• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

Em relação ao tema da democracia e da cidadania,

1

no mundo grego não havia ambigüidades: cidadãos eram
aqueles liberados do reino da necessidade, portadores de
4

4

direitos e cumpridores de deveres, agindo no mundo por
meio do discurso e da ação e gozando da liberdade. No
entanto, a sociedade grega não conhecia a noção de

7

7

indivíduo, que emerge com a modernidade, pois havia uma
certa homogeneidade entre os cidadãos, na medida em que
estavam excluídos da esfera pública e do exercício da

10

10

cidadania as mulheres, os estrangeiros e os escravos.

Na cidade de Atenas, considerava-se cidadão
(thetes) qualquer ateniense maior de 18 anos que tivesse
prestado serviço militar e que fosse homem livre. Da reforma
de Clistenes em diante, os homens da cidade não usariam
mais o nome da família, mas, sim, o do demos a que
pertenciam. Manifestariam sua fidelidade não mais à família
(gens) em que haviam nascido, mas à comunidade (demói)
em que viviam, transferindo sua afeição de uma instância
menor para uma maior. O objetivo do sistema era a
participação de todos nos assuntos públicos, determinando
que a representação popular se fizesse não por eleição, mas
por sorteio.

João B. A. da Costa. Democracia, cidadania e atores políticos de
esquerda. Internet: <http://www.cerescaico.ufrn.br/publicacoes/
revista/bosco.htm>. Acesso em 16/7/2004 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, a respeito das idéias e da organização
do texto acima.


Internet: <http://www.educaterra.terra.com.br/voltaire/politica/
democracia2.htm>. Acesso em 16/7/2004 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir.


A estrutura em voz passiva “considerava-se” (R.1) poderia
ser substituída por outra forma de passiva, era considerado,
sem comprometer a coerência do texto.



A correção gramatical e a coerência textual seriam mantidas
ao se retirar o pronome “que” (R.3).



O emprego de futuro do pretérito em “usariam” (R.4) e
“Manifestariam” (R.6) indica que as ações expressas por
essas formas verbais devem ser consideradas a partir da
“reforma de Clistenes” (R.3-4).



Por se tratar de uso opcional, a retirada da preposição em
“a que” (R.5) preservaria a correção gramatical e a coerência
do texto.



Mantém-se o respeito às regras de regência da forma verbal
“transferindo” (R.8) e à correção gramatical do período ao se
substituir a preposição “para” (R.9) por à.



De acordo com a argumentação do texto, a expressão
“instância menor” (R.8-9) deve ser compreendida como a
comunidade do cidadão.



Depreende-se do texto que a representação popular por meio
de sorteio era considerada mais adequada do que a eleição,
para propiciar a participação de todos os cidadãos nos
assuntos públicos de Atenas.

Nas linhas 2 e 7, mantêm-se a correção gramatical e a
coerência do texto ao se substituir as duas ocorrências de
“havia” por existia.



A substituição do sinal de dois-pontos depois de
“ambigüidades” (R.2) pela conjunção porque preserva a
correção gramatical e as relações semânticas do texto.



De acordo com os sentidos do texto, subentende-se a
preposição por imediatamente antes de “portadores” (R.3).



O emprego dos conectivos “No entanto” (R.5-6) e “pois”
(R.7) torna o texto inadequado para compor um texto oficial,
por não atender às exigências de clareza e objetividade,
caracterizadoras da redação oficial.



Pelo emprego de “emerge” (R.7), depreende-se do texto que
a noção de indivíduo se manifesta apenas com as
características da modernidade.



A forma verbal “estavam” (R.9) está empregada no plural
para concordar com seu sujeito, “cidadãos” (R.8).
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1

Afinal, o que vem a ser uma democracia?
Prof. Boris Fausto — Existe um consenso básico a
respeito do que seja democracia: é o regime em que aqueles

4

que dirigem a nação recebem, por meio de eleição, um
mandato popular. A idéia de que a soberania reside no povo
e é ele que elege seus representantes distingue a democracia

7

de qualquer regime autoritário, totalitário. Ela também
significa a garantia da livre expressão das idéias — não
existe democracia onde existe, por exemplo, censura à

10

imprensa. A discussão maior consiste em saber se os
aspectos sociais se incluem na definição de democracia.
Há quem entenda o conceito e diga: não, democracia sem

13

igualdade, sem maior acesso da população a todos os direitos
de educação, saúde etc. não chega a ser democracia.
Internet: <http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/historia/
entrevista>. Acesso em 16/7/2004 (com adaptações).

A partir do trecho de entrevista transcrito acima, julgue os itens
subseqüentes.


Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), julgue os itens seguintes,

Prof. Boris Fausto atende aos quesitos de impessoalidade e

sabendo que, no momento em que essa figura foi capturada, o

de textos oficiais.

ponteiro do mouse encontrava-se sobre o mapa do Brasil
mostrado na referida página web.

Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao
se substituir “a respeito” (R.2-3) por em relação.



que mostra uma página web do sítio do Tribunal Regional

Embora faça parte de uma entrevista, a resposta do

respeito às regras da norma padrão exigidos para a redação



A partir da janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada acima,



Ao se clicar o botão

Na linha 6, a forma verbal “distingue” está empregada no
singular para concordar com o sujeito da oração, “ele”.



, todas as mensagens de correio eletrônico

De acordo com os sentidos construídos no texto, “Ela” (R.7)

endereçadas ao computador a partir do qual a página web

refere-se a “democracia” (R.6).


, na barra de botões

ilustrada acima foi acessada serão visualizadas no campo

Na linha 8, a substituição do travessão pelo sinal de ponto-e-

Outlook Express

do IE6.

vírgula manteria a correção e a coerência do texto.


De acordo com a argumentação do texto, “democracia sem



igualdade” (R.12-13) deve ser entendida como sinônimo de

de acesso à página a ele associada.

etc.” (R.13-14).
Depreende-se do texto que existe algo de consensual no
conceito de democracia, mas que existem também algumas

constitui um hyperlink a uma página

web, ao se clicar esse hyperlink, será iniciado um processo

“acesso da população a todos os direitos de educação, saúde



Sabendo que



Uma figura contida em uma página web, dependendo de
como tenha sido inserida na página, pode ser salva no

divergências quanto ao que se deve entender por

computador a partir do qual a página foi acessada, na forma

democracia.

de um arquivo .gif.
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Julgue os itens subseqüentes, considerando a figura ao lado, que
ilustra uma janela do Word 2000 contendo parte de um texto
extraído e adaptado do sítio http://www.visitealagoas.com.br.


A partir da figura, é correto concluir que todo o parágrafo
mostrado está alinhado à esquerda e que o ponto de inserção
encontra-se no final do parágrafo. Caso seja clicado o botão
, apenas a última linha desse parágrafo terá o alinhamento
alterado, ficando alinhada tanto à esquerda quanto à direita.



Por meio de opção encontrada no menu
, é possível
ocultar as réguas horizontal e vertical observadas na janela
ilustrada.



Caso se clique o menu

, todas as modificações

realizadas no documento em edição serão salvas em um arquivo
de nome Documento1.doc e será aberta uma nova janela, em
branco, de nome Documento2.


Para alterar a cor da fonte em uso na palavra “Lampião”, é
suficiente aplicar um clique duplo sobre a referida palavra,
clicar o botão

e, na lista de cores disponibilizada em

decorrência dessa ação, clicar a cor desejada.

Considerando a figura acima, que mostra uma planilha do Excel
2000 com endereços de zonas eleitorais de dois municípios de
Alagoas, julgue os itens que se seguem.


Considerando a janela do PowerPoint 2002 ilustrada acima,
julgue os itens a seguir, relativos a esse aplicativo.


A estrutura

pode ter sido inserida no slide

ilustrado na figura acima por meio do botão


.

A apresentação ilustrada na janela contém 22 slides.
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Considere que sejam selecionadas as células de B2 a B5 e, a
seguir, seja clicado o botão
. Após essas ações, entre
outras conseqüências, o conteúdo da célula B5, “ANADIA”,
será substituído por MACEIO.



A partir da figura mostrada, é correto afirmar que as células
de C2 a C5 estão formatadas de maneira que ocorra um
retorno automático de texto.
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Com relação a hardware de computadores do tipo PC, julgue os



itens seguintes.


necessidades hoje existentes nessa área, o que reduz
sensivelmente os motins promovidos pelos detentos.

Modem é uma denominação dada à placa de vídeo, que
controla o monitor de vídeo do computador. Esse dispositivo



são processados trabalhos gráficos que requeiram grande

No Brasil, não há condenado cumprindo pena fora de
presídios, o que desafoga as delegacias policiais.

é muito utilizado, especialmente em computadores em que



Moderno, o sistema penitenciário brasileiro atende às



Em termos comparativos, vê-se que a proporção do número

quantidade de memória de vídeo.

de detentos nos EUA é significativamente maior que a de

Um disco rígido de 80 GB permite armazenar uma

brasileiros.

quantidade de bytes superior à quantidade que 100 discos do



tipo mais popular de CD-ROM permitem armazenar.

superpopulação carcerária, que enseja problemas que afetam
a segurança pública.

Em computadores pessoais cujo sistema operacional é o
Windows XP, ao se clicar o botão Iniciar, é exibido um menu com

Um dos problemas mais graves dos presídios brasileiros é a



Cenas de selvageria explícita assustaram o público brasileiro

várias opções que dão acesso a diversas funcionalidades. Com

que, pela tela da TV e pelas fotos da imprensa, acompanhou

relação a essas funcionalidades, julgue os itens subseqüentes.

recente motim de presidiários em Rondônia.



A forma mais recomendada para se desligar o computador,

Grande parte da população carcerária brasileira é formada

especialmente para aqueles com gabinete do tipo ATX, é a

por pessoas pobres e com pouca — ou nenhuma —

seguinte: clicar o botão Iniciar, clicar Desligar o computador e,

escolaridade formal.

em seguida, pressionar por um segundo o botão para ligar e







A informatização hoje existente no sistema faz que

desligar o computador localizado na parte frontal do

condenados que já tenham cumprido suas penas sejam

gabinete.

imediatamente postos em liberdade.

Para abrir a pasta Meus documentos, é suficiente clicar o



Nos últimos anos, a decisão governamental de acelerar a

botão Iniciar e, na lista de opções exibida em decorrência

construção de presídios, nas diversas regiões do país,

dessa ação, clicar Meus documentos.

amenizou consideravelmente o problema de falta de vagas
para os condenados que têm penas a cumprir.

A população carcerária do Brasil dobrou entre os anos
de 1995 e 2003. No meio da década de 90, havia 148.760



O aumento da criminalidade, no Brasil de hoje, decorre de

detentos. Hoje existem 308.304 condenados cumprindo pena.

vários fatores, dos quais mostram-se expressivos o tráfico e

O deficit de vagas no sistema penitenciário teve um aumento de

o consumo de drogas ilícitas.

60,7% — de 80.163 vagas para 128.815. O Brasil tem a segunda
maior população carcerária da América, com 187,7 presos para



Cidade Maravilhosa, transformou-se no mais violento centro

cada 100.000 habitantes — os Estados Unidos da América (EUA)

urbano brasileiro, sem comparação com qualquer outra

têm 740 para cada 100.000 habitantes.
Folha de S. Paulo, 10/7/2004, p. C1 (com adaptações).

região metropolitana do país.


Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o
quadro de violência atualmente existente no país e as





Uma das maiores críticas que são feitas à estrutura jurídica
brasileira é a inexistência de defensoria pública, ou seja, de

subseqüentes.

advogados pagos pelo poder público para atuar na defesa de
quem não pode arcar com essa despesa.

Ao dobrar sua população carcerária em menos de uma
década, o Brasil prova que sua justiça tornou-se mais ágil e

A pobreza é a causa da violência que, na atualidade,
atormenta a população brasileira.

características do sistema penitenciário brasileiro, julgue os itens



Não há dúvida de que o Rio de Janeiro, outrora chamado de



No Brasil, infratores menores de idade não têm seus casos

que a impunidade deixou de existir no país.

julgados à luz de uma legislação específica, sujeitando-se

Infere-se do texto que o Brasil tem, nos dias de hoje, a maior

aos mesmos procedimentos adotados para os maiores de

população carcerária da América Latina.

idade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A figura ao lado ilustra uma janela do Outlook Express 6 (OE6).
Com relação aos recursos do OE6 acessíveis por meio dessa
janela, julgue os itens seguintes.


Uma nova conta de e-mail pode ser adicionada ao
ambiente do OE6 por meio dos recursos disponibilizados
ao se clicar o botão
. Essa conta poderá
conter informações acerca do servidor de e-mail que
determinada identidade deseja utilizar para enviar e(ou)
receber mensagens de e-mail. O OE6 permite que diversas
identidades sejam definidas para um mesmo computador
no qual está instalado, e cada uma dessas identidades pode
possuir diversas contas de e-mail.



Por meio do botão
, pode-se remover
uma conta de e-mail. Na situação ilustrada na figura, após clicar o referido botão, a identidade associada às informações
apresentadas não estará autorizada a enviar mensagens de correio eletrônico por meio do OE6, pois não mais possuirá conta de
e-mail devidamente configurada, o que é necessário para se enviar tais mensagens.

A figura acima ilustra uma janela do OE6, que está
sendo executado em determinado computador. Com

Com relação às informações e aos recursos acessíveis a partir da janela do
Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada na figura acima, julgue os itens
subseqüentes, considerando que as informações apresentadas nessa janela
não foram alteradas após a sua abertura.


O endereço eletrônico
http://www.microsoft.com.



Ao se clicar o botão
acesso à página cujo
http://www.microsoft.com.



Ao se clicar o botão
, será iniciado um processo de
varredura do winchester do computador no qual a página do IE6
ilustrada acima está sendo executada em busca de vírus de computador
que podem ter sido contraídos em operações de navegação pela Internet.



Ao se clicar o botão
, será executada uma janela na qual
é possível se configurar o idioma que será utilizado na apresentação dos
botões, menus e comandos do IE6.

relação a essa janela, julgue os itens a seguir.


Com base nas informações contidas na janela
ilustrada acima, é correto afirmar que toda seção
de uso do OE6 no referido computador é iniciada
utilizando-se a identidade denominada



.

Uma senha para cada identidade do OE6 no
computador em questão pode ser introduzida ou
redefinida a partir do botão

.
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Com base nas informações de configuração contidas na janela do
IE6 ilustrada acima, que foi capturada quando esse software
estava em execução em um computador do tipo PC, é correto
afirmar que, nesse computador,

A figura acima ilustra uma janela do aplicativo PowerPoint 2002
que foi capturada quando uma apresentação estava sendo editada
nesse software. Com relação a essa janela, julgue os itens a seguir.


Essa janela permite configurar uma ação a ser executada ao
se clicar um objeto ou um trecho de texto contido em um
slide da apresentação quando esta estiver em modo de
Apresentação de slides.



Caso o botão
seja clicado e o PowerPoint seja
colocado em modo de Apresentação de slides, será executado
o programa denominado C:\programa.exe toda vez que um
novo slide for apresentado.



periodicamente, o IE6 verificará a existência de uma nova
versão do aplicativo; caso haja uma nova versão, o IE6
notificará a sua existência e criará condições para o
download dessa nova versão, caso seja desejado.
 toda vez que for solicitado ao IE6 o acesso a uma página de
conteúdo definido pelo usuário como impróprio, será
solicitada autorização com reconhecimento de senha para
que o acesso seja efetivado.

Com relação às configurações que podem ser realizadas no IE6
a partir das funcionalidades contidas na janela desse aplicativo
ilustrada acima, julgue os itens seguintes.


Ao se clicar

e, em seguida, se clicar

, o referido botão será disponibilizado na barra
de ferramentas do IE6.




Ao se selecionar a opção
,
a transição de slides da referida apresentação, quando em
modo de Apresentação de slides , será realizada
automaticamente em um intervalo de tempo que deve ser
ajustado na caixa de diálogo que é aberta no ato da seleção.



Ao se clicar a opção
, o
PowerPoint desativará o modo de Apresentação de slides.



No campo
,
é possível selecionar a técnica de compressão a ser utilizada
na salvaguarda da apresentação em arquivo .ppt.

A ordem com a qual os botões do IE6 são dispostos na barra
de ferramentas desse aplicativo pode ser alterada por meio
dos botões



Com relação às opções de configuração de uma apresentação que
podem ser definidas a partir da janela do aplicativo
PowerPoint 2002 ilustrada acima, julgue os itens que se seguem.

e

.

Ao se clicar o botão
, nenhum botão será
disponibilizado na barra de ferramentas do IE6.
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Ao editar um documento no Word 2000, um usuário acessou a
janela Opções, mostrada na figura acima. Considerando essa
A figura acima ilustra uma janela do Word 2000 que contém
parte de um texto extraído e adaptado do sítio
http://www.visitealagoas.com.br. Considerando essa janela e que
o computador em uso esteja conectado a uma rede local com
acesso à Internet, julgue os itens subseqüentes.






Sabendo que a palavra
está sublinhada porque
não consta no dicionário em uso pelo Word 2000, caso se
clique com o botão direito do mouse sobre essa palavra,
será disponibilizada uma lista de opções, entre elas uma que
permitirá adicioná-la no referido dicionário.
O botão
é uma ferramenta auxiliar para a exclusão
rápida de texto. Assim, caso ele esteja ativado, para se
excluir a primeira linha mostrada, é suficiente clicar sobre
“Palmeiras” e arrastar o ponteiro do mouse até
“coqueirais.”.

janela, julgue os itens a seguir, relativos ao Word 2000.


O usuário pode ter acessado a janela mostrada por meio do
menu Ferramentas do Word 2000.



Caso o usuário insira uma senha de proteção e encerre a
sessão atual do Word 2000, salvando todas as alterações
efetuadas, então, para abrir o arquivo correspondente e
realizar novas alterações no documento, será necessário
informar essa senha de proteção.



No campo

, o usuário tem

várias opções para o formato de extensão do arquivo. Entre
elas está a opção .htm, que permite salvar o arquivo como

Ao se clicar o botão
, será disponibilizada uma
ferramenta que permite inserir, no documento em edição,
arquivos no formato Word existentes nos computadores
conectados na rede local.

uma página da Web.


§

x

§

pressionada a tecla
; teclar
; liberar a tecla
;
clicar imediatamente antes da primeira ocorrência de “São”;
clicar o botão
. Após esse procedimento, serão mantidas
a correção gramatical e as idéias originais do texto.
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seja marcada,

o nome do arquivo usado para gravar o documento em edição



No menu
, encontra-se uma ferramenta para o
auxílio de impressão do documento em edição. Por meio
dessa ferramenta, é possível imprimir apenas parte do
documento em uma impressora que esteja compartilhada na
rede local.
 Para que sejam alteradas as definições das margens do
parágrafo mostrado, é suficiente utilizar os marcadores na
régua horizontal, arrastando-os para a direita ou para a
esquerda, de acordo com a largura desejada para o
parágrafo.
 Considere o seguinte procedimento: posicionar o ponteiro
do mouse imediatamente antes de “Palmeiras”; pressionar
e manter pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastar
o seu ponteiro até imediatamente após “coqueirais.”; liberar
o botão esquerdo do mouse; pressionar e manter

Caso a opção

será automaticamente inserido em todas as páginas do
documento como uma nota de rodapé.


A guia

contém as mesmas opções do

menu Arquivo do Word 2000, inclusive a opção de salvar o
arquivo em uso com um nome diferente do atual.


Por meio da guia

, o usuário pode

optar por não ser informado da ocorrência de erros de grafia
no documento em edição nem da ocorrência de erros
gramaticais ao digitar texto.


Na guia

, o usuário tem disponível uma opção

que, caso seja marcada, fará que todo o texto seja digitado
com a fonte em maiúsculas.
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Com o auxílio da figura acima, que mostra parte de uma janela
do Word 2000, julgue os itens a seguir, considerando que o
Word 2000 está sendo usado para a edição de um documento.


Caso o botão

seja clicado, será acessado o programa

Paint, por meio do qual é possível fazer desenhos e inseri-los
diretamente no documento em edição.


O botão

tem a mesma função da tecla

© e, caso seja

clicado, apenas a primeira linha do parágrafo no qual o ponto
de inserção estiver posicionado será recuada para a direita.


O botão

tem a função de remeter o ponto de inserção

para o início da página em que este se encontre. Caso o ponto
de inserção esteja no início da primeira página do

A figura acima mostra uma planilha do Excel 2000 que contém
endereços de zonas eleitorais de alguns municípios de Alagoas.
Considerando essa figura, julgue os itens seguintes.


endereço eletrônico http://www.tre-al.gov.br, então, caso

documento, esse botão ficará inativo.


essa célula seja clicada, será iniciado um processo de acesso

Para que sejam adicionados marcadores ao parágrafo no

ao sítio referente ao endereço mencionado.

qual o ponto de inserção está posicionado, é suficiente clicar
o botão

Sabendo que o conteúdo da célula A5 é um hyperlink para o

. Caso o referido parágrafo já contenha



um marcador, este será removido com um clique nesse botão.

Por meio de opção encontrada no menu

, é possível

redefinir o alinhamento vertical das células de B2 a B5 de
modo que seus conteúdos fiquem posicionados na parte



Caso o usuário deseje enviar o conteúdo do documento em

inferior das células.

edição como corpo de mensagem de correio eletrônico,


poderá fazê-lo por meio das funcionalidades do botão


.

Por meio de opção encontrada no menu

imprimir os endereços constantes nas células de C2 a C5 e de
D2

Por meio da caixa

, é possível

, o usuário pode definir o

a D5 diretamente em envelopes, desde que a impressora

permita esse tamanho de papel.

tamanho relativo de fontes especiais utilizadas ao se ativar o
botão

. Assim, caso se deseje que essas fontes especiais



células da coluna D, é suficiente clicar o cabeçalho dessa

tenham um tamanho 20% maior que a fonte normal, é
suficiente clicar a referida caixa, digitar 120 e teclar


«.

Para inserir no texto uma tabela contendo apenas valores
numéricos, o usuário pode utilizar o botão

Para que sejam excluídos da planilha todos os conteúdos das

coluna e, a seguir, teclar


µ.

Considere o seguinte procedimento: clicar a célula C6; clicar

; já para criar

; digitar C2; teclar

«. Após esse procedimento, a

uma tabela com conteúdo alfanumérico, é necessário que ele

célula C6 será preenchida com o mesmo conteúdo da

utilize as opções encontradas no menu

célula C2.
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Com relação a hardware de computadores do tipo PC, julgue os

 Caso se clique o ícone

e, em seguida, o

itens subseqüentes.
botão


o 80486, que surgiu para substituir a linha Pentium.


Em um computador cujo microprocessador é o Pentium III
de 750 MHz, o termo “750 MHz” quantifica a quantidade de
memória RAM instalada no computador.



e, finalmente, se tecle

O microprocessador mais comumente utilizado atualmente é

«, será aberto o

arquivo do Excel que está armazenado no disco A:.
 O arquivo associado ao ícone

ocupa uma

quantidade de memória superior a 15 milhões de bytes.
 Para se verificar se o arquivo correspondente ao ícone

Existem diferentes tipos de teclado para uso em

está contaminado por algum tipo de vírus de

computadores do tipo PC. Exemplos de teclados utilizados

computador, é suficiente clicar esse ícone e, em seguida,

no Brasil são o ABNT e o ABNT2.


clicar
impressas em arquivos digitais. Diversos escâneres atuais

 Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o ícone

permitem que o usuário defina se o resultado da operação de

, será exibida uma lista de opções, incluindo uma

aquisição da imagem dará origem a uma imagem colorida ou
a uma imagem em preto e branco.


opção que permite visualizar as propriedades do arquivo.
Com relação ao Windows XP, julgue os itens a seguir.

Diversas câmeras digitais atuais permitem que fotografias
armazenadas sejam transferidas ao computador por meio da

 O Windows XP possui o recurso Área de trabalho remota, que

permite, por exemplo, que um usuário possa acessar de casa

interface USB.


.

O escâner é um periférico que permite transformar imagens

Dependendo do modelo, impressoras do tipo jato de tinta
podem ser conectadas a um computador por meio de uma
porta paralela e(ou) de uma porta USB, e são capazes de
imprimir documentos em preto e branco e em cores.

 A mídia CD-ROM tem capacidade de armazenamento de

o seu computador do trabalho.
 No Windows XP, é possível, por meio do uso combinado

das teclas

¦ e ©, trabalhar alternadamente com

diferentes janelas de programas que estejam abertas.
 O Paint é um acessório do Windows XP e pode ser instalado

dados superior à mídia DVD.

a partir do CD de instalação deste software.
 O Windows XP permite escolher mais de uma configuração

para o menu Iniciar.
 Ao contrário das versões anteriores do Windows, no

Windows XP, o botão Iniciar não possui opção de acesso à
pasta Painel de Controle.
Acerca dos direitos constitucional, administrativo e eleitoral,
julgue os itens a seguir.
 É proibido que candidato a deputado federal receba

contribuição de sindicato para o custeio de sua campanha
A figura acima mostra uma janela do Windows XP. Com relação
a essa janela e ao Windows XP, julgue os itens a seguir.
 Para abrir a apresentação do PowerPoint armazenada no

disco A:, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:
clicar

; clicar o menu

; na lista de

opções que é exibida em decorrência dessa ação, clicar Abrir.

UnB / CESPE – TRE/AL – Concurso Público – Aplicação: 8/8/2004

eleitoral.
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Em cada um dos itens seguintes, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

 Ricardo é servidor público ocupante de cargo de provimento

efetivo na administração pública federal. Nessa situação,
Ricardo tem direito a décimo terceiro salário, a repouso

 Moacir é analfabeto e tem vinte anos de idade. Nessa

situação, é vedado a Moacir eleger-se vereador na cidade
onde mora.
 Sérgio, diretor de um órgão público federal, disse a um de

seus subordinados que lhe ofereceria uma função gratificada
caso ele se filiasse a determinado partido político. Nessa
situação, Sérgio comete infração administrativa.
 O gerente de uma empresa privada demitiu um funcionário

semanal remunerado e a que a duração do seu trabalho
normal não seja superior a quarenta horas semanais.
Julgue os itens que se seguem, acerca do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL).
 O TRE/AL integra a administração indireta do estado de

Alagoas.
 Aos magistrados do TRE/AL é vedado dedicar-se a

atividade político-partidária.

porque desconfiava que ele havia desviado dinheiro da

 Ao TRE/AL é vedado decidir pela inconstitucionalidade de

empresa. Nessa situação, o empregado despedido pode

norma de direito eleitoral, pois cabe a ele aplicar as leis sem

impugnar o ato de demissão mediante mandado de segurança.

questionar a sua validade.
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