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GABARITO - AUXILIAR DE BIBLIOTECA
INSTRUÇÕES
01) Confira se os dados que identificam este caderno de prova estão corretos.
02) O caderno de prova deverá conter:
• 40 (quarenta) questões objetivas, sendo: 16 de Português; 10 de Legislação e
14 de Informática.
03) A duração da prova será de 4h (quatro horas), incluindo o preenchimento da folha
de respostas.
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação.
07) Em cada questão, somente uma alternativa deve ser assinalada.
08) O caderno de prova não poderá ser levado pelo candidato.
09) O caderno de prova e a folha de respostas deverão ser entregues para o fiscal.
10) O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de
decorridos, no mínimo, 1 hora e 30 minutos de seu início.
11) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
a)verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b)assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta preta, o campo correspondente que responde a cada questão;
d)não a amasse, nem dobre.
ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta preta, para preencher os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
12) Os três últimos candidatos de cada sala deverão entregar suas folhas de resposta e
retirar-se do local simultaneamente.
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa em que a frase está
corretamente pontuada.
A) A menos de vinte minutos, das pirâmides de:
Gizé, principal ponto turístico do Egito, está
um lugar que não figura entre os cartõespostais, a Cidade do Lixo.
B) A menos de vinte minutos das pirâmides de
Gizé, principal ponto turístico do Egito está
um lugar que não figura entre os cartõespostais a Cidade do Lixo.
C) A menos de vinte minutos das pirâmides de
Gizé, principal ponto turístico do Egito está
um lugar, que não figura entre os cartõespostais, a Cidade do Lixo.

D) A menos de vinte minutos das pirâmides de Gizé, principal ponto turístico do Egito, está um lugar que não
figura entre os cartões-postais: a
Cidade do Lixo.
E) A menos de vinte minutos das pirâmides, de
Gizé, principal ponto turístico, do Egito, está
um lugar que não figura entre os cartõespostais: a Cidade do Lixo.

QUESTÃO 02
Observe a charge a seguir:

O assunto da charge é de natureza:
A) política.

B) ecológica.
C) econômica.
D) astronômica.
E) religiosa.

QUESTÃO 03
Há dois tipos de colesterol: o HDL e o LDL.
O bom tem a missão de limpar a parede das
artérias do acúmulo de gordura provocado pelo
LDL. Os medicamentos disponíveis até agora
reduzem apenas a quantidade de LDL, sem interferir, contudo, nas taxas de HDL. Esse é o
mecanismo das estatinas. Atualmente, os pesquisadores estão conseguindo desenvolver HDL
sintetizado em laboratório.
De acordo com o texto:
A) O LDL provoca a limpeza do acúmulo de gordura na parede das artérias.
B) LDL é o colesterol bom.

C) O entupimento arterial pode ser influenciado por dois fatores: muito
LDL ou pouco HDL.
D) As estatinas atuam sobre o HDL.
E) As pesquisas atuais estão desenvolvendo formas de reduzir os níveis de HDL.

O TEXTO ABAIXO É REFERÊNCIA PARA
AS QUESTÕES 04 A 09.

A encruzilhada do Daime
O governo legaliza o uso religioso do chá
alucinógeno, mas peca ao deixar que mortes
ocorram e ao abrir uma brecha jurídica que pode
estimular o tráfico.
Hélio Gomes

Tudo começou no início do século passado,
no coração da Amazônia. Caboclos nordestinos
atraídos pela extração da borracha mergulharam
na cultura secular dos povos da floresta, inevitavelmente absorvendo muito da sua essência.
Logo nasceram as chamadas religiões
ayahuasqueiras, grupos em sua maioria cristãos
que incorporaram o consumo de um chá alucinógeno utilizado pelos indígenas em seus rituais. Hoje, essas mesmas seitas estão no centro
de uma polêmica que envolve questões delicadas e perigosas, como o respeito à liberdade de
crença, tráfico de drogas e morte.
No dia 25 de janeiro, em resolução publicada no “Diário Oficial da União”, o governo brasileiro oficializou o uso religioso do chá ayahuasca
– também conhecido como daime, hoasca e vegetal. Sem força de lei, o texto, formulado depois de décadas de negociações e estudos realizados pelos órgãos de combate às drogas, define as responsabilidades das religiões
institucionalizadas e garante o direito de consumo do alucinógeno a adultos, mulheres grávi-
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das, jovens e até crianças durante os rituais.
___________ ele veta a comercialização e a
propaganda do composto feito a partir do cipó
mariri e das folhas da erva chacrona, além de
sugerir que qualquer tentativa de turismo motivado pelo chá seja coibida.
(ISTOÉ Comportamento, fev. 2010)

QUESTÃO 04
Com base no texto, considere as seguintes
afirmativas:

B) Os primeiros humanos a utilizar o chá alucinógeno foram os caboclos nordestinos.

C) A extração da borracha foi a responsável pela migração de caboclos nordestinos à região da Amazônia.
D) Os povos da floresta foram os pioneiros na
extração da borracha na Amazônia.
E) Os caboclos nordestinos impediram que a cultura dos povos indígenas fosse absorvida pelo
homem branco.

1) O termo ayahuasca refere-se a uma
bebida consumida em rituais religiosos.
2) Com a legalização do uso do chá, o tráfico tem apresentado uma tendência de
queda.
3) No dia 25 de janeiro de 2010, o governo autorizou o consumo do chá em cultos religiosos.
4) Mesmo durante o período de gestação,
não há qualquer restrição no uso do chá
em cultos religiosos.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são
verdadeiras.
C) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

QUESTÃO 07
O travessão no último parágrafo do texto
em “ – também conhecido como daime, hoasca
e vegetal” , introduz:

A) Outros nomes da mesma planta.
B) Nomes de outras plantas que produzem o
mesmo efeito.
C) Formas de preparo do chá.
D) Nomes que a planta recebe depois da
oficialização do ritual.
E) Nomes dos rituais em que o chá é servido.

QUESTÃO 08
Na frase “... além de sugerir que qualquer
tentativa de turismo motivado pelo chá seja
coibida”, a palavra em negrito pode ser substituida por:

A) reprimida.

Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna do último parágrafo do texto.

B)
C)
D)
E)

A) Por outro lado,

QUESTÃO 09

B)
C)
D)
E)

Com base no texto, considere as seguintes
afirmativas:

QUESTÃO 05

Dessa maneira,
Por isso,
Consequentemente,
Em razão do exposto,

QUESTÃO 06
De acordo com o texto, é correto afirmar:
A) Os indígenas que utilizavam o chá alucinógeno eram cristãos.

estimulada.
ajustada.
organizada.
beneficida.

1) A expressão “essas mesmas seitas” é
equivalente a “as chamadas religiões
ayahuasqueiras”.
2) A palavra “ele”, logo após a lacuna, se
refere ao texto da resolução publicada
no Diário Oficial da União.
3) A expressão “os povos da floresta” faz
referência aos “caboclos nordestinos”.
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Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
C) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

D) Somente as afirmativas 1 e 2 são
verdadeiras.
E) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que a frase está
escrita dentro das normas da língua padrão.

estar bem distribuído no planeta, ao contrário
do petróleo e do gás natural, cujas reservas ficam em regiões de conflito, como o Oriente
Médio.
Sobre o texto, é correto afirmar:
A) A expressão “ao contrário do petróleo e do
gás natural” significa que só o carvão é um
combustível fóssil.
B) Segundo o autor, as maiores reservas de carvão estão no Oriente Médio.
C) O autor apresenta dois motivos pelos quais
o carvão vai continuar a ser usado.

D) A expressão “embora o carvão seja”
pode ser substituída, sem alteração
do sentido, por “mesmo o carvão
sendo”.

A) Mais um motivo para os pais ficarem
atentos àquilo que seus filhos veem
na televisão: um estudo da Universidade de Liverpool, na Inglaterra,
mostrou que crianças comem mais
depois de ver comerciais de alimentos.

E) A expressão “inevitavelmente ele continuará
sendo explorado” significa que as reservas
de carvão são inesgotáveis.

B) Mais um motivo para os pais ficar atento
àquilo que seus filhos veem na televisão: um
estudo da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, onde mostrou que crianças comem
mais depois de ver comerciais de alimentos.
C) Mais um motivo que os pais deve ficar atento com aquilo que seus filhos veem na televisão: um estudo da Universidade de Liverpool,
na Inglaterra, mostrou que crianças comem
mais depois de ver comerciais de alimentos.
D) Mais um motivo para os pais ficarem-se atentos naquilo que seus filhos veem na televisão: um estudo da Universidade de Liverpool
na Inglaterra, mostrou que crianças comem
mais depois de que veem comerciais de alimentos.
E) Mais um motivo dos pais ficarem atentos
àquilo que seus filhos veem na televisão: um
estudo da Universidade de Liverpool na Inglaterra mostrou que crianças comem mais
depois que vê comerciais de alimentos.

O mundo _____ em um processo de rápida
urbanização. Em 1950, menos de 30% da população global viviam em cidades. _____ situação
piorou: subiu para mais de 50% e deverá chegar a 60% por volta de 2030. A economia mundial _____ tentando explicar essas cifras dramáticas.

QUESTÃO 11
Embora o carvão seja o mais poluente dos
combustíveis fósseis, inevitavelmente ele continuará sendo usado em países com industrialização em expansão, porque não há ainda alternativa viável para substituir os combustíveis fósseis, por ele ser o mais barato entre eles e por

QUESTÃO 12
Considere o texto abaixo:

Assinale a alternativa que preenche corretamente lacunas acima, na ordem em que aparecem.
A)
B)
C)
D)

está
esta
esta
está

–
–
–
–

está
está
esta
esta

–
–
–
–

está.
esta.
está.
esta.

E) está – esta – está.
QUESTÃO 13
A campanha eleitoral deste ano, que
extraoficialmente já está nas ruas, é mais um
passo importante na caminhada do Brasil rumo
ao futuro. Quanto mais as práticas democráticas
ocorrem, mais os cidadãos se aperfeiçoam nelas. A construção da boa política é, sobretudo,
fruto de uma espécie de pedagogia continuada
feita de sucessivas experiências do exercício do
voto ao longo do tempo.
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Como toda pedagogia, esta também se enriquece com o contato humano. E é exatamente
sobre isso que quero falar.
(Folha de S. Paulo 21/03/2010)

Nesse texto, o autor anuncia que vai falar
sobre:
A) a extraoficialidade da campanha eleitoral deste ano.
B) a importante caminhada do Brasil rumo ao
futuro.

C) a importância do contato humano
para a formação política.
D) as características da pedagogia em geral.
E) o exercício democrático do voto ao longo do
tempo.

QUESTÃO 14
Considere o texto abaixo:

Muitos torcedores foram impedidos de entrar no estádio, _______ os ingressos disponíveis eram em número insuficiente. Mesmo assim, ficaram nas imediações das bilheterias, tentando descobrir o _______ daquele problema.
Os mais exaltados abordavam os funcionários,
indignados: “_______ fazem isso com a gente?”.
Assinale a alternativa que preenche corretamente lacunas acima, na ordem em que aparecem.
A) por que – porque – por que.

C) Por que.

D) Por isso.
E) Entretanto.

QUESTÃO 16
Considere o texto abaixo:

Wattieza é o nome dado ___ uma planta
que se desenvolveu no período Devoniano Médio, de 397 milhões ___ 385 milhões de anos
atrás. Fósseis revelam que essa planta era muito semelhante ___ samambaias modernas. Ela
possuía um tronco fino, semelhante ___ de uma
palmeira, e, no topo, um tufo de frondes (folhas), apresentava um pequeno sistema de raiz,
reproduzia-se por meio de esporos e chegava,
provavelmente, ___ 10 metros de altura quando
adulta.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
A) à – a – as – ao – a.
B) a – à – às – à – à.

C) a – a – às – ao – a.
D) à – à – as – a – à.
E) a – a – as – ao – a.

LEGISLAÇÃO

B) porque – porquê – por que.

QUESTÃO 17

C) porquê – porque – por que.
D) por que – porque – porquê.
E) por que – por que – porque.

De acordo com o disposto na Constituição
Federal e na Lei 8.112/90, são requisitos para
investidura em cargo público, além de outros
exigidos em lei:

QUESTÃO 15

A) A nacionalidade brasileira e a idade mínima
de 18 anos e no máximo 45 anos.
B) A nacionalidade brasileira e a idade mínima
de 21 anos e no máximo 45 anos.

Considere o texto abaixo:

Devido à grande profundidade, os aquíferos
estão protegidos da contaminação pelo homem.
_______ muitas vezes não é necessário tratamento dessa água antes do consumo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
A) E.
B) Pois.

C) A nacionalidade brasileira ou estrangeira e a idade mínima de 18 anos.
D) A nacionalidade brasileira ou estrangeiro residente e domiciliado no Brasil há mais de 5
anos e a idade mínima de 21 anos.
E) A nacionalidade brasileira e a idade mínima
de 16 anos.
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QUESTÃO 18
O servidor público adquire estabilidade após:
A) 2 anos de efetivo exercício com avaliação especial de desempenho.

B) 3 anos de efetivo exercício com avaliação especial de desempenho.
C) 3 anos de efetivo exercício com avaliação especial de desempenho, caso o servidor tenha faltado sem prévia justificativa.
D) 2 anos de efetivo exercício com avaliação especial de desempenho ou 3 anos sem avaliação.
E) 2 anos de efetivo exercício sem a obrigatoriedade da avaliação especial de desempenho.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que contém todos os
princípios da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mencionados no artigo 37 da Constituição Federal
Brasileira.

A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
B) Probidade administrativa, eficiência dos serviços públicos e moralidade.
C) Legalidade, eficiência e moralidade.
D) Legalidade, probidade, moralidade, eficiência e assiduidade dos servidores públicos.
E) Legalidade, moralidade e publicidade.

QUESTÃO 20
Os servidores públicos titulares de cargos
efetivos serão aposentados, observadas as seguintes condições:
A) 65 anos de idade, se homem ou mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
B) 60 anos de idade e 30 de contribuição tanto
para o homem quanto para a mulher.
C) 60 anos de idade e 30 de contribuição, se
homem, e 55 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher.

D) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e
30 de contribuição, se mulher.

E) 60 anos de idade se homem ou mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

QUESTÃO 21
Dentre as normas gerais estabelecidas na
Constituição Federal em relação aos servidores
da administração pública, é correto afirmar:
A) É vedado o exercício de cargo e emprego
público por pessoas portadoras de deficiência física.
B) A validade do concurso público poderá ser
prorrogada, por tempo indeterminado, enquanto existir candidato aprovado e não convocado.
C) É absolutamente proibida a contratação de
pessoal por tempo determinado ainda que
para atender necessidade de interesse público.
D) O direito de greve é assegurado constitucionalmente aos servidores públicos e não poderá sofrer nenhuma limitação de ordem legal.

E) As funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
QUESTÃO 22
A lei proíbe a acumulação remunerada de
cargos públicos, EXCETO:

A) A de dois cargos de professor; a de
um cargo de professor com outro
técnico ou científico.
B) A de dois cargos de professor; a de dois cargos de professor com outro técnico ou científico.
C) A de três cargos de professor; a de um cargo
de professor com outro técnico ou científico.
E) A de dois cargos de professor; a de dois cargos de professor com outro cargo privativo
de médico.
E) A de três cargos de professor; a de um cargo
de professor com outro técnico ou científico.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Caberá à Instituição Federal de Ensino Superior avaliar anualmente a adequação do seu
quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso,
o seu redimensionamento. Com relação aos servidores dessas instituições de ensino, considere
os seguintes itens:

Considere as seguintes ações de servidores
públicos:

1) Incentivo à qualificação ao servidor que
possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular.
2) Progressão por capacitação profissional.
3) Progressão por mérito profissional.
Estão assegurados a esses servidores, ocupantes de cargos técnico-administrativos em
educação, os direitos:
A)
B)
C)
D)

3
2
1
1

apenas.
e 3 apenas.
e 2 apenas.
e 3 apenas.

E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 24
De acordo com Código de Ética dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal, considere os seguintes deveres:
1) Tratar cuidadosamente os usuários dos
serviços, aperfeiçoando o processo de
comunicação e contato com o público.
2) Filiar-se à entidade sindical ou associativa que promova a defesa dos direitos
dos servidores públicos.
3) Ser assíduo e frequente ao serviço, na
certeza de que sua ausência provoca
danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema.
Constitui(em) dever(es) fundamental(is) dos
servidores públicos:
A) 1 e 2 apenas.

B) 1 e 3 apenas.
C) 1 apenas.
D) 1, 2 e 3.
E) 2 apenas.

1) Fazer uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes,
de amigos ou de terceiros.
2) Permitir que parentes em primeiro grau
ou cônjuge prestem concurso público
para a mesma repartição pública onde
exerce suas funções.
3) Retirar da repartição pública, sem estar
legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
Constituem vedações aos servidores públicos do Poder Executivo Federal de acordo com o
disposto no seu Código de Ética profissional:
A) 2 e 3 apenas.
B) 1 apenas.

C) 1 e 3 apenas.
D) 2 apenas.
E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 26
O Decreto Presidencial 5.825/2006 estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação. Em conformidade com o referido decreto, assinale a alternativa correta.

A) O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação será definido visando, entre outros objetivos, garantir a construção
coletiva de soluções para as questões institucionais.
B) O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal dar-se-á mediante aplicação de teste de medição do desempenho
do potencial criativo dos servidores da Instituição Federal de Ensino.
C) O Programa de Avaliação de Desempenho
terá por objetivo promover o desenvolvimento
individual, pessoal e intelectual do servidor
público.
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D) As ações de planejamento, coordenação, execução e avaliação desse plano de desenvolvimento são de responsabilidade da unidade
de gestão de pessoas.
E) Força de trabalho é o conjunto formado pelas pessoas que desenvolvem atividades técnico-administrativas e de gestão em um mesmo setor da Instituição Federal de Ensino.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

QUESTÃO 29

INFORMÁTICA
QUESTÃO 27(ANULADA)
Considere uma planilha eletrônica com os
seguintes campos preenchidos:
|

A

|

B

|

C

|

D

| ...

1 | 15 | 45 | 675 |

|

2 |

|

|

|

|

Observe que “C1” contém a multiplicação
de 15*45. Considere as seguintes opções para
se preencher essa célula:
1) Escrever em C1 “15*45=”
2) Escrever em C1 “=A1*B1”
3) Selecionar o campo “C1” e digitar o sinal “=”. Em seguida, selecionar “A1”,
digitar “*”, selecionar “B1” e digitar
<enter>.
Preenche(m) corretamente “C1” :
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
1
2

apenas.
apenas.
apenas.
e 2 apenas.
e 3 apenas.

QUESTÃO 28 (ANULADA)
Sobre planilhas eletrônicas, considere as
afirmativas abaixo:
1) Para imprimir dados de uma planilha eletrônica, é necessário primeiro definir
qual a área da planilha que deve ser
impressa.
2) É possível inserir cabeçalho e rodapé à
impressão de uma planilha.
3) É possível alterar o trecho de uma
planilha que será impresso.

Por vezes, uma célula de uma planilha deve
ser preenchida com o resultado de uma expressão booleana (verdadeiro ou falso). Por exemplo, se o conteúdo de uma célula é maior do que
o conteúdo de outra. Existem várias dessas expressões. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma expressão booleana presente
em planilhas.
A) Testa se o conteúdo de uma célula é vazio.
B) Testa se o conteúdo de uma célula é um número ímpar.

C) Testa se o conteúdo de uma célula
está em negrito.
D) Testa se o conteúdo de uma célula é uma
fórmula.
E) Testa se o conteúdo de uma célula é um número.

QUESTÃO 30
Considere a planilha abaixo:

1
2
3
4

|
|
|
|
|

A
Nome
João
Pedro
Paulo
...

|
|
|
|
|

B
Número
7
3
7
....

|
|
|
|
|

Considere as ações abaixo:
1) Selecionar as colunas “A” e “B”.
2) Selecionar todos os campos de “A” e “B”
que fazem parte dos dados a serem selecionados.
3) Via menu, encontrar o item “classificar”.
4) Indicar primeiro critério de classificação
por “Nome”.
5) Indicar primeiro critério de classificação
por “Número”.
6) Indicar segundo critério de classificação
por “Nome”.
7) Indicar segundo critério de classificação
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por “Número”.
São ações necessárias para que seja possível classificar essa planilha por Número, e no
caso de números iguais, classificar por Nome:
A) 2 – 3 – 4 – 7.

B) 1 – 3 – 5 – 6.
C) 1 – 2 – 4 – 7.
D) 1 – 3 – 4 – 5.
E) 2 – 3 – 6 – 7.

QUESTÃO 31
Sobre processadores de texto, considere as
seguintes afirmativas:
1) É possível alterar a cor de fundo do documento.
2) É possível alterar a cor dos caracteres
em um documento.
3) É possível inserir numeração de página
no cabeçalho.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Somente
Somente
Somente
Somente
ras.

a afirmativa 1 é verdadeira.
a afirmativa 2 é verdadeira.
a afirmativa 3 é verdadeira.
as afirmativas 1 e 2 são verdadei-

E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

QUESTÃO 32

A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 – 6.
B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 – 6.

C) 2 – 4 – 5 – 3 – 1 – 6.
D) 4 – 1 – 3 – 5 – 2 – 6.
E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 – 6.

QUESTÃO 33
Em processadores de texto, é possível trabalhar com vários documentos de texto abertos
ao mesmo tempo. Sobre o tema, considere as
seguintes afirmativas:
1) Há uma opção de menu que mostra
quais os documentos abertos no momento.
2) Quando se altera de um documento de
trabalho “A” para outro documento “B”,
o processador de texto sempre salva o
documento “A” antes de alternar para
“B”.
3) Não há como fazer com que o processador de texto salve os documentos de
trabalho periodicamente.
Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Considere as seguintes ações:
1) Digitar o número de colunas (3) no item
correspondente.

QUESTÃO 34

2) Ativar o menu “Tabela” .

Sobre processadores de texto, considere as
seguintes afirmativas:

3) Digitar o número de linhas (20) no campo correspondente.

1) É possível alterar o espaçamento entre
linhas.

4) Ativar o item “Inserir Tabela” .

2) É possível alterar o recuo (espaço diferenciado usado normalmente para o
início de um parágrafo).

5) Digitar o nome escolhido da tabela no
campo correspondente.
6) “Clicar” em “OK”.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem em que essas ações devem ser executadas
para criar uma tabela de 20 linhas por 3 colunas.

3) É possível alinhar um parágrafo para a
margem esquerda, para a margem direita ou centralizá-lo.
4) É possível “forçar” a quebra de página.
Está/Estão presente(s) em processadores de
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texto:
A)
B)
C)
D)

1 apenas.
2 e 3 apenas.
1 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.

E) 1, 2, 3 e 4.
QUESTÃO 35 (ANULADA)
Considere o seguinte endereço internet:
http://www.receita.fazenda.gov.br/
1) Os dois últimos caracteres (“br”) indicam que o sítio desse endereço é localizado no Brasil.
2) O penúltimo campo (“gov”) indica que
é um órgão governamental.
3) Nem todos os endereços da internet começam com “http://www”.
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 37
Mensagens eletrônicas são um dos meios
mais comuns de infecção de computadores por
vírus. Sobre vírus em mensagens eletrônicas,
considere as seguintes afirmativas:
1) Uma mensagem com vírus não pode
infectar o computador se a mensagem
não for aberta.
2) Quando uma mensagem contendo vírus é recebida, esse vírus infecta automaticamente o computador.
3) Ao receber uma mensagem contendo
um arquivo anexo, nem sempre é seguro abrir o arquivo anexo.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

A)
B)
C)
D)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

C) Somente as afirmativas 1 e 3 são
verdadeiras.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Existem várias opções para tornar a navegação mais eficiente. Todos os navegadores permitem que essas opções sejam configuradas
(normalmente no menu “preferências”). Sobre o
assunto, considere as ações a seguir:

A maioria dos Sistemas Operacionais contém uma pasta (ou diretório) chamado “lixeira”.
Sobre essa pasta específica, considere as seguintes afirmativas:

1) Bloquear janelas “pop up”.
2) Indicar a página a ser carregada quando o navegador é iniciado.
3) Carregar imagens automaticamente.
Qual/Quais das ações acima pode(m) ser
configurada(s) em navegadores?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
1

apenas.
apenas.
apenas.
e 2 apenas.

E) 1, 2 e 3.

D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

1) Os arquivos contidos na lixeira ocupam
espaço físico em disco.
2) Quando se move um arquivo suspeito
de vírus para a lixeira, não há mais perigo desse arquivo infectar o computador.
3) É possível editar arquivos que foram
enviados para a lixeira (por exemplo,
com um editor de textos para arquivos
texto que estiverem na lixeira).
Assinale a alternativa correta.
A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
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D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

E) Somente as afirmativas 1 e 3 são
verdadeiras.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

D) Somente as afirmativas 1 e 2 são
verdadeiras.
QUESTÃO 39

E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

Normalmente, as extensões são usadas para
indicar o tipo do arquivo. Numere o tipo de arquivo indicado na coluna da direita de acordo
com as extensões indicadas à esquerda.
( 1 ) A.doc

(

) Música

( 2 ) A.mp3

(

) Texto

( 3 ) A.avi

(

) Executável

( 4 ) A.exe

(

) Vídeo

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima
para baixo.
A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 3 – 4 – 2 – 1.

C) 2 – 1 – 4 – 3.
D) 2 – 3 – 4 – 1.
E) 3 – 4 – 1 – 2.

QUESTÃO 40
Todos os sistemas operacionais contêm programas de visualização de arquivos. Como exemplo, temos o Windows Explorer da Microsoft, o
Nautilus (para Linux), entre outros. Todos eles
seguem os mesmos princípios para as operações
de copiar (copy) e colar (paste) arquivos. Essas
opções estão disponíveis quando se posiciona o
“mouse” sobre um arquivo (ou pasta) e clica-se
com o botão da direita. Isso ativa um menu com
várias opções, e entre essas, copiar e colar. Sobre esse menu, considere as seguintes afirmativas:
1) A opção “copiar” copia o arquivo para
uma área de transferência.
2) A opção “colar” copia o arquivo contido na área de transferência para o
diretório corrente.
3) Só é possível copiar um arquivo para a
área de transferência.

