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NÍVEL C
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Nome: ___________________________________ Nº de Inscrição: _________
BOLETIM DE QUESTÕES
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 45 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação, e
25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), das quais apenas uma é correta.

2

Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA.

3

É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.

4

Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.

5

A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

6

O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Não é
permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente será substituído caso contenha falha de
impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus.

7

O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.

8

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o
início da prova.

9

Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.

10 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 14:30 horas e término às 18:30 horas, observado o
horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo
determinado para a prova.
11 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 45.
LÍNGUA PORTUGUESA

Ela
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Se você não tem problemas com a sua, levante as mãos para o céu e pare agora mesmo de
reclamar da vida. O que são algumas dívidas para pagar, um celular sempre sem bateria, um final de
semana chuvoso? Chatices, mas dá-se um jeito. Nela não. Nela não dá-se um jeito. Para eliminá-la,
prometemos cortar bebidas alcoólicas, prometemos fazer mil abdominais por dia, mas ela não acusa o
golpe, segue com sua saliência irritante. A gente caminha, corre, sobe escada, desce escada, vibra quando
nosso intestino está bem regulado, cumprindo suas funções à perfeição, mas ela não se faz de rogada,
mantém-se firme onde está. “Mantém-se firme” é força de expressão. Ela é tudo, menos firme. Você sabe
de quem estou falando.
Ela é uma praga masculina e feminina. Os homens também sofrem, mas aprendem a conviver com
ela: entregam os pontos e vão em frente, encarando a situação como uma contingência do destino. As
mulheres, não. Mulheres são guerreiras, lutam com todas as armas que têm. Algumas ficam sem respirar
para encolhê-la, chegam a ficar azuis. Outras vão para a mesa de cirurgia e ordenam que o médico sugue
a desgraçada com umbigo e tudo. Mas passa-se um tempo e ela volta, a desaforada sempre volta.
Quem não tem a sua? Eu conto quem: umas poucas sortudas com menos de 15 anos. Umas
poucas malucas que acordam, almoçam e jantam na academia. Algumas mais malucas ainda que não
almoçam nem jantam. As que nasceram com crédito pré-aprovado com Deus. E aquelas que nunca
engravidaram, lógico.
As que ignoram totalmente sobre o que estou falando são poucas, não lotariam uma sala de
cinema. Já as que sabem muito bem quem é a protagonista desta crônica (pois alojam a infeliz no próprio
corpo) povoam o resto da cidade, estão por toda parte. Batas disfarçam, vestidinhos disfarçam, biquínis
colocam tudo a perder.
Nem todas a possuem enorme. Cruzes, não. Às vezes é apenas uma protuberância, uma coisinha
de nada, na horizontal nem se repara. Aliás, mulheres acordam mais bem-humoradas do que os homens
porque de manhã cedo somos todas magras. Todas tábuas. Todas retas. Passam-se as primeiras horas,
no entanto, e a lei da gravidade surge para dar bom dia. Lá vai nosso humor.
Falam muito de celulite. Falam de seios, de traseiros, de rugas, de pés grandes, de falta de cintura,
de caspa, de tornozelos grossos, de orelhas de abano, de narizes desproporcionais, de ombros caídos, de
muita coisa caída. Temos uma possibilidade infinita de defeitos. Mas ela é que nos tira do prumo. Ela é que
compromete nossa silhueta. Ela é que arrasa com a nossa elegância. Ela. Nem ouso pronunciar seu nome.
Você sabe bem quem. Se não sabe, sorte sua: é porque não tem.
(MEDEIROS, Martha. Doidas e santas. São Paulo: Arqueiro, 2015)

1

O título do texto - Ela - se refere à protagonista da crônica cujo nome não é mencionado, mas pode ser
compreendido a partir da leitura. Essa protagonista é a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

celulite.
estria.
cintura.
gordura.
barriga.

2

O texto apresenta algumas pistas que indicam quem é essa protagonista. Entre essas pistas tem-se a
afirmação:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Ela é uma praga masculina e feminina.” (linha 9)
“Algumas ficam sem respirar para encolhê-la,...” (linhas 11 e 12 )
“Para eliminá-la, prometemos cortar bebidas alcoólicas,...” (linhas 3 e 4)
“Falam muito de celulite...” (linha 26)
“Mas ela é que nos tira do prumo.” (linha 28)
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3

Além do pronome “ela”, a protagonista é retomada várias vezes no texto por meio de outras expressões. Uma
dessas expressões é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

abdominais.
silhueta.
gravidade.
desaforada.
contingência.

4

No trecho “Falam de seios, de traseiros, de rugas, de pés grandes, de falta de cintura, de caspa, de
tornozelos grossos, de orelhas de abano, de narizes desproporcionais, de ombros caídos, de muita coisa
caída...” (linhas 26 a 28), a vírgula foi utilizada para

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

separar os elementos de uma enumeração.
indicar a omissão de palavras.
separar expressões explicativas.
separar expressões adverbiais.
separar orações intercaladas.

5

A conjunção porque confere à oração “...porque de manhã cedo somos todas magras.” (linha 24) o sentido de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conclusão.
tempo.
causa.
consequência.
finalidade.

6

No trecho “As mulheres, não.” (linhas 10 e 11), o advérbio não nega a afirmação

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...entregam os pontos e vão em frente...” (linha 10)
“Ela é uma praga masculina e feminina.” (linha 9)
“Os homens também sofrem,...” (linha 9)
“Mulheres são guerreiras,...” (linha 11)
“Ela é tudo, menos firme.” (linha 7)

7

O enunciado “Ela é uma praga masculina e feminina.” (linha 9) poderia ser substituído por

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Ela é uma erva daninha que prejudica a todos.”
“Ela é um animal nocivo à saúde de homens e mulheres.”
“Ela é um mal que aflige homens e mulheres.”
“Ela é uma imprecação feita a homens e mulheres.”
“Ela é uma doença que se espalha.”

8

A palavra contingência no trecho “...encarando a situação como uma contingência do destino...” (linha 10) tem
o sentido de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

urgência.
necessidade.
exigência.
premência.
fatalidade.

9

A expressão bem-humoradas (linha 23) encontra-se no plural porque concorda com

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
cruzes.
mulheres.
homens.
magras.
3
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10 No trecho “...mas ela não se faz de rogada,...” (linha 6), aparece a expressão idiomática fazer-se de rogado,
cujo significado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atender prontamente ao que lhe é solicitado.
negar-se a atender ao que lhe pedem.
fazer ouvido de mercador ao que lhe é solicitado.
fazer-se de difícil e demorar a atender ao que lhe pedem.
fazer-se de coitado para não atender ao que lhe pedem.

LEGISLAÇÃO
11 Estabelece a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que o vencimento é a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei e a remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. O vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

redutível.
irredutível.
irredutível até os 5 (cinco) primeiros anos do exercício do cargo.
redutível até os 10 (dez) primeiros anos do exercício do cargo.
irredutível até os 15 (quinze) primeiros anos do exercício do cargo.

12 Prescreve a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, os requisitos básicos para
investidura em cargo público, dentre eles a nacionalidade brasileira e o gozo dos direitos políticos. Os demais
requisitos básicos são
(A) a quitação com as obrigações militares e eleitorais e a idade mínima de dezoito anos, somente.
(B) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e aptidão física e mental, somente.
(C) a quitação com as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
a idade mínima de dezoito anos; aptidão física e mental.
(D) a quitação com as obrigações militares e eleitorais e aptidão física e mental, somente.
(E) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos e aptidão física e
mental, somente.

13 Determina a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, que, além do vencimento básico,
poderão ser pagas ao servidor algumas vantagens, dentre elas, adicionais, tais como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Passagens e diárias, inclusive para cônjuge ou companheiro a serviço.
Diárias, para cônjuge, companheiro ou dependente em eventos acadêmicos.
Reembolso de despesas de internação em hospital particular, mesmo que tenha hospital público.
Reembolso de despesas de internação em hospital particular do cônjuge, companheiro ou dependente,
mesmo que tenha hospital público.
(E) Indenizações e gratificações.

14 O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
(Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações) estabelece que, independentemente de
solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2/3 (dois terços) da remuneração do período das férias.
10% (dez por cento) da remuneração do período das férias.
15% (quinze por cento) da remuneração do período das férias.
1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
20% (vinte por cento) da remuneração do período das férias.

4

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 2/2016 – UFRA, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

15 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações (regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais) será concedido horário especial ao
servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem
prejuízo do exercício do cargo. Para efeito desse dispositivo,
(A) não será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade na qual o servidor estiver em exercício;
também não será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, mesmo quando comprovada
a necessidade por junta médica oficial.
(B) será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade na qual o servidor estiver em exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho; também será concedido horário especial ao servidor portador de
deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de
compensação de horário.
(C) não será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade na qual o servidor estiver em exercício;
também não será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de
deficiência física.
(D) somente será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, desde que comprovada a
necessidade por junta médica oficial.
(E) somente será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de
deficiência física, com a devida comprovação da necessidade.

16 O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal. São deveres fundamentais do servidor que constam no referido Decreto:
(A) I – ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando
estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; II – ser cortês, ter
urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os
usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade,
cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; III
– resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem
obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou
aéticas e denunciá-las; e IV – ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca
danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema.
(B) I – fazer uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem; II – prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou
de cidadãos que deles dependam; III – ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro
ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; IV – usar de artifícios para
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou
material.
(C) I – deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento do seu mister; II – permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; III – pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie,
para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor
para o mesmo fim; IV – alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
(D) I – iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; II – desviar
servidor público para atendimento a interesse particular; III – retirar da repartição pública, sem estar
legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; IV – fazer uso
de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de
amigos ou de terceiros.
(E) I – apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; II – dar o seu concurso a qualquer
instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana; III – exercer atividade
profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. IV – ser, em função de seu
espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de
sua profissão.
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17 Determina a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações, que o processo disciplinar é o
instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, e será
conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente,
observados outros dispositivos da referida Lei. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
(A) I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito administrativo, que
compreende instrução, defesa e relatório; e III – julgamento.
(B) I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito administrativo, que
compreende instrução, defesa e relatório, somente.
(C) I – instauração, sem necessidade da publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito administrativo,
que compreende instrução e relatório, somente.
(D) I – instauração, sem necessidade da publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito administrativo,
que compreende instrução, defesa e relatório, ficando o julgamento a critério do presidente da comissão.
(E) I – instauração, sem necessidade da publicação do ato que constituir a comissão; II – inquérito administrativo,
que compreende instrução, defesa e relatório, ficando o julgamento a critério, de todos os integrantes da
comissão.

18 O Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,
instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005. O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento terá
por objetivos:
(A) I – contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão e II – capacitar o servidor para
o desenvolvimento de ações de gestão pública, somente.
(B) I – capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão pública e II – capacitar o servidor para o
exercício de atividades de forma articulada com a função social da IFE, somente.
(C) I – contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão; II – capacitar o servidor para o
desenvolvimento de ações de gestão pública e III – capacitar o servidor para o exercício de atividades de forma
articulada com a função social da IFE.
(D) I – contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão; e II – capacitar o servidor para
o exercício de atividades de forma articulada com a função social da IFE, somente.
(E) I – capacitar o servidor e os terceirizados para o desenvolvimento de ações de gestão pública; e II – capacitar
o servidor e terceirizado para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da IFE.

19 Institui O Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, e dá outras providências. Ao Coordenador do Comitê Gestor compete:
(A) I – cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do Colegiado; II – constituir grupos de trabalho
temáticos temporários; III – convocar e coordenar as reuniões do Comitê, somente.
(B) I – cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do Colegiado; II – constituir grupos de trabalho
temáticos temporários; e III – exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações, somente.
(C) I – cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do Colegiado; II – convocar e coordenar as reuniões
do Comitê; e III – exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações, somente.
(D) I – cumprir e fazer cumprir este Decreto e as decisões do Colegiado; II – constituir grupos de trabalho
temáticos temporários; III – convocar e coordenar as reuniões do Comitê; e IV – exercer o voto de qualidade
no caso de empate nas deliberações.
(E) I – constituir grupos de trabalho temáticos temporários; II – convocar e coordenar as reuniões do Comitê; e III
– exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações, somente.

20 O Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de
Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. O servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da
entidade onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até três meses, para participar de ação de
capacitação. A concessão da licença será concedida ao servidor que tiver
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dois anos completos de trabalho.
cinco anos completos de trabalho.
três anos completos de trabalho.
quatro anos completos de trabalho.
um ano completo de trabalho.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 O programa Bloco de Notas do Windows é utilizado para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lembretes de tarefas.
edição de equações matemáticas.
criação de notas gráficas.
criação e edição de arquivos que tenham como base textos simples.
organização de tarefas diárias em forma de notas organizadas por data.

22 Quando se deseja ocultar temporariamente a janela de um programa no Windows 7, deve-se pressionar na
janela deste programa o botão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

maximizar.
fechar.
ocultar.
finalizar.
minimizar.

23 O conjunto de teclas de atalho utilizado para mover arquivos selecionados entre pastas no Windows 7 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Control + x, Control + v.
Control + x, Control + c.
Control + c, Control + v.
Control + c, Control + c.
Control + v, Control + z.

24 Quando se deseja limpar completamente o conteúdo de um pen-drive no Windows 7, deve ser executada a
ação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

formatação rápida.
formatação incondicional.
formatação completa.
formatação profunda.
formatação parcial.

25 Para ter acesso ao Windows Explorer no Windows 7, pode-se utilizar o conjunto de teclas
(A)

+d

(B)

+e

(C)

+f

(D)

+k

(E)

+w

26 Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo no Windows Explorer do Windows 7, é possível
visualizar um conjunto de opções que são ações que podem ser realizadas. A opção que permite ver quando
o arquivo foi criado, acessado e modificado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

abrir.
propriedades.
exibir.
recortar.
editar.
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27 Pode ser considerado somente como dispositivo de saída de dados o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

teclado.
pen-drive.
impressora.
mouse.
mesa digitalizadora.

28 No computador existem diversos tipos de memória que são utilizados para armazenamento de dados.
Assinale o tipo de memória usado para armazenamento temporário de programas que devem ser executados
pela CPU.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RAM.
ROM.
EEPROM.
UV-EPROM.
CD-ROM.

29 Para que a geração automática de sumário possa ser efetuada no processador de texto Word/Writer, é
necessário que
(A) o texto seja elaborado de forma organizada, tendo como base tags que indicam que pertencem ao sumário.
(B) os elementos textuais para o sumário sejam organizados em forma de numeração.
(C) os marcadores contenham textos que informem através do estilo sumário que este será utilizado para compor
o sumário principal.
(D) cada elemento do sumário tenha um ponteiro indicando para qual elemento do texto principal está sendo
referido.
(E) os textos referentes ao nome das seções de um arquivo sejam formatados com estilos.

30 Em um processador de texto é comum o título de uma seção ficar isolado do texto seguinte. Para evitar que
isso ocorra, é necessário que o parágrafo com o texto da seção seja formatado para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

manter com o próximo.
manter juntos.
manter linhas juntas.
quebrar somente depois.
quebra posterior de página.

31 Em planilhas eletrônicas, para mostrar tendências ao longo do tempo ou categorias, o tipo de gráfico utilizado
é o de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

barra.
superfície.
pizza.
linha.
dispersão.

32 Quando se deseja atualizar automaticamente somente a data de um campo em uma planilha eletrônica
quando esta for aberta, deve ser utilizada a função
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Agora ( )
Data ( )
Now ( )
Hoje ( )
Home ( )
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33 Em uma apresentação de Slides, em um editor de apresentações, o atalho do teclado que deve ser utilizado
quando se deseja iniciar uma apresentação a partir do slide atual é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F5.
Shift + F5.
Control + F5.
Option + F5.
Alt + F5.

34 Quando se deseja que somente alguns slides sejam apresentados a partir de uma apresentação de slides
padrão, o comando que deve ser ativado para que estes slides possam ser selecionados é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apresentação de Slides Particionada.
apresentação de Slides Organizada.
apresentação de Slides Personalizada.
apresentação de Slides Formatada.
apresentação de Slides Estruturada.

35 Quando uma empresa deseja disponibilizar informações internas/privadas utilizando ferramentas de
visualização do tipo browser, ela deve usar o tipo de rede de computadores denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

internet.
banco de dados.
gerenciador de planilhas.
organizador de arquivos.
intranet.

36 Assinale a alternativa que apresenta um sistema de informações aberto onde documentos e outros recursos
Web são identificados por URLs, interligados por ligações de hipertexto e acessados na internet.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

File Transfer Protocol.
Real Time Protocol.
Domain Name Server.
Java Hypertext Domain.
World Wide Web.

37 Alguns fornecedores de software limitam a quantidade de usuários simultâneos de programas
computacionais, mas não limitam a quantidade de computadores/máquinas em que ele pode ser instalado.
Denomina-se esse tipo de licença como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

multi-user license.
floating license.
OEM license.
freeware license.
GPL license.

38 O aplicativo Adobe Reader tem a função de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

compactar arquivos.
expandir diretórios.
explorar drivers.
permitir a leitura de arquivos do tipo PDF.
particionar discos rígidos.
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39 A ferramenta que permite o desenvolvimento de conteúdo de forma colaborativa é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

editor de fotos.
processadores multimídia.
wiki.
organizadores de páginas Web.
blog.

40 A ferramenta que promove debates através de troca de mensagens é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fórum de discussão.
servidor de busca.
ferramentas de busca.
servidor página.
joomla.

41 O programa de computador que tem a finalidade de alterar o funcionamento do computador sem a
autorização ou coletar informações sem a percepção do usuário é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

firmware.
underware.
stormsoft.
vírus.
virmware.

42 Quando o usuário efetua uma cópia dos arquivos com finalidade de preservar e recuperar os dados em um
computador, ele está fazendo um(uma)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

restore.
backup.
varredura.
armazenamento.
descompressão.

43 Para uma melhor organização do disco rígido, pode-se dividi-lo em unidades. A esta ação chamamos de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seccionamento de drivers.
particionamento de disco rígido.
divisão de unidades.
organização multiparcionada.
criação de subunidades.

44 Assinale o conjunto de caracteres que não pode ser utilizado em nomes de arquivos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

#$^*()|
!‘+-=%
\/?:*“><|
~@&-%#
;:“{}&#

45 O tipo de rede de computadores mais adequada quando se deseja interligar computadores em um sala é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

WAN.
Metropolitana.
PoE.
POL.
LAN.
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