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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1- Este caderno de prova contém 40 questões objetivas.
2- Além do caderno de prova, você receberá uma folha de respostas para as questões objetivas.
3- Não será fornecida outra folha de respostas . Ao recebê-la, confira os dados nela contidos
(número de inscrição, nome e identidade). Em caso de dados incorretos, avise o fiscal.
4- Não haverá tempo adicional para o preenchimento da folha de respostas; isto deverá ser
feito dentro do período determinado para a realização da prova.
5- O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal.
Aquele que for flagrado com este tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova
anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes,
nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
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Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e
pouco nos importarmos com sua qualidade de vida, daqui a 30 ou 50 anos. “A terra não nos pertence. Ela foi
emprestada de nossos filhos”, advertia um cacique indígena americano, há mais de um século.
Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a
promover o desequilíbrio natural.
Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.
Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o aquecimento global tem provocado, a cada ano,
150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres
ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o
ano anterior.
A Mãe Natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser
espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos:
“se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno” – diria ela.
“A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos. De reconhecer que
chegamos ao limite do irreversível, do irreparável”, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de
40 países, reunidos em fevereiro de 2007.
Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões,
secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não
apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se
com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs nem
pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano.
Jacir J. Venturi
Disponível em: http://www.geometriaanalitica.com.br/artigos/Assuntos%20Gerais/
a_natureza_nao_mais_se_defende.pdf. Acesso em: 10 dez. 2009.

QUESTÃO 01
Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra ou expressão em negrito NÃO está adequadamente interpretada de
acordo com seu sentido no texto.
A)

“O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios.” (linhas 17
e 18) = provocador

B)

“De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas
também proativa”. (linhas 18 e 19) = de agonia

C)

“Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.”
(linha 06) = catástrofes

D)

“Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos – a
promover o desequilíbrio natural.” (linhas 04 e 05) = consideramos

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
A)

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comunicado de Paris foram criados com o objetivo de proteger os
homens contra a vingança da Mãe Natureza.

B)

Zelar pela saúde e bem-estar de nossos filhos é uma maneira de fazer com que eles tenham consciência ambiental.

C)

O homem altera o equilíbrio natural e, como consequência disso, a Mãe Natureza reage de forma primitiva.

D)

Para que a mãe natureza não sofra com as agressões humanas, é necessário que os governos e as ONGS se
solidarizem com a morte dos ursos polares, por exemplo, pois isso significa desenvolver a consciência ambiental.
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QUESTÃO 03

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
A)

O texto representa experiências vividas, situadas no tempo.

B)

O texto apresenta diferentes formas de conhecimento, com o objetivo de convencer o leitor.

C)

O texto discute problemas sociais controversos, sustentando a opinião do autor.

D)

O texto prescreve ações que devem ser empreendidas para se regular comportamentos.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa INCORRETA.
Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada,
porque
A)

à medida que a natureza é agredida, mais cataclismos ocorrem.

B)

as agressões ao ambiente são proporcionais aos cataclismos provocados pela natureza.

C)

quanto mais a natureza é agredida, mais ocorrem cataclismos.

D)

os cataclismos são desastres naturais que ocorrem sem a interferência humana.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.
Em: “Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os
únicos a promover o desequilíbrio natural.”, o único termo que pode ser usado, substituindo os dois pontos e mantendo
a relação de sentido estabelecida pelas duas proposições é:
A)

entretanto

B)

porque

C)

e

D)

para

Língua Portuguesa
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ÉTICA
QUESTÃO 06
Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.
A)

Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

B)

O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C)

O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

D)

A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

QUESTÃO 07
Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

B)

A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

C)

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

D)

A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO 08
São deveres do servidor público, EXCETO:
A)

Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

B)

Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

C)

Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

D)

Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

Ética
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QUESTÃO 09

É vedado ao servidor público, EXCETO:
A)

Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

B)

Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

C)

Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D)

Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

QUESTÃO 10
Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.
A)

As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

B)

Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

C)

A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

D)

A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 11
Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:
A)

As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

B)

As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

C)

A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

D)

As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

QUESTÃO 12
Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:
I

-

A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II

-

Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III

-

O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.
Assinale a alternativa correta.

A)

Somente III é verdadeira.

B)

I, II e III são verdadeiras.

C)

I e III são verdadeiras.

D)

I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO 13
Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

B)

A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

C)

A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

D)

A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.
I

- Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica.

( ) Direção Municipal

II

- Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica.

(

III

-

( ) Direção Nacional

Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de

) Direção Estadual

vigilância sanitária e epidemiológica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.
A)

2–1–3

B)

3–2–1

C)

2–3–1

D)

1–3–2

QUESTÃO 15
Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:
A)

Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

B)

Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

C)

Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

D)

Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.
Uma das principais etapas do processo de organização é __________, que, repetida continuamente, gera informações
úteis para o gerente aperfeiçoar a organização.
A)

garantir a qualidade dos bens e serviços oferecidos

B)

fornecer informação sobre o mercado

C)

refletir sobre planos e objetivos

D)

controlar os custos financeiros

QUESTÃO 17
Um administrador pode ser eficaz e ineficiente ao mesmo tempo, PORQUE pode alcançar as metas organizacionais
sem desperdiçar recursos.
Com base no texto, é correto afirmar:
A)

asserção certa, razão errada.

B)

asserção certa, razão certa e a razão justifica a asserção.

C)

asserção certa, razão certa, mas a razão não justifica a asserção.

D)

asserção certa, razão certa.

QUESTÃO 18
Associe a função básica do processo administrativo com as ações apresentadas na coluna da esquerda.
1.

Sinônimo de motivação, liderança,
comando, direção ou força de
vontade; refere-se a respeitar os
funcionários.

(

)

Controle

(

)

Planejamento

(

)

Influência

2.

Atribuir tarefas aos funcionários
para que os objetivos da
organização sejam atingidos.

(

)

Organização

3.

Escolher, descrever e indicar
quando tarefas devem ser
desempenhadas a fim de atingir
os objetivos organizacionais.

4.

Reunir informações, compará-las
e implementar mudanças para
alcançar os padrões de
desempenho da organização.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.
A)

1–2–4–3

B)

1–3–2–4

C)

2–1–3–4

D)

4–2–1–3
Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 19
A figura abaixo apresenta as inter-relações das quatro funções da administração para que sejam atingidos os objetivos
organizacionais.
Objetivos

Organizacionais

Planejamento
Influência

Controle
Organização
Fonte: CERTO (2003, p.6)

Com base na figura, conclui-se que:
A)

A influência não sofre interferência das outras etapas do processo administrativo, uma vez que envolve motivação e
liderança.

B)

O sucesso organizacional depende de projetos bem elaborados, desenvolvidos na etapa de planejamento, pois essa
é a primeira e mais importante etapa.

C)

As quatro funções do processo administrativo não ocorrem separadamente. O resultado de uma delas depende do
resultado das outras três.

D)

O planejamento é a etapa mais importante do processo administrativo, pois se relaciona aos objetivos organizacionais.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.
As organizações e seus ambientes mudam constantemente, impossibilitando o administrador de prever as
consequências exatas de suas decisões. Uma das condições em que as decisões são tomadas é a ___________, que
acontece quando o tomador de decisão tem apenas informações para estimar a probabilidade de um resultado.
A)

condição de risco.

B)

condição de certeza total.

C)

condição de incerteza total.

D)

condição de decisão em grupo.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 21
Embora a intuição ajude, deve-se manter a objetividade no processo de planejamento, utilizando ferramentas como:
A)

ações de endomarketing.

B)

o brainstorming.

C)

o método de análise de série temporal.

D)

a técnica de grupo nominal.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.
Existem dois tipos básicos de _______: formal - relação entre os recursos da empresa do modo como foram
planejadas pela gerência e informal - padrões de relacionamento que surgem a partir das normas e valores pessoais.
A)

estrutura

B)

departamentalização

C)

responsabilidade

D)

carreira

QUESTÃO 23
A divisão de trabalho é a designação de tarefas a determinados funcionários na organização. Assim, é correto afirmar
que:
A)

é preciso negociar a solução de problemas em cada divisão da organização.

B)

a divisão do trabalho tende a torná-lo mais difícil e menos eficiente.

C)

a divisão do trabalho aproxima os funcionários.

D)

é preciso equilibrar a especialização e a motivação humana.

QUESTÃO 24
Comunicação é o processo de compartilhar informações com outras pessoas. Em geral envolve uma mensagem
emitida por uma pessoa para uma ou mais pessoas, resultando no entendimento comum da mensagem.
Uma das alternativas abaixo apresenta apenas elementos do processo de comunicação. Assinale-a.
A)

Codificador, mensagem e autoridade.

B)

Fonte, mensagem e decodificador.

C)

Mensagem, verdade e sinal.

D)

Fonte, esclarecimento e verbalização.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 25

Em algumas situações, o líder tem pouca ou nenhuma influência no resultado de uma ação.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator que substitui a liderança.
A)

Nível de escolaridade superior ao do chefe imediato.

B)

As tarefas são muito rotineiras e não exigem liderança.

C)

Funcionários altamente amadurecidos.

D)

Grupos de trabalho com alto grau de coesão.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.
O direito de tomar decisões e dar ordens quanto ao comportamento dos subordinados ocorre quando a autoridade
_______ reflete a existência de relações entre superiores e subordinados.
A)

funcional.

B)

de equipe.

C)

hierárquica.

D)

delegada.

QUESTÃO 27
Sobre o Sistema de Informação Gerencial, é correto afirmar que:
A)

todos os gerentes de uma organização precisam conhecer as mesmas informações.

B)

fornece informações para a tomada de decisões no processo de planejamento, controle e avaliação das atividades da
organização.

C)

o SIG deve ser controlado pela alta diretoria.

D)

a primeira tarefa do SIG é analisar dados do ambiente.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa correta sobre o Windows XP e o Windows Vista.
A)

A combinação de teclas “CTRL + ESC” abre o navegador Internet Explorer.

B)

A combinação de teclas “ALT + F4” alterna entre aplicações que estão em execução.

C)

Para acessar a Ajuda do Windows a tecla “F2” deve ser pressionada.

D)

Uma vez feito o login corretamente, a combinação de teclas “Windows Logo + L” bloqueia o computador.

QUESTÃO 29
Considere as afirmações sobre o Editor de texto Microsoft Word.
I

-

Permite a criação de modelos de documentos ou a edição de modelos já existentes.

II

-

Permite o trabalho com diversos textos abertos ao mesmo tempo.

III

-

Permite a inserção de gráficos, desenhos, logotipos desenvolvidos pelo próprio Word ou através de arquivos gravados
em disco.

IV -

O recurso drag and drop (arrastar e soltar) permite copiar ou mover parte do texto para um outro documento ou para
um outro local do próprio documento.
Assinale a alternativa correta.

A)

apenas II e IV são verdadeiras.

B)

apenas I, III e IV são verdadeiras.

C)

I, II, III e IV são verdadeiras.

D)

apenas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 30
Sobre o Microsoft Excel, é INCORRETO afirmar que:
A)

para diferenciar fórmula de texto, a célula deve começar com o sinal = ou +; se for omitido, será interpretado como
texto.

B)

o cruzamento de uma linha com uma coluna determina uma célula, que é a menor unidade de armazenamento de
uma planilha.

C)

ele possui 1024 linhas que são definidas por números e 64 colunas definidas por letras e números (A, B, ..., Z, A1, B1,
..., Z1, ...).

D)

ele permite trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo, agrupadas em pastas de trabalho que correspondem
cada uma (pasta) a um único arquivo.

Conhecimentos Específicos
11

TIPO 1

Concurso Público Simplificado - FAEPU
QUESTÃO 31

Considere uma planilha do Microsoft Excel que acomoda uma tabela de 2 colunas (A e B) por 6 linhas (1, 2, 3, 4,
5 e 6). Na célula A1, escreve-se o texto “Aluno” e na célula B1, o texto “Nota”. Nas células de A2 a A6, os nomes de 05
alunos (texto) e nas células de B2 a B6, as respectivas notas (numérico).
Com base nestes dados, é correto afirmar que:
A)

para se obter a média aritmética das notas dos 05 alunos, deve-se inserir, na célula B8, por exemplo, o texto
“=média(B2:B4;B6)”

B)

para se obter a soma das notas dos 05 alunos, deve-se inserir, na célula B7, por exemplo, o texto “=soma(B2:B6)”;

C)

considerando-se que nota maior ou igual a 5 significa aprovação, a fórmula para verificar se o aluno na linha 2 está
aprovado é “=se(C2>=5;”Aprovado”;”Reprovado”)”

D)

para se obter a maior nota e a menor nota, no universo das 05 notas, devem ser utilizadas as fórmulas “=máximo(B3:B6)”
e “=mínimo(B3:B6)”

QUESTÃO 32
Sobre o OpenOffice Impress, é correto afirmar que:
A)

para criar uma apresentação, o usuário pode escolher entre os tipos “Apresentação Vazia”, “A partir de um modelo” ou
“Abrir apresentação existente”.

B)

possui apenas 3 diferentes modos de exibição: modo gráfico, modo de tópicos, modo de classificador de slides.

C)

o modo de tópicos é o principal modo para a criação de slides individuais, pois permite a formatação e a adição de
texto, de gráficos e de efeitos de animação.

D)

o modo de exibição classificador de slides permite adicionar notas (observações) para cada slide, as quais não são
exibidas na apresentação.

QUESTÃO 33
Sobre o Outlook Express e o Outlook, é INCORRETO afirmar que:
A)

o Outlook desempenha as funções de cliente de e-mail, de agenda de compromissos e de gerenciamento de contatos.

B)

o Outlook Express permite o gerenciamento de mais de uma conta de e-mail, enquanto o Outlook permite apenas o
gerenciamento de uma conta de e-mail.

C)

o Outlook Express é um cliente de e-mail e de notícias.

D)

ambos, o Outlook e o Outlook Express, possibilitam a integração com o Internet Explorer.
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QUESTÃO 34
Considere as afirmativas sobre o Windows Explorer:
I

-

é um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows, ou seja, é utilizado para a cópia, a exclusão, a
organização, a movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos.

II

-

oferece a funcionalidade de busca de informação e localização em arquivos e pastas.

III

-

o comando “Explorer.exe” aceita argumentos na linha de comando, p.ex.: “/n” e “/e”.

IV -

o Windows Explorer pode ser inicializado com a combinação de teclas “Windows Logo + E”.
Assinale a alternativa correta.

A)

apenas II e III são verdadeiras.

B)

apenas I, III e IV são verdadeiras.

C)

apenas I, II e IV são verdadeiras.

D)

I, II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Para procurar arquivos ou pastas no Windows Explorer deve-se abrir o menu “Exibir”, escolher a opção “Localizar” e
selecionar o item “Arquivos ou Pastas”.

B)

No Windows Explorer, um arquivo selecionado pode ser movido de uma pasta para outra com a combinação das
teclas “Ctrl + X” e, na sequência, “Ctrl + V” na pasta destino.

C)

Para criar pastas no Windows Explorer, deve-de selecionar o diretório dentro do qual se deseja criar uma nova pasta
e, no menu “Arquivo”, selecionar “Novo” e, finalmente, a opção “Pasta”.

D)

Para remover um arquivo ou pasta selecionado(a) sem que este (a) seja colocado na lixeira, basta utilizar a combinação
de teclas “Shift + DELETE”.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Antivírus são softwares projetados para detectar e eliminar programas maliciosos (vírus de computador) e se diferem
nos métodos de detecção, no preço e nas funcionalidades.

B)

O Windows Defender é um software gratuito da Microsoft que remove malwares, trojans, spywares, adwares instalados
no computador.

C)

Vírus denominados Trojans ou Cavalos de Tróia são programas ou scripts que “sequestram” navegadores de Internet,
alterando a página inicial do browser e impedindo o usuário de mudá-la, exibindo propagandas em pop-ups ou janelas
novas.

D)

O vírus de boot infecta a partição de inicialização do sistema operacional, assim, ele é ativado quando o computador
é ligado e o sistema operacional é carregado.
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QUESTÃO 37
Sobre o Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox, é correto afirmar que:
A)

em ambos os navegadores, a combinação “Ctrl + F” adiciona a página Web aos Favoritos (Bookmark).

B)

diferentemente do Microsoft Internet Explorer 7, o Mozilla Firefox não oferece sistema de abas.

C)

o Mozilla Firefox possui a função de salvamento das abas abertas em uma sessão, enquanto o Microsoft Internet
Explorer 7 não possui esta funcionalidade.

D)

a versão 7 do Microsoft Internet Explorer inclui um sistema de abas para abrir diversas páginas Web na mesma janela
- uma nova aba pode ser criada com a combinação de teclas “Ctrl + T”.

QUESTÃO 38
A quantidade de informações na Internet é tão grande e diversificada que é praticamente impossível encontrar tudo o
que se precisa sem o uso de um mecanismo de busca.
Com relação aos mecanismos de busca, considere as afirmações abaixo:
I

-

O Google Search é um serviço da empresa Google que permite fazer pesquisas na Internet sobre qualquer tipo de
assunto ou conteúdo.

II

-

A Wikipédia é uma enciclopédia multilíngue online, livre e colaborativa, ou seja, é escrita internacionalmente por
várias pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias.

III

-

O Google oferece, além de seu tradicional mecanismo de busca, vários outros serviços, como o Google News, o
Orkut, o Froogle, o Gmail, o Google Talk, o Google Earth, dentre outros.

IV -

O modelo wiki é uma rede de páginas Web contendo as mais diversas informações, que podem ser modificadas e
ampliadas por qualquer pessoa através de navegadores comuns; este modelo é o fator que distingue a Wikipédia
de todas as outras enciclopédias.
Assinale a alternativa correta.

A)

apenas I, II e IV são verdadeiras.

B)

apenas I, III e IV são verdadeiras.

C)

I, II, III e IV são verdadeiras.

D)

apenas II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 39
Assinale a alternativa correta.
A)

Portal é definido como um aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sítios, internos ou
externos ao seu domínio e contém ao menos um motor de busca, conteúdos próprios, área de notícia, fóruns e
comunidades.

B)

Orkut é uma rede social que acomoda relacionamentos afetivos ou profissionais entre pessoas ou agrupamentos de
interesses mútuos, no entanto, não se enquadra na definição de portal.

C)

Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao usuário ler e escrever e-mail; para isso necessita de
programa específico para a leitura ou o envio de mensagens como o Outlook Express ou o Thunderbird.

D)

Constituem exemplos de serviços de webmail o Hotmail, o Orkut, o BOL, o Gmail, o Myface, o Yahoo! Mail e o
Youtube.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.
A)

Dispositivos de armazenamento por meio eletrônico ou de estado sólido são assim denominados, pois se utilizam do
princípio magnético para armazenar a informação no meio.

B)

Dispositivos de armazenamentos gravam informações (dados) e podem ser classificados em vários tipos em função
do meio utilizado para armazenamento como, por exemplo, meio magnético ou ótico.

C)

CDs e DVDs se diferenciam quanto à capacidade de armazenamento, bem como quanto ao princípio de gravação que
pode ser mecânico, ótico e magnético.

D)

Os principais representantes dos dispositivos de armazenamento por meio ótico são os discos de estado sólido,
como, por exemplo, pen drives.

Conhecimentos Específicos
15

TIPO 1

Concurso Público Simplificado - FAEPU

R

A

S

C

16

U

N

H

O

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DIRPS - Diretoria de Processos Seletivos
www.ingresso.ufu.br

