
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/07/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
� Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

� As questões estão assim distribuídas: 
  

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

MATEMÁTICA: 
11 a 15 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 
� O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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DIGITADOR 

Realização: 
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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06. 
 

 
Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade 
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Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem 
o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país 
entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e 
desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será 
tarefa simples.  

De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o 
Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer 
uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos 
alguém: o poder do contato visual.  

Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para 
subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal 
utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e 
suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente. 

Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela 
culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no 
debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que 
mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.  

A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive, 
enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de 
chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a 
maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador. 

Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em 
contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo 
demais, o efeito  pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando 
alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por 
outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.  
Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para 
definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande 
venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar 
ótimos resultados financeiros. 
 

 (SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html - 
Acesso em: 22/04/2016). 

 
 
01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA. 
 

I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao 
impeachment de Dilma Rousseff; 

II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a 
verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se 
expressam publicamente; 

III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas 
de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, 
candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, 
dando a impressão que conversam com o espectador; 

IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante 
as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George 
W. Bush.  
  

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  (D)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  (E)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões 
políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

(B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez 
com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições. 

(C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a 
frente na corrida eleitoral. 

(D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente 
se esse olhar durar até 10 segundos. 

(E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito 
da vida política, como demonstrou Al Gore. 

 
03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale 

a opção INCORRETA. 
 

(A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na 
construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição. 

(B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte 
àquela que foi apresentada no período anterior. 

(C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar 
disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.  

(D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro 
parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no 
terceiro. 

(E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no 
olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as 
eleições dos EUA. 

 
04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso 

por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.  
 

I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e 
uma subordinada substantiva objetiva direta; 

II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta 
atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas; 

III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada 
sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a assertiva III está correta. 
(E) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o 

assunto é flertar”, pode-se afirmar que: 
 

(A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto 
indireto para complementar o seu sentido. 

(B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + 
Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial). 

(C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder 
dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva. 

(D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como 
intensificador de “gente”. 

(E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto 
adverbial na oração principal. 
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06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação. 
 

(A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia 
ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas. 

(B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 
10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na 
pontuação. 

(C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa 
razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se 
relaciona com a anterior. 

(D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que 
candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas 
depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, 
respectivamente. 

(E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, 
a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos 
uma pausa neste trecho. 

 
O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09. 
 

A CARTA (Erasmo Carlos) 
 
1   Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, 
2   Porque veio a saudade visitar meu coração. 
3   Espero que desculpes os meus erros, por favor, 
4   Nas frases desta carta  
5   Que é uma prova de afeição. 
6   Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás 
7   Resposta imediata me chamando de meu bem. 
8   Porém o que me importa 
9   É confessar-te uma vez mais 
10 Não sei amar na vida mais ninguém. 
 

 
 
11  Tanto tempo faz 
12  Que li no teu olhar 
13  A vida cor-de-rosa que eu sonhava. 
14  E guardo a impressão 
15  De que já vi passar 
16  Um ano sem te ver, 
17  Um ano sem te amar. 
18  Ao me apaixonar 
19  Por ti não reparei 
20  Que tu tivesses só entusiasmo. 
21  E para terminar, amor, assinarei 
22  Do sempre, sempre teu 
 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html - Acesso em 24/04/2016. 
 
 
07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de 
construir um efeito de sentido na música.  

(B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma 
vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal. 

(C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita 
anteriormente e a transformou em uma letra de música. 

(D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma 
carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher. 

(E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são 
construções linguísticas que lembram um perfil de texto. 

 
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas 
pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa. 

(B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas 
verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente. 

(C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível 
recuperá-lo a partir da desinência de verbos. 

(D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que 
desculpes” e “Talvez tu não a leias”. 

(E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.  
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09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, 
conforme aparece no texto. 

(B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, 
tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”. 

(C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos 
trechos em que esse pronome aparecesse. 

(D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por 
isso que aparecem entre vírgulas. 

(E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” 
mais o pronome demonstrativo “esta”. 

 
10. “Não temais ímpias falanges / Que apresentam face hostil / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do 

Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as 
unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de: 

 
(A) Tropas desumanas; ameaçadora. 
(B) Bando cruel; mal-humorada. 
(C) Polícia inimiga; agressiva. 
(D) Patrulha herege; desfavorável.  
(E) Exército ateu; desumana. 

 
 
 
 
 
11. Sabe-se que a função ���� � 0,0001	�
 � 0,1	� � 50, para 200 � � � 900 calcula o custo por unidade de 

mercadoria produzida por uma empresa (em reais). Sendo � a produção mensal em toneladas desta mercadoria, 
a quantidade mínima de toneladas desta mercadoria que deverão ser produzidas para se obter um custo mínimo 
por unidade será de  

 
(A) 200	��������� 
(B) 300	��������� 
(C) 500	��������� 
(D) 600	��������� 
(E) 800	��������� 

 
 
12. No triângulo ∆���, �  é um ângulo reto e a medida do ângulo �!  é 30°. Se �#$$$$ % ��$$$$, #&$$$$ % ��$$$$, &'$$$$ % ��$$$$ e ��$$$$ �

80	�(, a medida do segmento �'$$$$ é  

 
(A) 2	�( 
(B) 4	�( 
(C) 5	�( 
(D) 8	�( 
(E) 10	�( 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 
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13. Um auditório de uma escola tem 512 lugares. A diretora pretende colocar cadeiras neste auditório distribuído da 
seguinte maneira: na primeira fila 17 cadeiras, na segunda fila 19, na terceira 21 e assim sucessivamente até 
completar as � filas. O número total de filas deste auditório será de  

 
(A) 16	+,���. 
(B) 21	+,���. 
(C) 24	+,���. 
(D) 30	+,���.  
(E) 32	+,���. 

 
 
14. Em uma biblioteca pública tinha 1.200 livros de matemática e português. A razão entre os números de livros de 

matemática e o número de livros de português era de 
.

/
. A direção da biblioteca neste mês comprou mais 450 

novos livros dessas mesmas áreas e essa razão passou a ser de 
.



. A quantidade de livros de matemática que a 

biblioteca tem agora é de 
 

(A) 250  
(B) 350  
(C) 450  
(D) 500 
(E) 550  

 
 
15. Em uma pesquisa feita com um grupo de 8.500 turistas em um hotel em Luís Correia, 3.572 deles preferem a 

praia, 2.837 preferem a piscina, e 2.351 não tem nenhuma das preferencias anteriores. O número de turistas que 
preferem praia e piscina é 

 
(A) 180 
(B) 260 
(C) 280 
(D) 375 
(E) 400 

 
 
 
 
16. Sobre sistemas operacionais, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A suíte Office pode funcionar sem um sistema operacional instalado no computador. 
(B) A suíte OpenOffice só funciona no sistema operacional Ubuntu. 
(C) O sistema operacional Windows só consegue executar um programa de cada vez. 
(D) O Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux. 
(E) O Menu Iniciar está presente em todos os sistemas operacionais. 

 
17. Assinale a opção que indica o funcionamento na fórmula =média(B4:F4)/2 no Excel 2013. 

 
(A) Calcula a média das células B4 e F4. 
(B) Calcula a média das células B4 e F4 e divide o resultado por 2. 
(C) Calcula a média das células de B4 a F4 e divide o resultado por 2. 
(D) Calcula a média das células de B4 a F4. 
(E) A fórmula não calcula nada, pois apresenta um erro. 

 
18. Indica um hardware que controla o fluxo de entrada e saída de informações em uma rede. 

 
(A) Antivírus 
(B) Cavalo de Troia 
(C) Spam 
(D) Firewall 
(E) Malware 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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19. Assinale a alternativa que NÃO representa extensão de arquivo referente a programa de apresentações no 
Office/OpenOffice/BrOffice: 

 
(A) ppt 
(B) pps 
(C) pptx 
(D) odp 
(E) cdr 

 
20. Sobre a suíte de escritório Office, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) No Word 2013, é possível abrir e editar arquivos do tipo PDF. 
(B) No Excel, é possível fazer apresentações. 
(C) O Impress é o software da suíte Office responsável por fazer as apresentações. 
(D) A opção de verificar ortografia está presente somente no Word. 
(E) Não é possível copiar uma imagem do Word e colar no Powerpoint. 

 
 

 
 
 
 
21. Com relação ao Microsoft Powerpoint 2013, analise as afirmações a seguir: 
 

I. ‘Empurrão’ é um tipo de Efeito de Transição; 
II. Uma animação permite aplicar efeitos a um texto ou objeto para dar a impressão de movimento; 
III. ‘Surgir’ é um tipo de Efeito de Animação. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, apenas.  

 
22. Com relação ao Microsoft Word 2013, analise as afirmações a seguir: 
 

I. A partir da página 'Salvar como', é possível salvar arquivos no formato .txt (texto sem formatação);  
II. A partir da página 'Exportar', é possível criar um documento PDF; 
III. A partir da página 'Imprimir', é possível visualizar a impressão. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III.  
(E) III, apenas. 

 
23. Marque a opção que contenha somente softwares livres. 
 

(A) Linux e Microsoft Windows 10. 
(B) Firefox e Apple Mac OS X. 
(C) Linux e LibreOffice. 
(D) Firefox e Microsoft Office. 
(E) Microsoft Windows 10 e LibreOffice. 

 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Com relação ao Microsoft Excel 2013, analise as afirmações a seguir: 
 

I. Permite a realização de cálculos dentro de uma célula; para tal, basta preceder à expressão com o sinal de 
igual e utilizar operadores matemáticos computacionais; 

II. O operador matemático 'x' é utilizado para multiplicação; 
III. Deve-se sempre realizar as potências, depois a multiplicação e, por último, a soma, levando em 

consideração a prioridade dos operadores matemáticos.   
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

(A) I, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III.  

 
25. O Windows 8.1 oferece suporte nativo a arquivos PDF através do aplicativo: 
 

(A) Desfragmentador de disco. 
(B) Limpeza de Disco. 
(C) Windows Explorer. 
(D) Antivírus. 
(E) Leitor. 

 
26. No Windows 8.1, as contas de usuários podem ser definidas com perfis. Marque a opção que corresponde a 

perfis desse sistema operacional. 
 

(A) Administrador e Usuário padrão 
(B) Usuário padrão e Root 
(C) Administrador e Root 
(D) Usuário padrão e Pai 
(E) Filho e Pai 

 
27. No Windows 8.1, os ajustes e as configurações do computador podem ser realizados através do 
 

(A) Explorador de Arquivos. 
(B) Painel de Controle. 
(C) Prompt de comando. 
(D) Paint. 
(E) Bloco de notas. 

 
28. Com relação a software livre analise as afirmações a seguir: 
 

I. Softwares Freewares são softwares livres; 
II. Softwares Sharewares são softwares livres; 
III. O Software livre obrigatoriamente possui código aberto.  

 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, apenas.  

 
29. No Microsoft Word 2013, a página da Guia Arquivo que permite acessar (visualizar) os documentos recentes é  
 

(A) Novo. 
(B) Salvar. 
(C) Abrir. 
(D) Imprimir. 
(E) Exportar. 
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30. No Microsoft Excel 2013, para criar um gráfico do tipo Pizza deve-se utilizar a guia 
 

(A) Fórmulas. 
(B) Revisão. 
(C) Células. 
(D) Função. 
(E) Inserir. 

 
 
31. O comando do Linux que lista o conteúdo do diretório corrente é o 
 

(A) Home. 
(B) Is. 
(C) Kernel. 
(D) Shell. 
(E) Downloads. 

 
32. Marque a opção que corresponde ao aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens 

pelo celular sem pagar por SMS, que usa o mesmo plano de dados de internet e portanto não há custo para o 
envio de mensagens e que permite criar grupos e enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudios. 

 
(A) navegador Web. 
(B) VoIP. 
(C) WhatsApp Messenger. 
(D) Netflix. 
(E) TCLchat. 

 
33. A distribuição Linux patrocinada pela empresa Canonical Ltd. e que lança versões semestralmente é a 
 

(A) Suse. 
(B) Debian. 
(C) Ubuntu. 
(D) Mandriva. 
(E) Kurumin. 

 
34. Marque a opção que corresponde a extensão de arquivo padrão para documentos de texto do LibreOffice Writer: 
 

(A) .odt 
(B) .pdf 
(C) .jpg 
(D) .doc 
(E) .low 

 
35. O serviço de armazenamento na nuvem (cloud storage) da Microsoft que já vem pré-instalado no Windows 10 é 

o: 
 

(A) Dropbox. 
(B) Drive. 
(C) Armazen. 
(D) Copy. 
(E) OneDrive. 

 
36. No LibreOffice Writer 5 para substituir um texto por outro em um documento de texto deve-se usar o menu: 
 

(A) Tabela opção Trocar. 
(B) Inserir opção Cabeçalho. 
(C) Formatar opção Página. 
(D) Substituir opção Texto. 
(E) Editar opção Localizar e substituir. 
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37. Marque a opção que corresponde a extensão de arquivo padrão para planilhas do LibreOffice Calc: 
 

(A) .xls 
(B) .xlsx 
(C) .bmp 
(D) .ods 
(E) .loc 

 
38. No LibreOffice Calc 5, o usuário pode ordenar os valores de células selecionadas de maneira crescente ou 

decrescente por meio do menu: 
 

(A) Editar opção Colar. 
(B) Inserir opção Linhas. 
(C) Formatar opção Página. 
(D) Dados opção Classificar. 
(E) Ordenar opção Exportar. 

 
39. Na internet, os sistemas de colaboração que permitem a edição de documentos de hipertexto por meio da 

utilização de um navegador web são conhecidos como: 
 

(A) Wikis. 
(B) HTML (HiperText Markup Language). 
(C) Tags. 
(D) WWW (World Wide Web). 
(E) ARPANET. 

 
40. Marque a opção que corresponde a uma ferramenta de busca para consulta de páginas na Web: 
 

(A) Microsoft. 
(B) Google. 
(C) Webmail. 
(D) FTP (File Transfer Protocol). 
(E) WordArt. 

 
41. Navegador que foi criado para o Mac (da empresa Apple) e já vem instalado nele, é mais rápido, consome 

menos energia que os outros navegadores e agora oferece suporte nativo ao Netflix é o 
 

(A) Safari. 
(B) Firefox. 
(C) Chrome. 
(D) Ópera. 
(E) Edge. 

 
42. Navegador que é um software livre, multiplataforma e desenvolvido pela Fundação Mozilla é o 
 

(A) Safari. 
(B) Firefox. 
(C) Chrome. 
(D) Ópera. 
(E) Netscape. 

 
43. Versão online da suíte de aplicativos para escritório Microsoft Office que contém o Word, Excel e PowerPoint, 

possibilitando criar, salvar, editar e compartilhar documentos de qualquer lugar de maneira gratuita é o 
 

(A) SuperOffice. 
(B) Google Docs. 
(C) Office Online. 
(D) OfficeCloud. 
(E) HTTPOffice. 
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44. O serviço de armazenamento na nuvem (cloud storage) da Google que o usuário começa com 15 GB de 
armazenamento on-line gratuito para fotos, histórias, designs, desenhos, gravações e vídeos é o: 

  
(A) Dropbox. 
(B) OneDrive. 
(C) Armazen. 
(D) Copy. 
(E) Drive. 

 
45. Marque a opção que corresponde ao formato de arquivo que deve ser utilizado, preferencialmente, nos 

documentos de texto do Padrão Ofício: 
 

(A) TXT 
(B) PDF 
(C) BMP 
(D) Rich Text 
(E) XLS 

 
46. Com relação ao LibreOffice Impress 5, analise as afirmações a seguir: 
 

I. É um programa para apresentação de slides; 
II. Possui as mesmas funções do Access do Microsoft Office; 
III. Não é possível configurar a transição de slides neste programa. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, apenas.  

 
47. Marque a opção que não obedece à forma de apresentação (diagramação) para documentos no Padrão Ofício: 
 

(A) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral. 
(B) É opcional constar a partir da segunda página o número da página. 
(C) Para símbolos não existentes na fonte Times New Roman, poder-se-ão utilizar as fontes Symbol e 

Wingdings. 
(D) Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo. 
(E) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. 

 
48. Com relação à forma de apresentação (margens) para documentos no Padrão Ofício analise as afirmações a 

seguir: 
 

I. O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0cm de largura; 
II. O início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5cm de distância da margem esquerda; 
III. O campo destinado à margem lateral direita terá 1,5cm. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, apenas.  

 
49. Marque a opção que corresponde a um nome de arquivo (sem a extensão) que obedece o Padrão Ofício: 
 

(A) “Of. - relatório produtividade ano 2002”. 
(B) “Of. 123”. 
(C) “123 - relatório produtividade ano 2002”. 
(D) “Of. 123 - relatório produtividade ano 2002”. 
(E) “Ofício”. 
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50. Com relação à forma de apresentação e impressão de documentos no Padrão Ofício, analise as afirmações a 

seguir: 
 

I. Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser impressos em papel de tamanho Carta (Letter); 
II. A impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco; 
III. A impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
(A) I, II e III.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, apenas.  

 
 
 
 
 
 


