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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

QUESTÃO 01  

A distribuição Linux “Ubuntu” é uma das mais utilizadas atualmente. Construída sobre as bases de outra 

distribuição, a “Debian” busca ser mais amigável que esta para o usuário final e fornecer programas em 

versões mais atualizadas. As versões de lançamento “estável” do Debian são mais interessantes aos 

administradores de  TI (Tecnologia de Informação), pois primam pela estabilidade, mas deixam de fora as 

últimas inovações que os softwares possuem. 

Contudo, apesar de algumas diferenças entre as duas, ambas as distribuições se utilizam do mesmo 

sistema de gerenciamento para a instalação, atualização e remoção de programas. Sobre esse sistema 

de gerenciamento, supondo que os repositórios necessários já estejam configurados, é correto afirmar: 

a) Tanto no Debian quanto no Ubuntu, ao se digitar em um terminal, com acesso de superusuário, 

o comando apt-get update, todo o sistema operacional será atualizado, inclusive todos os 

programas que tiverem sido instalados pelo usuário após a instalação do sistema operacional e 

que possuírem atualizações pendentes. 

b) Tanto no Debian quanto no Ubuntu, ao se digitar em um terminal, com acesso de superusuário, 

o comando apt-get upgrade, todo o sistema operacional será atualizado, inclusive todos os 

programas que tiverem sido instalados pelo usuário após a instalação do sistema operacional e 

que possuírem atualizações pendentes. 

c) O Debian, por implementar por padrão o mecanismo de segurança “apparmor”, requer que, ao 

se utilizar o comando aptitude para a instalação, atualização ou remoção de softwares, seja 

utilizada a seguinte sintaxe: aptitude install programa -f apparmor allow. 

d) O Ubuntu abandonou o comando apt-get em favor do comando aptitude, e neste sistema 

operacional o comando a ser fornecido para a atualização total do sistema operacional é aptitude 

update, mantendo-se a sintaxe semelhante para facilitar a migração. 
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QUESTÃO 02  

“Mozilla Thunderbird é o cliente de e-mail da Fundação Mozilla - a mesma produtora do Firefox, 

disponível para Windows, Mac e Linux. O aplicativo permite a você gerenciar diferentes contas de e-mail 

gratuitamente e pode ser instalado em diversos sistemas operacionais (…). Com ele, você pode acessar 

seus e-mails do Hotmail, Gmail, Yahoo ou qualquer outro provedor com suporte a SMTP/POP3/IMAP. O 

programa tem filtro antispam embutido, um mecanismo que previne golpes por meio de mensagens, 

assinaturas digitais, criptografia, suporte a certificados e dispositivos de segurança. (…) Além de 

organizar e-mails em pastas, no Thunderbird é possível classificá-los por campos, como por exemplo: 

assunto, data e remetente. Porém, se o usuário preferir, pode usar a busca do programa e encontrar o 

que procura em qualquer pasta. (…) O programa também suporta o uso de tag para organizar melhor as 

mensagens. O recurso tem um formato parecido com o usado no Gmail, tendo basicamente as tags 

“Importante”, “Trabalho”, “Particular”, “Pendente” e “Adiar”. Para completar, ele permite cadastrar mais 

tags além das disponíveis.”  

Brito, Edvaldo. Thunderbird Mozilla: gerencie várias contas de e-mail ao mesmo tempo. Disponível no 

portal Techtudo, em <http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/mozilla-thunderbird.html>. Acesso em 

26/out/2016. 

O Mozilla Thunderbird é uma solução completa para operação e gerenciamento de diversos meios de 

comunicação. Tendo em vista a versão mais atual até a presente data (45.4.0), a descrição que 

corresponde ao uso adequado do programa é: 

a) O Mozilla Thunderbird, ao se adicionar uma nova conta de e-mail, tentará definir 

automaticamente os dados necessários para acesso ao serviço. Contudo, caso o procedimento 

automatizado não seja eficaz, é possível configurar as contas manualmente. Para isso, vá em 

“Ferramentas” → “Configurações de contas” → “Ações de Contas” → “Nova conta de e-mail”, 

forneça seus dados “Seu nome”/“Endereço de e-mail”/“Senha” → “Continuar” → “Config. Manual”. 

Nesta tela, insira os dados de POP3/IMAP, SMTP, Porta, SSL (Criptografia) e Método de 

Autenticação. Após, clique em “Concluir”, e a conta estará disponível para uso. 

b) O Mozilla Thunderbird funciona nativamente como um cliente FTP, permitindo que se gerenciem 

arquivos remotamente. Para tanto, vá em “Ferramentas” → “Configurações de contas” → “Ações 

de Contas” → “Nova conta de outro tipo” → Selecione “TFTP” → Na tela que surge, forneça o 

endereço do servidor, seu usuário e senha e, se necessário, altere a porta padrão de comunicação 

→ Clique em “Testar”. Caso o teste conclua normalmente, clique em “Concluir” e o serviço já 

estará disponível. 

c) Uma das limitações inerentes ao modo como o Mozilla Thunderbird foi concebido é que, para 

cada conta POP3/IMAP criada, obrigatoriamente deverá corresponder uma conta SMTP, 

impossibilitando que se utilize uma disposição muito comum em ambientes corporativos que é a de 

diversos servidores POP3/IMAP terem apenas um servidor SMTP correspondente. Esta limitação 

fez com que o Exchange, da Microsoft, fosse preferido em relação ao Thunderbird nas empresas. 

d) O Mozilla Thunderbird permite que se utilize nativamente o mecanismo de chat IRC (rede 

social). Para tanto, vá em “Ferramentas” → “Configurações de contas” → “Ações de Contas” → 

“Nova conta de bate-papo” → Na tela que surge, forneça seu usuário e senha → Clique em 

“Concluir” e o serviço já estará disponível. 

 

 

 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/mozilla-thunderbird.html
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QUESTÃO 03  

“Em reuniões comerciais ou empresariais é de grande utilidade apresentar dados para o cliente para que 

ele possa ver os resultados econômicos derivados do contrato do produto ou serviço a ser oferecido. Para 

isso, você pode usar uma planilha do LibreOffice Calc onde, modificando os dados iniciais, no caso de um 

cliente particular, você pode ver um resultado diferente. Mas fazer essa apresentação em uma planilha, 

embora tenha imagens ou gráficos, geralmente não fica bonito. É muito melhor, do ponto de vista estético, 

incluir esta planilha em uma apresentação do Impress.” 

Como Fazer | Tutorial - Miguel Ángel Hernández Pedreño. LibreOffice Magazine – Julho 2016. Disponível 

em: <https://pt-br.libreoffice.org/assets/Uploads/PT-BR-Documents/Magazine/LM-ED22.pdf>. Acesso em: 

26 out. 2016. 

Em consonância com o autor citado, existem basicamente duas formas de se fazer a inclusão de uma 

planilha do LibreOffice Calc como um objeto no LibreOffice Impress. Para tanto, qual é o procedimento a 

ser realizado? 

a) É possível vincular um arquivo do LibreOffice Calc com um arquivo do Impress. Neste caso, 

temos dois arquivos abertos: a planilha do Calc, onde os cálculos são feitos, e o Impress, onde o 

resultado desses cálculos vai aparecer. Para isso, abra a apresentação no Impress, vá para a 

página em que se deseja inserir a planilha → Menu “Inserir” → “Planilha” → “Importar de um 

arquivo” → Na caixa de diálogo “Selecionar o arquivo”, selecione o arquivo que contém a Planilha 

do LibreOffice desejada e clique em “Ok”. 

b) É possível vincular um arquivo do LibreOffice Calc com um arquivo do Impress. Neste caso, 

temos dois arquivos abertos: a planilha do Calc, onde os cálculos são feitos, e o Impress, onde o 

resultado desses cálculos vai aparecer. Para isso, abra a apresentação no Impress, vá para a 

página em que se deseja inserir a planilha → Menu “Inserir” → “Objeto” → “Objeto OLE” → Na 

caixa de diálogo “Inserir objeto OLE”, em “Tipo de objeto”, selecione “Planilha do LibreOffice” → 

Clique em “Ok”. 

c) É possível inserir, na apresentação, uma planilha, permitindo que se trabalhe nela diretamente. 

Para isso, abra a apresentação no Impress, vá para a página em que se deseja inserir a planilha 

→ Menu “Inserir” → “Tabela” → “Importar do Calc” → Na caixa de diálogo “Selecionar o arquivo”, 

selecione o arquivo que contém a Planilha do LibreOffice desejada e clique em “Ok”. 

d) É possível inserir, na apresentação, uma planilha, permitindo que se trabalhe nela diretamente. 

Para isso, abra a apresentação no Impress, vá para a página em que se deseja inserir a planilha 

→ Menu “Inserir” → “Objeto” → “Objeto OLE” → Na caixa de diálogo “Inserir objeto OLE”, em “Tipo 

de objeto”, selecione “Planilha do LibreOffice” → Clique em “Ok”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt-br.libreoffice.org/assets/Uploads/PT-BR-Documents/Magazine/LM-ED22.pdf
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QUESTÃO 04  

Software indispensável para o acesso à Internet, o navegador (também conhecido como Browser) hoje 

possui ainda a maior fatia dos acessos à web. Contudo, há uma verdadeira guerra sendo travada pelos 

diversos desenvolvedores pela hegemonia de qual navegador é o mais adotado. O portal especializado 

de notícias Techtudo publicou as seguintes informações: 

Navegadores de Internet mais usados no Brasil 

 

Chrome domina o acesso geral, com o finado IE em segundo (Foto: Reprodução/StatCounter) 

No Brasil, a liderança do Chrome é incontestável: 65,84% dos usuários em 2015 utilizaram o navegador 

do Google para acessar a web, entre todas as plataformas, vencendo "de lavada". No gráfico, são 

considerados os acessos via desktop, celular, tablet e console de videogame. O segundo lugar fica para 

o finado Internet Explorer, com 11,46%, mostrando que ainda há muitos PCs no país com versões 

antigas do Windows. Em terceiro fica o Mozilla Firefox, com 8,1%, seguido por Android e Safari. 

Os navegadores de Internet mais usados no Brasil e no mundo. Disponível em 

<http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-

no-mundo.html>. Acesso em: 26 out. 2016. 

 

 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-chrome.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/01/os-navegadores-de-internet-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.html
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Contudo, por uma questão de maior adoção, ao longo do tempo, por boa parte dos desenvolvedores de 

software no Serviço Público, o Mozilla Firefox ainda é a maior referência para teste dos sites e sistemas 

governamentais. Assim sendo, é preciso que se conheçam, de perto, as configurações e funcionalidades 

do referido navegador. Qual é a descrição correta de recursos e configurações, referentes ao Mozilla 

Firefox para Microsoft Windows, na versão 49.0.2 (mais atual até a presente data)? 

a) O Firefox possui nativamente a “Navegação Privativa”, recurso que permite que se navegue na 

internet sem salvar informações sobre os sites e páginas visitadas, e inclui proteção contra 

rastreamento, tornando o usuário anônimo na Internet. A Navegação Privativa também protege 

contra keyloggers ou spywares. 

b)-O utilitário “about:config”, que antes era acessado na barra de endereços, vem sendo 

abandonado como ferramenta de configuração nas versões mais atuais do Firefox, devido a sua 

dificuldade de utilização e risco de falha de segurança no navegador. 

c) Ao acessarmos, no navegador, “Opções” → “Avançado” → “Rede” → “Conexão” → “Configurar 

Conexão”, podemos ajustar as configurações de Proxy HTTP, SSL, FTP e SOCKS, inclusive 

podendo definir portas alternativas para os serviços. 

d) A instalação e gerenciamento de certificados digitais no Firefox se dá mediante a configuração 

existente em “Opções” → “Avançado” → “Escolha de dados” → “Certificados” → “Ver certificados”. 

 

QUESTÃO 05  

Maria, navegando pela Internet em uma famosa rede social, recebeu uma notificação de que um produto 

de seu interesse (uma geladeira) estava em promoção via compra online. A notificação vinha 

acompanhada da logomarca de uma conhecida rede de varejo. A geladeira, que originalmente custaria 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), estaria à venda naquele dia por R$ 999,00. Maria, que há meses estava 

ansiosa para realizar a compra, mais que depressa clicou sobre o link fornecido. Como não possui muita 

experiência em compras online, apenas foi seguindo os passos que o site eletrônico exigia, sem observar 

que o seu navegador indicava que o certificado e os endereços do domínio em que o site eletrônico 

estava hospedado não correspondiam ao da loja varejista verdadeira, fornecendo todos os seus dados, 

inclusive os dados e a senha de seu cartão de crédito. Após duas semanas, indignada por não ter 

recebido seu produto, buscou maiores informações e acabou descobrindo que havia sido vítima de uma 

fraude online. Maria, diante de tudo que foi exposto, foi vítima da espécie de golpe: 

a) Phishing, que é um tipo de golpe em que o atacante provoca a redireção da navegação do 

usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de HTTP (Hyper Text Transport 

Protocol). Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador Web é 

redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa. 

b) Pharming, que é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do 

usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS (Domain Name System). 

Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador Web é redirecionado, de 

forma transparente, para uma página falsa. 

c) Pharming, que é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e 

financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. 

d) Phishing, que é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e 

financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. 
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QUESTÃO 06  

Em um ambiente computacional, principalmente quando se é encarregado da gerência de um 

determinado segmento de uma rede de dados por um período considerável de tempo, acaba-se por 

esbarrar em diversos tipos de tentativas e mecanismos que buscam violar a integridade do mesmo 

ambiente computacional. A empresa Kaspersky, especialista em segurança da informação, publicou a 

seguinte matéria em 2013: 

 

Quase 40% dos computadores sofreram tentativas de infecção na Internet no primeiro trimestre de 

2013 

11 jun 2013 

Notícias de Vírus 

Relatório sobre a evolução das ameaças informáticas no primeiro trimestre de 2013 

Lisboa, 11 de Junho de 2013 – A Kaspersky Lab apresenta seu relatório sobre o desenvolvimento das 

ameaças informáticas do primeiro trimestre do 2013, um período em que, segundo os dados da 

Kaspersky Security Network (KSN*), a companhia detectou e neutralizou mais de 1.345.570.352 objectos 

maliciosos. Além disso, 39,1% dos computadores dos participantes na KSN sofreram tentativas de 

infecção enquanto navegavam na Internet durante o trimestre em análise. Destaque-se, também, 

que o número de computadores atacados em relação ao último trimestre de 2012 diminuiu 1,5%. 

Na mesma matéria, a Kasperky também apontou: 

 

Risco de infecções nos computadores de utilizadores em Internet em vários países. Primeiro 

trimestre de 2013 
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Top 20 dos países cujos recursos alojam programas maliciosos 

Estes dados estatísticos referem-se aos países onde estão alojados os websites a partir dos quais se 

descarregam os programas maliciosos. Para definir a fonte geográfica dos ataques na Internet, a 

Kaspersky Lab recorreu a uma técnica de comparação entre o nome de domínio e o endereço IP 

autêntico onde se encontra este domínio, e a definição da localização geográfica deste endereço IP 

(GEOIP).  

Assim, 81% destes websites usados para a propagação de programas maliciosos distribuem-se 

por 10 países (ver gráfico em baixo).  

Este índice diminuiu 5% nos últimos 6 meses: 3% no primeiro trimestre de 2013 e 2% no último trimestre 

de 2012. 

 

Classificação por país websites que alojam programas maliciosos. Primeiro trimestre de 2013 

 

A Rússia (19 %, -6 %) e os EUA (25 %, +3 %) voltaram a trocar posições na classificação, pelo que 

EE.UU. tem recuperado a primeira posição. Em relação ao último trimestre de 2012, a posição dos outros 

países quase não tem sofrido mudanças. 

Fonte: Notícias de vírus – Kaspersky Labs. Conteúdo disponível em 

<http://www.kaspersky.com/pt/about/news/virus/2013/quase_40_dos_computadores_sofreram_tentativas

_de_infeccao_na_internet_no_primeiro_trimestre_de_2013_>. Acesso em: 26 out. 2016. 

 

 

 

 

http://www.kaspersky.com/pt/about/news/virus/2013/quase_40_dos_computadores_sofreram_tentativas_de_infeccao_na_internet_no_primeiro_trimestre_de_2013
http://www.kaspersky.com/pt/about/news/virus/2013/quase_40_dos_computadores_sofreram_tentativas_de_infeccao_na_internet_no_primeiro_trimestre_de_2013


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 
Concurso Público – Assistente de Laboratório - Edital nº 70/2016 

 

       _________________________________________________________________________ Assistente de Laboratório 
8 

 

Diante desse cenário, um conhecimento sobre as diversas formas de códigos maliciosos é fundamental, 

pois assim se chega mais rapidamente ao diagnóstico de qual é a ameaça ao seu ambiente 

computacional. Dentre o que se descreve a seguir, verificamos imprecisão ao conceituar: 

a) O Worm, diferente do vírus, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em 

outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração 

automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Para que 

possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o worm depende da execução 

do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado, é preciso 

que um programa já infectado seja executado. 

b) Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se 

propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para 

que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da 

execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado 

é preciso que um programa já infectado seja executado. 

c) Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem 

que o equipamento alvo seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação 

similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando 

vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. 

d) Um Keylogger, que é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado 

do computador, e um Screenlogger, que é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela 

apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a 

posição onde o mouse é clicado, são dois exemplos de Spyware. 

 

QUESTÃO 07  

“O Modelo OSI (criado em 1970 e formalizado em 1983) é um modelo de referência da ISO que tinha 

como principal objetivo ser um modelo standard, para protocolos de comunicação entre os mais diversos 

sistemas, e assim garantir a comunicação end-to-end. Este modelo divide as redes de computadores em 

7 camadas, de forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade 

assinalada a uma determinada camada. Segundo Tanenbaum o Modelo OSI não é uma arquitetura de 

redes, pois não especifica os serviços e protocolos exatos que devem ser usados em cada camada. Ele 

apenas informa o que cada camada deve fazer. O Modelo OSI permite comunicação entre máquinas 

heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes de computadores (seja de curta, 

média ou longa distância) independente da tecnologia utilizada.” 

Modelo OSI. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI>. Acesso em: 25 out. 2016. 
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Disponível em: <http://andersonfrancisco.files.wordpress.com/2011/03/modelo-osi.png>. Acesso em: 25 

out. 2016. 

 

Tendo em vista que o Modelo ISO/OSI foi estabelecido como um padrão que cria abstrações para tratar 

as informações a serem comunicadas entre dois ou mais dispositivos e sua adoção universal, analise as 

afirmações a seguir: 

 

 

 

1. Camada Física. 

 

(   ) Camada de Data Flow, tendo como funções específicas: 

representação dos bits, forma e nível dos pulsos ópticos, mecânica dos 

conectores, função de cada circuito do conector. 

2. Camada de Enlace. 

 

(   ) Camada de Data Flow, tendo como funções específicas: tratamento 

dos problemas de tráfego na rede, escolha das melhores rotas através 

da rede, definir endereços lógicos de origem e destino associados ao 

protocolo. 

3. Camada de Rede. 

 

(   ) Camada de Application, tendo como funções específicas: realizar 

certas funções de forma padrão, como por exemplo, conversão de 

códigos de caracteres, e também compressão, criptografia, codificação 

de inteiro, ponto flutuante etc. 

4. Camada de Transporte. 

 

(   ) Camada de Data Flow, tendo como funções específicas: endereços 

físicos de origem e destino, definir protocolo da camada superior, 

topologia de rede, sequência de quadros, controle de fluxo e connection-

oriented ou connectionless. 

5. Camada de Sessão. 

 

(   ) Camada de Application, tendo como função específica: definir uma 

variedade de protocolos necessários à comunicação, tais como 

terminais virtuais, transferências de arquivos, correio eletrônico, acesso 

remoto etc. 
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6. Camada de Apresentação. 

 

(   ) Camada de Data Flow, tendo como funções específicas: garantir 

que todas as partes da informação cheguem corretamente ao destino, 

implementar conversação fim-a-fim, criação e término de conexões, 

controle de fluxo fim-a-fim, identificar as aplicações de camadas 

superiores, estabelecer conectividade fim-a-fim entre aplicações, 

oferecer serviços confiáveis (ou não) para a transferência de dados. 

7. Camada de Aplicação. 
(    ) Camada de Application, tendo como funções específicas: gerenciar 
o controle de diálogos, permitindo a conversação em ambos os sentidos, 
ou em apenas um, e sincronização do diálogo (transferência de 
arquivos, programas). 

Diante de todo o exposto, estabelece-se uma correlação adequada entre os elementos dessa tabela na 

sequência: 

a) 1-6-2-4-7-5-3. 

b) 1-3-6-2-7-4-5. 

c) 2-3-6-4-1-5-7. 

d) 5-7-3-2-4-1-6. 

 

QUESTÃO 08  

“A Arquitetura de von Neumann (de John von Neumann, pronunciado Nóimánn) é uma arquitetura de 

computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no 

mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Esta arquitetura é 

um projeto modelo de um computador digital de programa armazenado que utiliza uma unidade de 

processamento (CPU) e uma de armazenamento ("memória") para comportar, respectivamente, 

instruções e dados... Todos os elementos dessa arquitetura são alinhados da estrutura hardware do 

CPU, assim o sistema pode realizar todas as suas atividades sem apresentar erros no desempenho.” 

Fonte: Arquitetura de von Neumann. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_von_Neumann>. Acesso em: 25 out. 2016. 

 

 

Sobre a Arquitetura de von Neumann, base de construção de todos os processadores modernos, analise 

as afirmações detalhadas a seguir: 

 

1. Central de Aritmética. 

2. Central de Controle. 

3. Memória. 

4. Meio Externo de Gravação. 

5. Entrada. 

6. Saída. 

(   ) Caminho para a conexão do meio externo de 

gravação à Central de Controle e à Memória. 

 

(    ) É o que chamamos atualmente de dispositivos 

de entrada e saída, isto é, dispositivos para a 

entrada e saída de dados. 

 

(  ) É a unidade responsável pela execução de 

cálculos. É também conhecida atualmente como 

Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou ALU). 
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(   ) Usada para buscar instruções da memória e 

interpretá-las (decodificá-las), isto é, converter a 

instrução em sinais de controle que vão ativar ou 

desativar outras partes do processador. 
 

( )Tem duas funções: armazenar dados 

necessários para a execução de instruções e 

armazenar a sequência de instruções a serem 

executadas e seus respectivos dados, se 

existentes. 

 

(    ) Caminho para a conexão do meio externo de 

gravação à Central de Controle e à Memória, 

podendo funcionar com acesso direto à memória 

ou DMA (Direct Memory Access). 

 

Dessa maneira, temos correlação adequada entre os elementos na sequência: 

a) 5-4-1-2-6-3. 

b) 4-2-3-1-5-6. 

c) 6-4-1-2-3-5. 

d) 5-2-3-4-6-1. 

 

QUESTÃO 09  

Antes um componente que era praticamente esquecido pelos profissionais de TI (Tecnologia de 

Informação), as fontes de alimentação dos computadores são, hoje, objeto que requer muito cuidado ao 

serem selecionadas, pois os equipamentos demandam uma boa quantidade de energia para seus 

componentes, e as fontes também auxiliam na possibilidade de reaproveitamento de um computador. 

Analisando características que são inerentes às fontes de alimentação, é adequada qual descrição? 

a) A OPP (Overpower Protection) é a função de proteção contra sobrecarga, encarregada de 

desarmar a fonte caso a capacidade máxima de fornecimento seja ultrapassada. O sintoma nesse 

caso é que o micro não sofre desligamentos durante atividades intensas, pois a fonte ajusta a 

variação excessiva para que não se trabalhe com sobrecarga. 

b) A SCP (Short Circuit Protection) é a proteção básica contra curtos-circuitos, que faz com que a 

fonte se desligue em vez de explodir ou pegar fogo. Via de regra, o circuito de proteção é 

encontrado na maioria das fontes disponíveis no mercado, mesmo as mais simples. 

c) Ripple: em geral, fontes baratas são vendidas segundo sua “corrente de pico” e não com relação 

à capacidade real. O Ripple é exatamente o percentual de diferença verificada entre o valor de 

capacidade real e a capacidade de pico da fonte de alimentação. 

d) O parâmetro RoHS define a eficiência da fonte de alimentação, estabelecendo padrões de 

confiabilidade de 80% ou mais para a fonte. É normalmente encontrado em fontes de alimentação 

de boa qualidade. 
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QUESTÃO 10  

Componente indispensável ao adequado funcionamento de um computador, os chips de Memória RAM 

sofreram diversas atualizações ao longo dos anos, com acréscimos substanciais à capacidade de 

processamento dos dispositivos de TI (Tecnologia de Informação). Ao verificarmos as características de 

cada padrão de tais memórias, há imprecisão ao descrever que: 

a) As memórias EDO foram introduzidas a partir de 1994, e trouxeram uma melhoria significativa 

no modo de acesso a dados. As melhorias na arquitetura das memórias EDO tornaram-nas 

incompatíveis com placas-mãe equipadas com chipsets antigos. Basicamente, apenas as placas 

para processadores AMD Athlon XP+ e algumas placas com processadores AMD Sempron 

aceitam trabalhar com memórias EDO. 

b) As memórias DDR passaram a substituir as memórias SDRAM, pois, diferentemente das 

memórias EDO e SDRAM, implementavam tecnologia que as torna capazes de realizarem duas 

transferências por ciclo, tornando-as quase duas vezes mais rápidas que as memórias SDRAM 

regulares. 

c) As memórias DDR3 realiza 8 transferências por ciclo de clock, contra as 4 transferências da 

memória DDR2. Aditivamente, os módulos DDR3 incluem um sistema integrado de calibragem de 

sinal. O primeiro chipset a incluir suporte às memórias DDR3 foi o Intel P35, lançado em 2007. 

d) As memórias SDRAM foram adotadas em substituição às memórias EDO. As memórias SDRAM 

apresentavam um desempenho superior, pois, diferente das memórias EDO, eram capazes de 

trabalhar sincronizadas com os ciclos da placa-mãe, sem tempos de espera. 

 

QUESTÃO 11  

Os alimentos são consumidos de várias formas e estados físicos, podendo proceder de diferentes fontes 

alimentares. Quais são essas fontes? 

a) Fontes in natura ou processadas segundo a técnica dietética ou industrializadas. 

b) Fontes animais como leite e derivados, fontes vegetais como frutas hortaliças e cogumelos.  

c)-Alimentos orgânicos que são provenientes de cultivo natural sem uso de fertilizantes ou 

agrotóxicos e alimentos convencionais que usam insumos e tecnologias agrícolas.  

d) Fontes animais como: leite, ovos e carnes e/ou fontes vegetais como: frutas, hortaliças e/ou 

minerais como: a água e sal de cozinha e ainda fontes do reino Fungi como cogumelos.  

 

QUESTÃO 12  

Os nutrientes podem ser classificados de acordo com: 

a) A função desempenhada no organismo: plásticos ou construtores de tecidos, energéticos e 

reguladores. 

b) A molécula: proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, fibras e quilocalorias. 

c) A origem, o estado em que se encontra e as transformações por agentes térmicos. 

d) Os grupos alimentares: glicídios, proteínas e lipídios. 
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QUESTÃO 13  

Não são carboidratos presentes nos alimentos:  

a) Pectina, sacarose, glicogênio. 

b) Fibra dietética, rafinose e estaquiose. 

c) Glicose, isomaltose, celulose, amido, galactose.  

d) Amido, dextrinas, lactose, glicose, maltose, frutose e triglicerídeo. 

 

QUESTÃO 14  

Proteínas são polímeros constituídos por aminoácidos interligados por ligações peptídicas. O 

conhecimento sobre as propriedades das proteínas presentes nos alimentos é importante porque:  

a) As proteínas são nutrientes que estão presentes em grandes quantidades em todos os 

alimentos e se forem desnaturadas, não podem ser aproveitadas pelo organismo.  

b) As proteínas podem ser degradadas durante o processamento de alimentos por fatores, tais 

como: aquecimento excessivo, pH extremos e reações com carboidratos. 

c) Enzimas presentes nos alimentos podem ficar mais ativas quando o alimento é submetido ao 

processamento térmico a temperaturas acima de 100°C. 

d) Os aminoácidos das proteínas do leite podem impedir a coagulação da caseína e, com isso, não 

ocorre a formação de queijos. 

 

QUESTÃO 15  

As reações de oxidação de lipídios são as mais frequentes em alimentos. São agentes causadores 

dessas reações o(os) a(as): 

a) Compostos fenólicos, tocoferóis e ácido cítrico. 

b) Adição de agente sequestrante de radicais livres. 

c) Oxigênio atmosférico, íons metálicos livres, luz UV e peróxidos. 

d) Armazenamento de óleos e gorduras ao abrigo da luz e sem contato com o ar atmosférico. 

 

QUESTÃO 16  

A RDC 216, de 15/09/2004, dispõe sobre as boas práticas em serviços de alimentação. Qual operação 

não é estabelecida pela RDC 216? 

a)-Uso de água corrente potável é recomendado para lavagem de frutas e hortaliças.  

b)-Preparações que contenham corante amarelo tartrazina devem apresentar a informação 

destacada no rótulo. 

c)-Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. A 

diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação devem obedecer às instruções 

recomendadas pelo fabricante.  

d)-Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, 

cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, 

durante o desempenho das atividades.  
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QUESTÃO 17  

A presença de qualquer matéria estranha que não pertença ao alimento e que possa oferecer risco à 

saúde é considerada uma contaminação a qual pode ser:  

a) De natureza física, química ou biológica. 

b) Presença de Lactobacillus bulgaricus em iogurte.  

c) Presença de grãos de milho, ervilha ou soja no meio do feijão. 

d) Grumos de amido não gelatinizado em preparações com farinhas.  

 

QUESTÃO 18  

Quatro categorias de alimentos são definidas no Guia alimentar para a população brasileira de acordo 

com o tipo de processamento empregado na sua produção. Quais são elas? 

a) Hidrolizados, triturados, refinados e fermentados. 

b) Processados, ultraprocessados, condimentados e maturados. 

c) Beneficiados, industrializados, extrusados e ultraprocessados. 

d) Alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. 

 

QUESTÃO 19  

A composição centesimal de um alimento quantifica:  

a) Teores de carboidrato, proteína, lipídios, pH e fibras. 

b) Teores de carboidrato, proteína, lipídios, minerais e vitaminas. 

c) Teores de umidade, proteína, lipídios, carboidrato por diferença e cinzas. 

d) Teores de carboidrato, proteína, lipídios e valor calórico de 100g de alimento. 

 

QUESTÃO 20  

Em relação à análise de alimentos alguns critérios são essenciais para que a determinação seja 

assertiva, tais como: 

a) Escolher o método analítico adequado ao que se pretende analisar, levando-se em 

consideração a quantidade do componente a ser analisado, a exatidão requerida, a composição 

química da amostra e os recursos disponíveis. 

b) Como os alimentos são amostras sempre homogêneas, o processo analítico é geralmente 

simples sendo desnecessárias as operações como extração ou separação prévia antes de o 

componente ser analisado. 

c) As amostras devem ser colhidas em qualquer parte do lote do alimento em quantidade de até 

5% para qualquer tipo de amostra, desde que acondicionadas adequadamente e transportadas 

sob congelamento. 

d) Após a coleta da amostra bruta, todo seu conteúdo deve ser analisado em laboratório para 

maior confiabilidade dos resultados, independentemente da quantidade de analito a ser analisado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

CONSIDERE O TEXTO ABAIXO, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 21 A 24. 
 
 

Uma vida no aeroporto 
 

Expulso do Irã e sem visto para ficar na Europa, ele viveu 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle 
 

O filme O Terminal (2004), estrelado por Tom Hanks, conta a história de Viktor Navorski, um homem que 
passa nove meses preso no aeroporto internacional John F. Kennedy depois que seu país, a fictícia 
Krakozhia, passa por um golpe de estado e deixa de existir. O filme é baseado na história real do apátrida 
Merham Nasseri, que viveu por 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Depois de participar de 
manifestações contra o governo do Irã, sua terra natal, e passar quatro meses preso e sendo torturado, 
Nasseri foi expulso do país. Pediu asilo a várias nações europeias, mas não conseguiu. Em 1988, para 
evitar sua deportação da Bélgica, ele tomou um voo para Paris – onde disse que seus documentos haviam 
sido roubados. Sem documentos, ele não poderia ser expulso. Mas também não poderia sair do aeroporto. 
Ele passou a morar no terminal 1. Sempre acordava às 5h. Nesse horário, quando os banheiros do 
aeroporto ficavam vazios, aproveitava para fazer higiene pessoal. Para manter as roupas limpas, contava 
com a solidariedade de funcionários de lojas do aeroporto, que se ofereciam para lavar as peças – e 
também davam dinheiro para Nasseri se alimentar. 

Em 1999, a França deu um passaporte a Nasseri. Mas aconteceu o inesperado: Nasseri se negou a 
assinar os papeis. Preferiu continuar vivendo no aeroporto. “Nesse momento entendi que ele havia perdido 
o contato com a realidade”, afirmou na época seu advogado, Christian Bourguet. O apátrida permaneceu 
no aeroporto até julho de 2006, quando teve um problema de saúde e foi hospitalizado. Em 2007, teve alta 
do hospital – e desde então vive, como um anônimo, em uma casa de caridade no centro de Paris.  

(Superinteressante, maio de 2014, p. 49) 

 

QUESTÃO 21  

No texto, a palavra “fictícia” significa: 

a) Remota, situada num passado distante. 

b) Desorganizada, transtornada por guerras. 

c) Imaginária, que não existe no mundo real. 

d) Longínqua, situada em local muito distante. 

 

QUESTÃO 22  

Na palavra “apátrida”, o prefixo a acrescenta ao significado do substantivo “pátria” a ideia de: 

a) Explicação. 

b) Negação. 

c) Origem. 

d) Adição. 
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QUESTÃO 23  

Nas orações “para evitar sua deportação da Bélgica” e “Para manter as roupas limpas”, o vocábulo 
grifado: 

a) Cumpre a mesma função, indicando consequência. 

b) Cumpre a mesma função, indicando finalidade. 

c) Cumpre funções diferentes, mas semelhantes. 

d) Cumpre funções diferentes e opostas. 

 

QUESTÃO 24  

As expressões “a fictícia Krakozhia” e “sua terra natal” exercem, no texto: 

a) Funções diferentes e opostas. 

b) Funções diferentes, mas semelhantes. 

c) A mesma função de resumir o termo que a antecede. 

d) A mesma função de explicar o termo que a antecede. 

 

 

CONSIDERE O TEXTO ABAIXO, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 25 A 27. 
 
 

Parece que o jogo da vida tem um limite, afinal. Um estudo publicado na Nature nesta quarta-feira (5) 
analisou dados demográficos globais e percebeu que a tendência de aumento da expectativa de vida 
diminuiu nas últimas décadas, o que pode significar que exista um limite para a vida humana. 

A pesquisa considerou a idade máxima de morte reportada em França, Japão, Reino Unido e Estados 
Unidos. A pessoa mais velha já documentada entre humanos chegou a 122 anos, mas, para os 
pesquisadores, a chance deste recorde ser quebrado é pequena. 

Depois que a francesa Jeanne Calment morreu com 122 anos e 164 dias de vida, em 1997, as idades de 
morte estabilizaram-se e, para os autores do estudo, este pode representar um limite natural da vida útil 
humana. 

Segundo o principal autor do estudo, Jan Vijg, do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York 
(Estados Unidos), a expectativa de vida e idade máxima de morte cresceram de forma constante no século 
20, o que levou à ideia de que talvez não houvesse um limite máximo de vida para os humanos. 

Mas a tendência diminuiu nas últimas décadas, sendo que a melhoria na sobrevivência humana 
estabilizou a partir da década de 80. A taxa de sobrevivência também cai rapidamente após os cem anos. 

O modelo feito pelos pesquisadores indica que a probabilidade de uma pessoa exceder a idade de 125 
anos em qualquer ano é menor do que 1 em 10 mil. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores estudou por que moradores de um vilarejo da Itália costumam 
passar tanto da idade de 100 anos. Entre os indicativos, estavam elementos no sangue, além de hábitos 
de vida locais. 

 Disponível em: < https://goo.gl/gfQ6Uf>. Acesso em: 5 out. 2016 (com adaptações). 

 

 

 

 

https://goo.gl/gfQ6Uf
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QUESTÃO 25  

No trecho “este pode representar um limite natural da vida útil humana”, a expressão este tem por função: 

a) Indicar a retomada de informações introduzidas previamente em outras passagens do texto. 

b) Apresentar um cenário em cujo interior informações subsequentes devem ser interpretadas. 

c) Anteceder informações que serão apresentadas posteriormente no texto. 

d) Sintetizar as novas informações constantes no parágrafo seguinte. 

 

QUESTÃO 26  

A progressão temática refere-se à forma como um produtor de um texto apresenta e explora um tema. 
Qual título expressa melhor a forma escolhida pelo produtor do texto em análise na apresentação e 
exploração do tema? 

a) Estudo publicado na revista Nature revela que o ser humano pode chegar até os 122 anos. 

b) Você sabia que a melhoria na sobrevivência humana estabilizou a partir da década de 80? 

c) Alguns hábitos de vida locais estende a vida para além dos 125, aponta estudo. 

d) Existe uma idade máxima que o ser humano pode alcançar? 

 

QUESTÃO 27  

De acordo com o texto, no segmento “A pesquisa considerou a idade máxima de morte reportada em 
França, Japão, Reino Unido e Estados Unidos”, a palavra ‘pesquisa’ se refere à(ao): 

a) Tendência de aumento da expectativa de vida. 

b) Modelo feito pelos pesquisadores. 

c) Taxa de sobrevivência humana. 

d) Estudo publicado na Nature. 
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CONSIDERE O TEXTO ABAIXO, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 28 E 29. 
 
  

Entenda o caminho do álcool pelo corpo humano e por que a ressaca aparece no dia seguinte: 

 

 Disponível em <https://goo.gl/0ODppE>. Acesso em: 5 out. 2016 (com adaptações). 

 

QUESTÃO 28  

De acordo com a estrutura do texto e as informações nele apresentadas, sua principal função é: 

a)-Expor, de maneira poética e didática, ideias, críticas e reflexões éticas e filosóficas a respeito do 
tema. 

b)-Entreter o leitor com a utilização de um tema engraçado sobre a vida cotidiana da maioria das 
pessoas. 

c)-Agrupar informações explicativas por meio da integração de textos sintéticos e elementos 
gráfico-visuais. 

d)-Apresentar a opinião de um especialista, com o uso de linguagem formal, a fim de convencer o 
leitor a acreditar no que ele está dizendo. 

 

 

https://goo.gl/0ODppE
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QUESTÃO 29  

O trecho do texto que apresenta ideia de finalidade é: 

a) “Para repor a água perdida pelo corpo após uma bebedeira”. 

b) “impedindo um sono profundo e reparador”.  

c) “aumenta a produção de suco gástrico”. 

d) “Quando o efeito passa”.  

 

QUESTÃO 30  

Maria da Silva, servidora lotada na Unidade Educacional Santa Clara da UNIFAL-MG, em Alfenas, 
elaborou um documento ao Diretor do Campus Avançado de Poços de Caldas, a pedido de seu chefe 
imediato, para solicitar a utilização de alguns espaços do Campus para a realização de um evento. 
Apoiando-se no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, Maria da Silva se atentou para o 
fato de: 

a) Intitular o documento como “memorando” e seguir as características desse gênero textual, por se 
tratar de comunicação interna. 

b) Incluir o tipo do documento, a sigla do órgão que o expede e o número do expediente, nessa 
ordem, conforme recomendado no manual. 

c) Elaborar o documento nos moldes do gênero textual “ofício”, por se tratar de comunicação oficial 
dirigida entre unidades administrativas de órgãos diferentes. 

d) Utilizar fonte do tipo Arial de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de 
rodapé, de acordo com as formas de diagramação do manual. 
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LEGISLAÇÃO 

 

 

QUESTÃO 31  

Trata-se de vedação ao Servidor Público, previsto na Seção III, do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: 

a) Recusar fé a documentos públicos. 

b) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. 

c) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 

d) Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro. 

 

QUESTÃO 32  

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo, observados alguns fatores. Qual fator não está previsto no art. 20, da Lei nº 8.112/90? 

a) Responsabilidade. 

b) Assiduidade. 

c) Criatividade. 

d) Disciplina. 

 

QUESTÃO 33  

O Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais foi aprovado 
por meio da Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009, pelo Conselho Superior. Esse Estatuto define que: 

a) O corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores integrantes do quadro permanente 
de pessoal do Instituto Federal, regidos pela CLT, que exerçam atividades de apoio técnico, 
administrativo e operacional. 

b) O corpo discente é constituído pelos professores integrantes do quadro permanente de pessoal 
do Instituto Federal, regidos pelo Regime Jurídico Único, e demais professores admitidos na forma 
da lei. 

c) O corpo docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
é constituído por alunos matriculados nos diversos cursos e programas oferecidos pela instituição. 

d) A comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais é composta pelos corpos discente, docente e técnico-administrativo. 
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QUESTÃO 34  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, aprovada pela Assembleia Nacional 
Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988, é a lei fundamental e 
suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se 
no topo do ordenamento jurídico. 

Não se trata de princípio previsto no art. 37, da CF de 88, a ser obedecido pela administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a: 

a) Impessoalidade. 

b) Honestidade. 

c) Moralidade. 

d) Legalidade. 

 

QUESTÃO 35  

O Plano de Cargos e Carreira dos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, criado pela Lei 
Federal nº 11.091/2005, é o plano de carreira dos servidores técnico-administrativos das Instituições 
Federais de Ensino (IFE). 

O conceito de Plano de Carreira, de acordo com a Lei nº 11.091/2005, é o: 

a) Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos 
servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento 
de gestão do órgão ou entidade. 

b) Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional de toda 
a força de trabalho de um órgão, sejam funcionários concursados, contratados ou terceirizados. 

c) Conjunto de atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades 
institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. 

d) Conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir de um requisito específico. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

 

QUESTÃO 36  

Antônia, ao tentar copiar um arquivo chamado audio.mp3 de 600MB para o seu pen drive inserido no 
sistema operacional Windows 8.1, recebeu a mensagem de que não há espaço suficiente. No pen drive da 
Antônia, existem muitos arquivos que ela precisa manter, entretanto há um arquivo chamado video.avi de 
1GB que ela não precisa manter. 

Qual sequência Antônia pode executar para liberar espaço no pen drive e assim conseguir copiar o 
arquivo audio.mp3 para o pen drive mantendo os arquivos de que ela necessita? 

a) No Explorador de Arquivos do Windows, clicar com o botão direito do mouse no pen drive e, no 
menu pop-up aberto, selecionar Ejetar. 

b) No Explorador de Arquivos do Windows, clicar com o botão direito do mouse no pen drive e, no 
menu pop-up aberto, selecionar Formatar. 

c) No Explorador de Arquivos do Windows, com o pen drive aberto, clicar com o botão direito do 
mouse no arquivo video.avi e, no menu pop-up aberto, selecionar Recortar. 

d) No Explorador de Arquivos do Windows, com o pen drive aberto, clicar com o botão direito do 
mouse no arquivo video.avi e, no menu pop-up aberto, selecionar Excluir, confirmando a exclusão 
permanente do arquivo. 

 

QUESTÃO 37  

Ao escrever um texto no Write do LibreOffice 4.2.5, Renato destacou a palavra amor conforme é mostrado 
no trecho do texto a seguir: 
 

“Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria”. 

 

( RUSSO, Renato. Monte Castelo. In.: As Quatro Estações. EMI, c1989.  1 CD. Faixa 7 (3 min 50).) 

 

Utilizando a barra de formatação apresentada parcialmente na figura a seguir, qual sequência Renato 
executou para destacar a palavra amor? 

 

a) Clicar nos ícones  e  e selecionar a palavra amor. 

b) Escrever a palavra amor e clicar nos ícones  e . 

c) Selecionar a palavra amor e clicar nos ícones  e .  

d) Clicar no ícone , escrever a palavra amor e clicar no ícone . 
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QUESTÃO 38  

Utilizando o Calc do LibreOffice 4.1.1, a professora Sílvia montou uma planilha com as notas dos alunos. 
As colunas de B a D representam os alunos BIANCA, JULIO e MARIA, respectivamente, e as linhas de 2 a 
4 representam as disciplinas MATEMÁTICA, PORTUGUÊS e HISTÓRIA, respectivamente, conforme é 
mostrado na figura a seguir: 

Qual função representa a média das notas do aluno JULIO? 

a) =MÉDIA(C2:C4) 

b) =MÉDIA(B2:D2) 

c) =MÉDIA(C2:D4) 

d) =MÉDIA(B2:C2) 

 

QUESTÃO 39  

Roberta está navegando na Internet com o navegador Mozilla FireFox 49.0.1 e começa a ler um texto em 
uma página. Entretanto, ela está com dificuldade para ler o texto devido ao tamanho reduzido da fonte.  

Qual procedimento pode ajudá-la a melhorar a leitura do texto? 

a) Clique no menu  abrindo menu de personalização e depois, em Entrar no Sync, abrindo a 
página em uma nova aba. 

b) Clique no menu  abrindo menu de personalização e selecione Opções e, em Conteúdo, 
marque a opção Bloquear janelas pop up. 

c) Clique no menu  abrindo menu de personalização e,  no controle de personalizar no rodapé 

desse menu, clique no botão   para codificação do texto. 

d) Clique no menu  abrindo menu de personalização e, nos controles de zoom no topo desse 
menu, clique no botão + para aumentar o tamanho da página.  

 

QUESTÃO 40  

Ao receber um e-mail na sua conta Gmail, Marcelo quer facilmente reenviar a mensagem para o colega de 
trabalho cujo e-mail é danilo@yahoo.com.  

Como Marcelo deve proceder? 

a) Abrir a mensagem, clicar no link Arquivar na caixa superior da mensagem, adicionar no campo 
Para o destinatário danilo@yahoo.com e clicar em Enviar. 

b) Abrir a mensagem, clicar no link Encaminhar na caixa abaixo da mensagem, adicionar no 
campo Para o destinatário danilo@yahoo.com e clicar em Enviar. 

c) Abrir a mensagem, clicar no link Responder na caixa abaixo da mensagem, adicionar no corpo 
da mensagem o destinatário danilo@yahoo.com e clicar em Enviar. 

d) Abrir a mensagem, clicar no link Responder a todos na caixa superior da mensagem, adicionar 
no corpo da mensagem o destinatário danilo@yahoo.com e clicar em Enviar. 
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