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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Texto 1 

 

Sua doação nutre a esperança: ajude-nos a matar a fome de 

quem precisa 

 

A insegurança alimentar moderada à grave, que é quando uma 

pessoa tem dificuldade ou não tem acesso físico, econômico e 

social a alimentos de forma a satisfazer as suas necessidades, 

afeta hoje 61 milhões de brasileiros (30% da população). 

Destes, estima-se que 33,1 milhões de pessoas passam pela 

situação de não ter nada o que comer. Essas são informações 

chocantes que não podem nos paralisar, pelo contrário 

queremos lhe convidar a ser parte da engrenagem oposta, da 

engrenagem que alimenta e nutre pessoas e a nossa esperança 

em relação ao nosso país. 

Como dissemos no mês anterior, a generosidade é o nosso 

motor, em um mundo onde vemos tantos problemas, a 

desesperança sonda e podemos acreditar que o pouco não é 

suficiente, mas não é verdade cada ajuda importa. Nossos 

projetos nasceram de conversas e trocas, daquele momento raro 

de parar para ouvir e ver o outro como um indivíduo repleto de 

história, de desejos, sonhos e habilidades.  

Na HAJA pessoas estão longe de serem números e estatísticas, 

aqui a gente acolhe e acredita no ser humano. A gente passa a 

conhecer a Silvana que faz parte dos nossos projetos de 

profissionalização e de roda de mulheres, a gente vê a alegria 

do Paulinho em estudar, a gente ouve o relato emocionante de 

uma mãe na fila da nossa cozinha agradecendo o almoço: “Eu 

estava desempregada há um bom tempo e tenho um monte de 

criança em casa, mas graças a esse projeto eu venho almoçar 

todos os dias e já me ajuda bastante. (...) Não é só eu que venho 

almoçar aqui, mas muitas famílias e crianças.” 

Aqui a gente faz a esperança renascer todo dia, até nos dias 

mais difíceis. Uma esperança que se materializa em projetos e 

construção de vida. Não há idealizações iludidas por aqui, mas 

muita luta, parceria e trabalho duro diário. 

[...] 

 
Disponível em: https://www.haja.org.br/post/sua-doa%C3%A7%C3%A3o-

nutre-a-esperan%C3%A7a-ajude-nos-a-matar-a-fome-de-quem-precisa. Acesso 

em 24/11/2022. 

 

01- De acordo com o texto: 

 

A. No Brasil, há aproximadamente quase 62 milhões de 

pessoas que vivem sem ter comida alguma.  

B. Os dados sobre a fome apontam a insensibilidade da 

população brasileira em relação aos que passam fome. 

C. Mesmo diante de uma situação preocupante, como o 

aumento da fome, há ações   solidárias   no combate a 

essa chaga.  

D. A HAJA estimula a parceria participativa do governo 

por meio de políticas públicas e de financiamento 

voluntário.  

E. As estatísticas são consideradas essenciais no processo 

de ações de combate à fome, sobrepondo-se às reais 

necessidades de convívio e de acolhimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

02- Com base no texto, pode-se afirmar que seu autor: 

 

A. busca sensibilizar o leitor a envolver-se na luta de 

combate à fome.   

B. ameniza os dados reais da fome no país para ofuscar a 

realidade.   

C. retrata a realidade caótica de menos de 20% da 

população brasileira. 

D. atenua o trabalho árduo desenvolvido pela HAJA 

contra a fome.   

E. promove um convite formal para implantar uma rede 

de alimentos.   

 

03- Ao considerar o contexto dos enunciados, indique a 

alternativa cuja substituição do termo destacado pelo que está 

entre parênteses altera o sentido: 

 

A. “a gente ouve o relato emocionante de uma mãe na fila 

da nossa cozinha agradecendo o almoço” (comovente)   

B. “Essas são informações chocantes que não podem nos 

paralisar” (perturbadoras)  

C. “Aqui a gente faz a esperança renascer todo dia” 

(arrefecer)    

D. “Não há idealizações iludidas por aqui” (ludibriadas)  

E. “Destes, estima-se que 33,1 milhões de pessoas” 

(calcula-se)                                                                                                                                                                
 

04- No trecho: “Como dissemos no mês anterior, a 

generosidade é o nosso motor...”, a pontuação atende à norma 

culta da mesma forma que no enunciado: 

 

A. Desigualdade social faz muitas pessoas, passarem 

fome no Brasil. 

B. Nas atuais circunstâncias a solidariedade é, uma ação 

necessária. 

C. Embora o Brasil seja rico em produção de alimentos, 

pessoas passam fome. 

D. Já que há, um recorde no agronegócio, a fome no 

Brasil é inaceitável. 

E. É preciso garantir a refeição, de 33 milhões de 

brasileiros que passam fome. 
 

05- No trecho: “a desesperança sonda e podemos acreditar que 

o pouco não é suficiente, mas não é verdade cada ajuda 

importa.”, o conectivo em destaque estabelece função 

semântica de: 

 

A. Consequência 

B. Concessão 

C. explicação   

D. causa  

E. oposição   

                                                                                                                                                                               

06- Em relação à morfossintaxe, indique a alternativa cujo 

verbo não exige o mesmo tipo de complemento do destacado 

em: “ [...] afeta hoje 61 milhões de brasileiros”. 

 

A. “... e acredita no ser humano.”     

B. “a gente vê a alegria do Paulinho”   

C. “uma pessoa tem dificuldade” 

D. “agradecendo o almoço”   

E. “Aqui a gente faz a esperança” 

https://www.haja.org.br/post/o-perfil-das-doa%C3%A7%C3%B5es-no-brasil-um-desafio-a-ser-superado-pelas-ongs
https://www.haja.org.br/post/o-perfil-das-doa%C3%A7%C3%B5es-no-brasil-um-desafio-a-ser-superado-pelas-ongs
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07- No trecho: “uma pessoa tem dificuldade ou não tem acesso 

físico, econômico e social a alimentos de forma a satisfazer as 

suas necessidades”, o termo sublinhado exerce a mesma função 

sintática do termo destacado em: 

 

A. “a generosidade é  o nosso motor”   

B. “Nossos projetos nasceram de conversas e trocas” 

C. “tenho um monte de criança em casa” 

D. “ mas graças a esse projeto eu venho almoçar” 

E. “tenho um monte de criança em casa”                                                                                                   

 

08- Analise os enunciados a seguir quanto aos aspectos de 

coesão utilizados no texto e assinale a alternativa cujo 

comentário se encontra equivocado. 

 

A. Em: “Destes, estima-se que 33,1 milhões de 

pessoas...”, o termo coesivo sublinhado retoma ‘61 

milhões de brasileiros’, que representa uma parcela da 

população. 

B. No enunciado: “em um mundo onde vemos tantos 

problemas”, o elemento de coesão sublinhado refere-

se ao termo ‘mundo’, que indica uma circunstância 

espacial. 

C. Em: “ver o outro como um indivíduo repleto de 

história, de desejos, sonhos e habilidades.”, o 

conectivo em destaque indica um valor semântico de 

comparação.   

D. Em: “Essas são informações chocantes que não podem 

nos paralisar”, o elemento de coesão destacado remete   

ao termo ‘essas’ anteriormente mencionado.  

E. No enunciado: “Não há idealizações iludidas por aqui, 

mas muita luta, parceria e trabalho duro diário.”, 

percebe-se o uso da coesão por meio da omissão do 

termo ‘há’ para evitar a repetição na segunda oração.                                                                                                                                                                                                                                  

 

09- No trecho: “ajude-nos a matar a fome de quem precisa”, a   

exigência no tocante à regência verbal foi atendida. Assinale a 

alternativa em que a regra também foi obedecida. 

 

A. A doação de que nos referimos é de alimentos para 

diminuir a fome no Brasil. 

B. A doação com a qual contribuímos  é de alimentos 

para diminuir a fome no Brasil. 

C. A doação   na qual nos dirigimos é de alimentos para 

diminuir a fome no Brasil. 

D. A doação   pela qual   defendemos é de alimentos para 

diminuir a fome no Brasil. 

E. A doação  a que tratamos é de alimentos para diminuir 

a fome no Brasil. 

 

10- Considerando a ortografia e a acentuação das palavras  em 

Língua Portuguesa, analise os enunciados e assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A. Em: “a nossa esperança em relação ao nosso país”, o 

termo sublinhado é acentuado pela mesma razão de 

‘saída’ e de ‘raízes’. 

B. “Em: “pelo contrário queremos lhe convidar”, o 

vocábulo acentuado se justifica por ser um termo 

proparoxítono, semelhante ao vocábulo ‘miséria’. 

C. Nos trechos: “mas não é verdade” e “até nos dias mais 

difíceis”, a acentuação dos termos destacados   é 

obrigatória, mesmo sendo por normas e tonicidade 

distintas. 

D. Em: “que se materializa em projetos”, a escrita do 

vocábulo com “z” está adequada à norma culta da 

mesma forma que nos termos ‘deslize’ e ‘dureza’. 

E. Em: “faz a esperança renascer’, a palavra sublinhada 

possui sua escrita correta com “ç”, como também 

ocorre em ‘quiçá’ e ‘extinção’. 

 

11- Sobre os enunciados recortados do texto, considere as 

afirmações apresentadas e indique a alternativa correta. 

 

A. No trecho “A insegurança alimentar moderada”, a 

palavra em destaque contém em seu processo de   

formação o   prefixo ‘IN’, cujo valor semântico é de 

‘negação’, como também ocorre na palavra destacada 

em “Essas são informações”. 

B. No trecho “na fila da nossa cozinha agradecendo o 

almoço”, percebe-se que o processo de formação do 

vocábulo sublinhado é de composição por aglutinação. 

C. No trecho “a generosidade é o nosso motor”, o sufixo 

‘(I)DADE’ do termo destacado apresenta um valor 

semântico de qualidade ou condição, formando 

geralmente um substantivo concreto. 

D. No trecho “podemos acreditar que o pouco”, o 

vocábulo sublinhado, em seu processo de formação, 

atende à derivação prefixal e sufixal por apresentar 

afixos simultâneos à palavra primitiva. 

E. Nos trechos “estava desempregada há um bom tempo” 

e “faz a esperança renascer todo dia”, os termos 

destacados são formados   por derivação distinta e 

trazem os prefixos ‘DES’ e ‘RE’ que indicam, 

respectivamente, valor semântico de ausência e de 

repetição. 

 

12- No fragmento: “mas graças a esse projeto eu venho 

almoçar todos os dias”, não há ocorrência de emprego de crase. 

Tal situação também ocorre em: 

 

A. mas graças a organização eu venho almoçar todos os 

dias. 

B. mas graças aquela empresa eu venho almoçar todos os 

dias. 

C. mas graças a solidária comunidade eu venho almoçar 

todos os dias. 

D. mas graças a dedicação do pessoal eu venho almoçar 

todos os dias. 

E. mas graças a ações solidárias eu venho almoçar todos 

os dias. 

 

13- A norma culta da concordância verbal está plenamente 

correta na alternativa: 

 

A. Segundo pesquisas divulgadas, devem haver centenas 

de famílias sem alimentação regular nas comunidades 

mais vulneráveis do país. 

B. Ocorrem, diariamente, nas grandes cidades, um 

aumento assustador de pessoas em situação de miséria. 
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C. Cada uma das famílias que passam fome no Brasil 

demonstram o quanto a luta pela sobrevivência na 

contemporaneidade é crucial. 

D. Uma boa parte dos brasileiros com fome vivem 

invisíveis à sociedade, sem a certeza de que algum 

alimento chegará à mesa.  

E. Aos poucos, a esperança por dias melhores aumenta 

quando a fome das pessoas diminuem por meio de 

ajuda solidária. 

 

 

Texto 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/charge-

fome.html>.Acesso em 24/11/2022. 

 

14- Ao relacionar o problema da fome a aparatos tecnológicos, 

essa charge faz uma crítica a respeito da 

 

A. disparidade econômica e social da sociedade 

brasileira. 

B. dificuldade na resolução da questão da fome no Brasil. 

C. probabilidade de uso das tecnologias no combate à 

fome. 

D. falta de políticas públicas em prol do acesso à 

tecnologia. 

E. capacidade de a tecnologia denunciar realidades 

distintas. 

 

15- Sobre o texto 2, identificamos que: 

 

A. O termo ‘iphone’ é um estrangeirismo ainda 

desconhecido socialmente. 

B. O termo ‘ifome’ é um neologismo recém-criado 

devido ao contraste social. 

C. O termo ‘você’ indica um interlocutor universal, 

portanto, genérico. 

D. Os termos ‘eu’ e ‘você’ são pronomes pessoais do 

caso oblíquo na 3ª pessoa. 

E. O termo ‘um’ indica uma ideia vaga, imprecisa, logo, 

pronome indefinido. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(INFORMÁTICA) 

 

16- Assinale a alternativa incorreta. 

 

A. O Memory Management Unit (MMU) é o responsável 

pela coordenação do funcionamento da memória.  

B. O Memory Management Unit (MMU) é o recurso que 

transforma as instruções lógicas (virtuais) em 

endereços físicos nos bancos de memória. 

C. Administrar na memória central os dados transferidos 

de um elemento ao outro da máquina não é tarefa do 

processador. 

D. Velocidade de clock é um dos fatores que definem a 

velocidade com que um processador consegue lidar 

com informações. Essa velocidade é medida 

em GigaHertz (GHz). Processadores mais antigos 

tinham sua velocidade medida em MegaHertz (MHz). 

E. Geralmente, os chips são formados por silício.  

 

17- Analise as afirmativas a seguir:  

 

I. A indústria conseguiu elevar a capacidade dos 

processadores ao longo do tempo sem que, para tanto, 

tivesse que aumentar o tamanho físico desses 

dispositivos. 

II. Devido às pesquisas de nanotecnologia, é possível 

deixar os transistores dos chips cada vez menores.  

III. O disco rígido, do inglês hard disk, também conhecido 

como HD, serve como unidade de armazenamento 

permanente, guardando dados e programas. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e III apenas.  

E. I, II e III.  

 

18- Sobre o BIOS, assinale a alternativa incorreta:  

 

A. Trata-se de um mecanismo responsável por algumas 

atividades consideradas corriqueiras em um 

computador, mas que são de suma importância para o 

correto funcionamento de uma máquina. 

B. O software BIOS existe nos computadores desde a 

década de 1950 e deu muitos saltos e avanços quando 

se trata de eficiência e melhoria.  

C. Se a BIOS para de funcionar, o PC também para. 

D. Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para 

detectar e identificar todos os componentes de 

hardware conectados à máquina. 

E. Atualizar a BIOS de tempos em tempos é importante, 

pois os fabricantes costumam lançar versões novas do 

programa que corrigem erros, e fecham falhas de 

segurança. 
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19- São funções básicas do BIOS:  

 

I. Realizar testes  

II. Carregar o sistema operacional  

III. Fornecer alguma segurança básica  

IV. Overclock do processador 

V. Reconhecimento dos hardwares instalados 

 

A soma de todos os itens corretos é igual a:  

 

A. 6 

B. 10 

C. 7 

D. 9 

E. 15 

 

20- Sobre o Encapsulamento dos processadores, analise as 

afirmativas a seguir:  

 

I. Cada modelo de processador pode contar com tipos de 

encapsulamento diferentes, que variam conforme o seu 

projeto. 

II. PGA: sigla de Pin Grid Array (algo como "matriz de 

pinos"), esse é um tipo de encapsulamento que faz com 

que o processador utilize pinos de contato que devem 

ser inseridos em um encaixe adequado na placa-mãe do 

computador.  

III. SECC: sigla para Single Edge Contact Cartridge, este 

tipo faz com que o processador utilize um encaixe 

linear ao invés de contatos em formato de pinos. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. III apenas.  

 

21- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre 

os conceitos associados à Internet e à Intranet.  

 

(   )  Na Intranet, o gerenciamento de rede é exclusivo da 

empresa (rede local, LAN), com servidores instalados na 

infraestrutura interna.  

(   )  Internet é um conglomerado de redes de computadores que 

utilizam um conjunto de protocolos para servir e conectar 

vários usuários no mundo inteiro. 

(   )  Com a necessidade de centralizar as informações e 

aperfeiçoar métodos de comunicação para reduzir custos, 

as empresas entre outras organizações criam suas 

intranets.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – V – V  

B. F – F – V  

C. V – F – V  

D. V – V – F  

E. F – F – F  

F.  – V –  

22- São exemplos de aplicabilidade da intranet numa empresa:  

 

I. Um departamento de tecnologia disponibiliza aos seus 

colaboradores um sistema de abertura de chamada 

técnica; 

II. Um departamento de RH anuncia vagas internas 

disponíveis; 

III. Um departamento de pessoal disponibiliza formulários 

de alteração de endereço, vale transporte, etc.; 

IV. Um diretor em reunião em outro país, acedendo os 

dados corporativos da empresa, por meio de uma senha 

de acesso. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, II e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

23- Quanto ao Hardware e ao Software, julgue as afirmativas a 

seguir:  

 

I. A memória ROM não serve para armazenar alguns 

componentes de softwares, como os firmwares.  

II. Componentes internos são os elementos que se conectam 

com as principais funcionalidades do computador de 

forma direta, como o CPU, placa-mãe e memória RAM. 

III. Dispositivos de saída são os que recebem os sinais dados 

pelo usuário e os inserem em um computador, como o 

teclado e o microfone. 

 

Está (estão) correta(s):  

 

A. I e II apenas.  

B. II apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. III apenas.  

 

24- Assinale o item incorreto sobre Software:  

 

A. São os programas ou sistemas que irão fazer o 

computador funcionar e rodar programas. 

B. O software é utilizado para executar uma tarefa 

específica. Para isso, ele fornece um conjunto 

ordenado de instruções ao hardware. 

C. Os softwares são criados por meio de códigos e 

linguagem de programação. 

D. São exemplos monitor, placa de vídeo, processador, 

mouse, disco rígido. 

E. Pode ser atacado por vírus. 

 

25- Analise as afirmativas a seguir quanto aos Tipos de 

software. 

 
I. Os softwares de sistema são os que operam o hardware 

do computador de forma direta. Entre eles estão o 

sistema operacional, responsável por executar o 

gerenciamento de tarefas, de memória, de arquivos, 

entre outros. 
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II. Os drivers de dispositivos, que controlam e monitoram 

o funcionamento de dispositivos específicos, também 

são softwares de sistema. 

III. Já os softwares de aplicativo são os que chegam ao 

usuário final, como editores de imagem, processadores 

de textos, entre outros. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A. As afirmativas I e III são verdadeiras e a II é falsa. 

B. A afirmativa II é verdadeira e as I e III são falsas. 

C. As afirmativas II e III são verdadeiras e a I é falsa. 

D. Todas as afirmativas estão corretas.  

E. As afirmativas I e II são falsas e a III é verdadeira.  

 

26- Quanto à Segurança em informática, considere V para 

afirmativa verdadeira e F para falsa.  

 

(   )  Empresas que trabalham para o governo geralmente 

possuem um padrão muito menos rígido no que diz 

respeito à segurança informática, uma vez que tratam de 

dados e informações muito menos sensíveis e que estão 

fora de perigo de comprometer um país inteiro se os 

mesmos forem expostos sem autorização. 

(   )  É possível que empresas busquem hackers experientes para 

que testem seus sistemas e indiquem as melhores soluções 

para a proteção e também apontem pontos de falhas onde 

seja possível haver uma invasão ou ataque por vírus. 

(   )  A política de segurança é o conjunto das orientações 

seguidas por uma organização em termos de segurança. 

(   )  O sistema de informação define-se geralmente como o 

conjunto dos dados e dos recursos materiais e softwares da 

empresa que permite armazená-los ou fazê-los circular. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F – V  

B. V – F – F – F  

C. V – F – F – V  

D. F – V – V – V  

E. F – F – V – F  

 

27- A segurança em informática tem cinco objetivos principais: 

 

A. a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade, 

o não-repúdio e a a autenticação 

B. a integridade, a legalidade, a disponibilidade, a 

impessoalidade e a eficiência  

C. a publicidade, a moralidade, a disponibilidade, o não-

repúdio e a administração 

D. a integridade, a legalidade, a publicidade, a 

moralidade e a confidencialidade 

E. a publicidade, a moralidade, a disponibilidade, 

a integridade e a obrigatoriedade 

 

 

 

 

 

 

 

28- Assinale a alternativa incorreta.  

 

A. São considerados dispositivos de entrada e saída 

aqueles que podem ser usados tanto para receber 

informações como para enviar informações. 

B. As placas-mãe on-board são aquelas que já vêm com 

alguns componentes integrados.  

C. Placa-mãe do tipo off-board possui periféricos 

integrados.  

D. Conhecidas como placa de Expansão , as Placas 

Controladores são ligadas à placa mãe e podem ser 

usadas para melhorar a Qualidade de um Determinado 

periférico.  

E. Periféricos são todos os equipamentos que estão ligados 

ao CPU e permitem enviar ou receber informações, ou 

ainda fazer as duas funções. 

 

29- Dentre os principais atalhos do Word, assinale o que 

permite refazer a última ação.  

 

A. CTRL+Z 

B. CTRL+Y  

C. CTRL+X 

D. CTRL+O 

E. CTRL+SHIFT+> 

 

30- Para compreender do que um sistema operacional é capaz, é 

importante conhecer alguns termos básicos. Os termos abaixo 

são usados frequentemente ao comparar ou descrever sistemas 

operacionais:  

 

I. Multiusuário: dois ou mais usuários executando programas 

e compartilhando, ao mesmo tempo, dispositivos, como a 

impressora.  

II. Multitarefa: capacidade do sistema operacional em executar 

mais de um programa ao mesmo tempo.  

III. Multiprocessamento: permite que um computador tenha 

duas ou mais unidades centrais de processamento (CPU) 

que compartilhem programas.  

IV. Multithreading: capacidade de um programa ser quebrado 

em pequenas partes podendo ser carregadas conforme 

necessidade do sistema operacional. Multithreading permite 

que os programas individuais sejam multitarefa. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. Os itens I e II apenas.  

B. Os itens I e III apenas.  

C. Os itens II e III apenas.  

D. Os itens I, II, III e IV.  

E. Os itens II e IV apenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conceito.de/hacker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_de_expans%C3%A3o
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31- Sobre o processamento de dados, analise as afirmativas a 

seguir:  

 

I. O termo processamento de dados elimina qualquer 

trabalho de manipulação de dados que tenha como 

finalidade obter resultados previamente estabelecidos.  

II. Os termos dado e informação podem ser tratados como 

sinônimos ou como termos distintos; dado pode ser 

definido como a matéria-prima originalmente obtida 

de uma ou mais fontes (etapa de coleta) e informação, 

como o resultado do processamento, isto é, o dado 

processado ou "acabado". 

III. Para ter decisões precisas é necessário manter 

a integridade dos registros algumas vezes.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

32- Assinale a alternativa incorreta.  

 

A. O disco rígido, do inglês hard disk, também conhecido 

como HD, serve como unidade de armazenamento 

permanente, guardando dados e programas. 

B. Memória RAM é uma memória de acesso aleatório 

com conteúdo volátil, que é perdido pelo desligamento 

do computador ou com a falta de energia elétrica. 

C. iOS é um Sistema Operacional desenvolvido pelo 

Google para funcionar em dispositivos móveis, como 

Smartphones e Tablets. 

D. A fonte de energia do computador é responsável por 

converter a voltagem da energia elétrica, que chega 

pelas tomadas, em voltagens menores, capazes de ser 

suportadas pelos componentes do computador. 

E. Aplicativos são softwares ou programas que têm a 

finalidade de desempenhar tarefas específicas, ligadas 

ao interesse do usuário.  

 

33- Quanto à Transferência de informação e arquivos, 

considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa.  

 

(   )  Quando o site envia suas informações para seu servidor 

para ´que todos possam acessá-la pela internet ele está 

fazendo um “upload”, ou seja, enviando os dados para o 

servidor do site. 

(   )  VPN (Virtual Private Network) é uma rede pública virtual 

construída utilizando a infraestrutura de uma rede privada 

como a internet. 

(   )  O acesso remoto, que é a mesma coisa que acesso à 

distância a computadores, conecta computadores, 

permitindo a troca de dados. 

(   )  O acesso remoto funciona a partir de uma rede virtual 

conectando vários dispositivos a um servidor que tem o 

acesso à rede da empresa. 

 

 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – F  

B. V – F – V – V 

C. F – V – F – V  

D. V – F – V – F  

E. V – V – F – F  

 

34- Com relação aos Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia, 

considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Aplicativos de edição de vídeo não realizam edições no 

áudio. 

(   )  Atualmente com o advento do Netflix, Amazon Prime, 

YouTube dentre outros, ouvimos muito falar em streaming. 

(   )  Streaming é uma tecnologia que envia informações 

multimídias para podermos assistir filmes ou músicas 

online (tempo real), ou seja, sem a necessidade de 

baixarmos o arquivo. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A. F – V – V  

B. F – F – V 

C. V – V – F  

D. F – F – F  

E. V – F – V  

 

35- Assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O Excel, por sua vez, é composto por folhas de 

cálculo. Tem por principal característica a 

possibilidade de realizar cálculos aritméticos de forma 

automática, facilitando assim o desenvolvimento dos 

balanços e das demonstrações financeiras.  

B. O PowerPoint é o programa do Office que se utiliza 

para criar e exibir apresentações visuais. A sua base 

está no desenvolvimento de dispositivos multimídia, 

que podem incluir texto, imagens, vídeos e som.  

C. A partir do Outlook a administração da informação 

pessoal e as mensagens de correio electrónico podem 

ser geridos. O seu principal ponto fraco é o correio 

eletrônico, embora também disponha de um calendário 

e de um diretório de contatos. 

D. Os programas do pacote office são amplamente 

utilizados no ambiente corporativo, mas na maioria 

dos computadores domésticos, você vai encontrar 

também pelo menos um processador de texto, um 

editor de planilhas e um programa de apresentações, 

representados pelos populares Word, Excel e 

Powerpoint, respectivamente.  

E. O Word é um dos programas mais populares que 

fazem parte do Microsoft Office. 
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36- Assinale a alternativa incorreta:  

 

A. HD Externo ou Portátil: são discos rígidos fixos, que se 

conectam ao PC por meio de entrada USB e têm uma 

pequena capacidade de armazenamento. 

B. Podemos distinguir um atalho porque, além de estar na 

área de trabalho, seu ícone tem uma flecha que 

indicativa se tratar de um “caminho mais curto”. Para 

que você tenha uma ideia, o menu “Iniciar” nada mais é 

do que um aglomerado de atalhos.  

C. O Bloco de Notas é um editor de textos simples.  

D. Área de transferência é um recurso utilizado por um 

sistema operacional para o armazenamento de pequenas 

quantidades de dados para transferência entre 

documentos ou aplicativos, através das operações de 

cortar, copiar e colar bastando apenas clicar com o 

botão direito do mouse e selecionar uma das opções.  

E. Cartões de Memória são muito usados em notebooks, 

câmeras digitais, celulares, MP3 players e ebooks.  

 

37- Assinale o que você não pode fazer no Excel online.  

 

A. editar pastas e planilhas que são salvas 

automaticamente na nuvem; 

B. visualizar os dados em gráficos ou tabelas; 

C. projetos VBA (macros) 

D. usar algumas funções do Excel para computador.  

E. congelar linhas e colunas 

 

38- Quanto às Funções do Excel, considere as assertivas a 

seguir:  

 

I. O objetivo dos gráficos é mostrar dados de forma 

visual para que análises possam ser feitas com mais 

facilidade. 

II. O Excel oferece uma variedade de estilos de formas de 

gráficos que podem ser veiculadas em outros arquivos, 

como documentos de texto ou slides. 

III. Funções são uma série de fórmulas matemáticas pré-

desenhadas para gerar resultados de forma rápida e 

eficaz. Incluem-se funções trigonométricas, 

financeiras, lógicas, estatísticas e organização.  

 

A soma das assertivas verdadeiras é igual a:  

 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

E. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39- Sobre o Power Point, assinale a alternativa que está 

incorreta.  

 

A. É possível criar slides em camadas: é um recurso útil 

para quem quer tornar o slide mais funcional. Para 

usar essa ferramenta, vá em “selecionar”, em seguida 

“Painel de Seleção”, lá você encontrará todos os 

objetos disponíveis, em cada objeto existe um ícone 

que lembra um olho, clique sobre o objeto para ocultar 

ou exibir a camada.  

B. Não é possível remover fundo de fotos.  

C. A função de salvar a apresentação em formato PDF, 

isso pode proteger sua apresentação de edições de 

terceiros e também deixar o arquivo menor.  

D. É possível inserir ícones com links para o primeiro ou 

último slide, avançar ou retroceder a apresentação ou, 

ainda, para abrir um site ou outro arquivo do 

computador. 

E. Além das formas geométricas já disponibilizadas pelo 

software, você pode criar as suas. Para isso, basta 

desenhar com a ferramenta Formas. 

 

40- A função no Excel que se trata de uma função que realiza 

comparações entre um determinado valor e aquilo que você 

espera que ele seja, permitindo que você tome alguma decisão a 

partir da validação desta comparação. 

 

A. Função SE  

B. Função SOMA 

C. Função CONT.SE 

D. Função SOMASE 

E. Função Média  

 

 

 


