brasileiras
b) O desinteresse de Portugal e Espanha pelo Brasil
c) A continuação da guerra entre Holanda e Espanha
d) O interesse holandês na produção do pau-brasil

24ª Questão: O Tratado assinado entre Portugal e Espanha que, entre outras coisas, anulou o
Tratado de Tordesilhas, foi:
a) Tratado de Madri, de 1750
b) Tratado de Lisboa, de 1681
c) Tratado de Santo Ildefonso, de 1777
d) Tratado de Haia, de 1661

25ª Questão: O ciclo do gado teve importância pelos seguintes fatores, EXCETO:
a) Serviu para abastecer as regiões mineiras
b) Iniciou o processo de interiorização do Brasil
c) Deu origem a uma sociedade mais livre
d) Favoreceu o processo de povoamento da Região Sul

26ª Questão: Com o fechamento das minas de carvão para abastecer a Companhia
Siderúrgica Nacional, um porto teve o seu movimento totalmente paralisado. Com o objetivo
de promover a sua revitalização, superando a crise econômica que se estabeleceu na região,
foi feito um projeto para que ele se transformasse em uma Zona de Exportação Especial.
Estamos falando do porto de:
a) Itajaí
b) São Francisco do Sul
c) Imbituba
d) Navegantes
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27ª Questão: O primeiro país a reconhecer a independência brasileira, foi:
a) Estados Unidos da América do Norte
b) Inglaterra
c) Portugal
d) França

28ª Questão: Outorgar uma Constituição significa que a mesma não é elaborada por uma
Assembléia Constituinte, onde os interesses do povo não estão assegurados. Portanto, ela
assume características ditatoriais. Dentre as Constituições abaixo relacionadas, assinale
aquela que  foi outorgada no Brasil:
a) 1891
b) 1934
c) 1946
d) 1824

29ª Questão: A Constituição que trouxe a separação da Igreja Católica com relação ao
Estado, tornando válido somente o casamento civil, foi:
a) 1934
b) 1937
c) 1846
d) 1891

30ª Questão: A criação de uma política de valorização do café surge no governo do
Presidente Rodrigues Alves, durante:
a) O Convênio de Taubaté
b) O acordo de Itu
c) A política do encilhamento
d) Após o fim do coronelismo

31ª Questão: O Presidente Lula, em janeiro deste ano, ao cobrar da sociedade mais
“consciência social”, convocou a juventude brasileira a ajudar o governo a vencer as
fronteiras da desigualdade e a construir um futuro mais humano. Ele relançou um Projeto que
envolve jovens universitários na assistência  a índios. Estamos falando do Projeto:
a)  “Amazônia viva”
b) “Interiorizando o Brasil”
c) “Vencer Fronteiras”
d) “Rondon”

32ª Questão: O déficit habitacional do Brasil, que atingiu 7,223 milhões de domicílios em
2004, foi maior:
a) Em áreas rurais
b) Foi igual para as duas
c) Em áreas urbanas
d) Nenhuma das alternativas
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33ª Questão: A primeira colônia italiana fundada em Santa Catarina chamou-se de:
a) Nova Veneza
b) Nova Itália
c) Urussanga
d) Meleiro

34ª Questão: As paisagens naturais do Brasil já foram intensamente afetadas pela ação do
homem. No relacionamento entre vegetação e formas ou fatores de alteração, assinale a única
relação FALSA.
a) Mata de Araucária: por ser uma floresta aberta e homogênea, já foi quase que

totalmente devastada, fornecendo as madeiras moles para a fabricação de papel e celulose
b) Caatinga: a principal forma de ocupação é a agricultura intensa de cana-de-açúcar
c) Campos: intensamente utilizados como área de criação  de gado e cultivo de soja
d) Cerrado: seus arbustos já foram intensamente utilizados como lenha e para obtenção do

carvão utilizado nas siderurgias, especialmente em Minas Gerais

35ª Questão: Na década de 90, o Brasil, adotando o neo-liberalismo, começa um programa
nacional de privatização. Grandes empresas nacionais são privatizadas. Todas as relacionadas
abaixo já passaram por este processo, EXCETO:
a) Companhia Siderúrgica Nacional
b) Petrobrás
c) USIMINAS
d) Companhia Vale do Rio Doce

36ª Questão: Quanto aos impactos ambientais causados pelo desmatamento todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Erosão dos solos
b) Aquecimento da Terra
c) Redução da fertilidade do solo
d) Aumento da biodiversidade

37ª Questão: Sobre as cidades catarinenses, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) As cidades de Florianópolis e São José formam uma só área urbana que, nos últimos

anos, apresentaram um grande crescimento populacional
b) As cidades de Florianópolis, São José e Itajaí são as três maiores de Santa Catarina
c) São José, devido ao seu grande crescimento populacional, ultrapassou a população de

Lages e as duas inverteram as posições. De 6ª mais populosa em 1996, São José é hoje a
4ª cidade de maior população do Estado

d) As 3 (três) cidades mais populosas do Estado de Santa Catarina são Joinville,
Florianópolis e Blumenau.

38ª Questão: A primeira cidade alemã fundada em Santa Catarina, foi:
a) Pomerode
b) Blumenau
c) São Pedro de Alcântara
d) Joinville
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39ª Questão: Sobre a população de Santa Catarina assinale a alternativa correta:
a) A população catarinense apresenta-se bem concentrada no litoral e as outras regiões

apresentam vazios demográficos
b) A tradição agrícola do Estado levou a população a concentrar-se nas áreas rurais, vivendo

73% da população nos campos
c) As áreas de colonização européia e de povoamento mais antigo são as de menor

concentração populacional
d) Apesar de o Estado de Santa Catarina não estar entre os mais populosos do país, a sua

densidade demográfica é bem superior que à média nacional

40ª Questão: A industrialização de Santa Catarina, bastante diversificada, foi formada em
áreas especializadas em determinados setores ou pólos econômicos. Enumere a segunda
coluna de acordo com a primeira, identificando os pólos com as regiões:

                  I              II
  1 – Oeste Catarinense                     (    ) Pólo Têxtil
  2 – Planalto Norte                           (    ) Pólo Metal-Mecânico
  3 – Médio Vale do Itajaí                 (    ) Pólo Cerâmico
  4 – Nordeste Catarinense                (    ) Pólo Papel – Celulose e Mobiliário
  5 – Sul Catarinense                         (    ) Pólo Agro-Industrial

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo, da segunda
coluna:
a) 4,3,2,1,5
b) 3,4,2,5,1
c) 2,1,5,4,3
d) 3,4,5,2,1
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PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

41ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à memória de um computador:
a) Um disco rígido de 10 Gb possui capacidade de armazenamento superior a um disco

rígido de 1024 Mb
b) A memória RAM é volátil, isto é, mantém seu conteúdo após o desligamento do

computador
c) A formatação prepara um disquete para novas gravações, contudo preserva os dados nele

armazenados
d) A medida de 633 MHz pode ser empregada para identificar a memória de um

computador.

42ª Questão: Considerando a tela do Bloco de Notas do Windows apresentada a seguir,
indique a alternativa que NÃO apresenta uma ação válida a partir dos comandos disponíveis:

a) O acionamento do botão   maximiza a janela
b) O acionamento do item de menu “Arquivo” exibe opção para encerrar o programa
c) O acionamento do botão   fecha a janela, encerrando a execução do programa
d) O acionamento do botão   restaura o tamanho original da janela, caso ela esteja

maximizada.

43ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao nome e à extensão de arquivos e pastas
no Windows:
a) A extensão “TXT” refere-se a arquivos executáveis
b) A separação entre o nome e a extensão de um arquivo é feita por um ponto
c) O Windows não permite que os nomes dos arquivos possuam mais de 8 caracteres
d) As pastas de arquivos não podem ter extensão

44ª Questão: Sobre a Lixeira do Windows é correto afirmar que:

I – Permite a recuperação de arquivos anteriormente excluídos, respeitando algumas
limitações

II – Possibilita a desinstalação de programas
III – Ao ser esvaziada, elimina definitivamente os arquivos nela contidos
IV – Pode ser configurada com tamanhos diferentes para cada disco instalado no computador

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas
d) Somente a afirmativa I está correta
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As questões 45 a 49 referem-se à utilização do editor de textos Microsoft Word 97,
versão em português, na sua configuração padrão, o qual será denominado apenas
“Word”.

45ª Questão: Os nomes “Arial”, “Courier New” e “Symbol” referem-se, no Word, a:
a) Tipos de parágrafos
b) Tipos de marcadores
c) Nomes de estilos
d) Tipos de fontes

46ª Questão: São formatações possíveis para o alinhamento de um parágrafo no Word:
a) Alinhado à direita, sobrescrito, centralizado
b) Alinhado à esquerda, centralizado, justificado
c) Centralizado, justificado, espaçamento duplo
d) Alinhado à esquerda, alinhado à direita, hifenizado

47ª Questão: Considere um documento Word com 3 parágrafos, cada um com 2 linhas
de texto, com o cursor posicionado no início do primeiro parágrafo escrito. Ao ser
pressionada a tecla “End”, a posição do cursor será alterada para o:
a) Final da primeira palavra do primeiro parágrafo
b) Final do primeiro parágrafo
c) Final da primeira linha do primeiro parágrafo
d) Final do terceiro parágrafo

48ª Questão: Na tela de impressão de um documento Word estão disponíveis as seguintes
opções:

I – Número de cópias.
II – Intervalo de páginas.
III – Margens do documento.
IV – Impressora a ser utilizada.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
c) Nenhuma afirmativa está correta
d) Todas as afirmativas estão corretas

49ª Questão: Considerando a tabela apresentada a seguir, assinale a alternativa  que indica o
que é correto afirmar:

Pólo de Informática Comarcas    Nº de Técnicos
Guaramirim 1
Garuva 1
Araquari 1
São Francisco do Sul 1

Joinville

Jaraguá do Sul 2
Total de Técnicos 6
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a) A tabela possui 16 células
b) As células da coluna “Comarcas” estão classificadas em ordem crescente
c) A criação da célula “Joinville” foi realizada pela aplicação da função “Auto Ajuste”
d) A tabela possui 3 colunas e 2 linhas

50ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto à utilização da Internet:
a) O endereço “www.tj.sc.gov.br” refere-se ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

na Internet
b) Um link inserido em uma página Internet pode estar associado a uma nova página ou a

um arquivo
c) O download de um arquivo pode ser efetuado off-line, isto é, mesmo quando o

computador estiver desconectado da Internet
d) Em geral, os navegadores Internet possuem recurso para configurar a página inicial a ser

exibida, quando são ativados


