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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

NÍVEL MÉDIO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 03.

PROPAGANDA, PUBLICIDADE E CONSUMISMO

Hoje disseminado em praticamente todo o mundo, o fenômeno do consumismo não teria sido possível sem
que o bombardeio incessante da publicidade tente nos convencer a comprar uma nova marca de sabão em pó,
um novo modelo de eletrodoméstico, computador, automóvel etc.

A publicidade nos persegue em toda parte, e muitas vezes não nos damos conta disso. Está nas ruas, nas
fachadas dos prédios, nos ônibus e nas vitrines. Também chama a nossa atenção em bancos, escritórios,
hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públicos. Em casa, basta abrir o jornal, ligar o rádio ou a
televisão. Muitas vezes, ela vem pelo correio: são as ofertas que nos enviam os supermercados e as empresas,
recomendando seus produtos e serviços.

Mas existe um tipo de publicidade que nos atinge, fazendo de nós mesmos os veículos de divulgação da
marca. Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com
etiquetas visíveis. É realmente muito difícil não ser afetado por essa publicidade massiva, que se incorporou a
todos os aspectos de nossa vida e nos emite mensagens o tempo todo, de forma direta ou velada.

É preciso esclarecer que propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem. A
primeira diz respeito à divulgação de idéias, e pode ter conteúdo político, religioso ou social. Em geral visa a
orientar os cidadãos a respeito de questões de interesse público, como campanhas de saúde, trânsito, higiene e
até programas políticos. Já a segunda é uma mensagem de interesse comercial – visa a apresentar vantagens de
um determinado produto de forma a convencer o público da necessidade de adquiri-lo.

A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido e prestar informações para ajudar o
consumidor a fazer uma escolha e até a aprender a consumir melhor. O problema é que, em vez de fornecer
informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram pontos vulneráveis do
público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário. Assim, ela apela para os desejos, gostos,
idéias, necessidades, vaidades e outros aspectos da nossa personalidade.

(HTT://idec.org.br/biblioteca/mcs/publicidade.pdf)

01. Para estabelecer relações de coesão, todo texto apresenta uma série de mecanismos pelos quais se realiza a
referência a termos anteriormente citados. A relação entre o termo assinalado e a referência está correta em:

A)  “Muitas vezes, ela vem pelo correio: são as ofertas que nos enviam...” (L.7) - publicidade
B)  “A primeira  diz respeito à divulgação de idéias, e pode ter conteúdo político...” (L.13/14) - publicidade
C)  “ Já a segunda é uma mensagem de interesse comercial – visa a apresentar...” (L.16) - propaganda
D)  “Assim, ela apela para os desejos, gostos, idéias, necessidades...” (L21/22) – propaganda

02.  O valor gramatical do vocábulo que, no fragmento  “...são as ofertas que nos enviam os supermercados e as
empresas...” (L.7), é o mesmo que ele apresenta na alternativa:

A) “...pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente...” (L.20/21)
B) “O problema é que, em vez de fornecer informações para um consumo racional...” (L.19/20)
C) “...propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem.” (L.13)
D) “... não teria sido possível sem que o bombardeio incessante da publicidade tente...” (L.1/2)

03.  As palavras de uma língua podem ser usadas com sentido próprio ou figurado, dependendo do contexto de que
fazem parte. Tem-se uma palavra usada em sentido figurado no fragmento:

A) “Sem perceber, fazemos publicidade gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com etiquetas
visíveis.” (L.10/11)

B) “É preciso esclarecer que propaganda e publicidade são dois termos que geralmente se confundem.” (L.13)

C) “Também chama a nossa atenção em bancos, escritórios, hospitais, restaurantes, cinema e outros lugares públi-
cos.” (L.5/6)

D) “..não teria sido possível sem que o bombardeio incessante da publicidade tente nos convencer...” (L.1/2)

5

10

15

20







2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

NÍVEL MÉDIO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 04 A 08.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER
(Se for bom leitor de jornais e revistas, fiel ouvinte de rádio,
obediente telespectador ou simples passageiro de bonde.)

Consuma aveia, como experiência, durante 30 anos.

Emagreça um quilo por semana sem regime e sem dieta.

Livre-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

Procure nosso revendedor autorizado.

Economize servindo a garrafa monstro de Lero-Lero.
Ganhe a miniatura da garrafa de Lisolete.

Tenha sempre à mão um comprimido de leite de magnólia.

Resolva de uma vez o problema de seu assoalho, aplicando-lhe Sintaxe.

Use somente peças originais, para o funcionamento ideal do seu W.Y.Z.

Tenha sempre à mão uma caixa de adesivos plásticos.
Faça o curso de madureza por correspondência.

Aprenda em casa, nas horas vagas, a fascinante profissão de relojoeiro. [...]

Carlos Drummond de Andrade  (“A bolsa & a vida”. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973. p.
1032.)

04.  Na crônica “O que você deve fazer”, de Carlos Drummond de Andrade, ao utilizar a fórmula dos anúncios publicitá-
rios, o autor faz uma crítica:

A) à campanha acirrada da publicidade sobre o ser humano
B) a produtos anunciados em jornais populares
C) aos leitores de periódicos e ouvintes de rádio
D) aos passageiros dos transportes coletivos

05. No trecho  “Se for bom leitor de jornais e revistas, fiel ouvinte de rádio, obediente telespectador ou simples passa-
geiro de bonde.”, o adjetivo assinalado sugere que:

A) o bom leitor é aquele que obedece à propaganda
B) a propaganda busca atingir a todos indiscriminadamente
C) o alvo preferido da propaganda é o leitor bom, fiel e obediente
D) as boas qualidades das pessoas são exaltadas pela propaganda

06.  Sempre que há comunicação há uma intenção, o que determina que a linguagem varie, assumindo funções. A
função da linguagem predominante no texto com a respectiva característica está expressa em:

A) referencial – presença de termos científicos e técnicos
B) expressiva – predominância da 1ª pessoa do singular
C) fática – uso de cumprimentos e saudações
D) apelativa – emprego de verbos flexionados no imperativo

07. Muitos anúncios que aparecem no texto apresentam idéias opostas, como ocorre nos versos:

A) “Use somente peças originais, para o funcionamento ideal do seu W.Y.Z.
Tenha sempre à mão uma caixa de adesivos plásticos.”

B) “Emagreça um quilo por semana sem regime e sem dieta.
Livre-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.”

C) “Faça o curso de madureza por correspondência.
Aprenda em casa, nas horas vagas, a fascinante profissão de relojoeiro.”

D) “Consuma aveia, como experiência, durante 30 anos.
Tenha sempre à mão um comprimido de leite de magnólia.”
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08. No período “Livre-se  do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.”, se o verbo assinalado for flexionado
na 1ª pessoa do plural, tem-se:

A) Livremo-los do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

B) Livrem-se do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

C) Livremo-nos do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

D) Livrem-nos do complexo de magreza, usando Koxkoax hoje mesmo.

LEIA O ANÚNCIO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE Nº 09 E 10.

09.  No primeiro período do anúncio, foi empregada uma forma imperativa que foge ao que recomenda a variedade

padrão. Reescrevendo o primeiro período com tratamento em 2ª pessoa do singular tem-se:

A) Não me deixes encostar nos teus talheres.
B) Não me deixas encostar nos seus talheres.
C) Não me deixe encostar nos teus talheres.

D) Não me deixeis encostar nos teus talheres.

10. No texto do anúncio, a segunda oração estabelece com a primeira uma relação semântica que está corretamente
explicitada em:

A) Não me deixa encostar nos seus talheres se tô cheia de bactérias. - condição

B) Não me deixa encostar nos seus talheres enquanto tô cheia de bactérias. – tempo
C)  Não me deixa encostar nos seus talheres à medida que tô cheia de bactérias. - proporção
D) Não me deixa encostar nos seus talheres porque tô cheia de bactérias. – causa
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CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 13.

11. Compete ao Estado garantir assistência integral à saúde
da mulher em todas as fases de sua vida. De acordo com
o artigo 250, o Estado assegurará à mulher, dentre outras
garantias:

A) distribuição de processos hormonais em fase de expe-
rimentação

B) controle da fertilidade na população de baixa renda

C) acesso, a custo reduzido, aos métodos anticoncepcionais

D) assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento

12. Segundo o artigo 19, constitui atribuição exclusiva da
Câmara Municipal, dentre outras:

A) elaborar o Regimento Interno
B) exercer a direção superior da administração local
C) aplicar multas previstas em leis e contratos
D) declarar o estado de calamidade pública

13. A política urbana, a ser formulada pelo Município, aten-
derá ao pleno desenvolvimento das funções sociais da ci-
dade e dos distritos, visando à garantia e melhoria da qua-
lidade de vida de seus habitantes. De acordo com o artigo
198, no estabelecimento de diretrizes e normas relativas
ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará, den-
tre outras garantias:

A) incentivos e benefícios fiscais à construção e edificação
sobre dutos, canais e vias similares de esgotamento e
passagem de curso d’água

B) participação ativa das entidades representativas do
Município, com encaminhamento e solução de problemas,
planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes

C) redução das áreas de exploração agrícola e pecuária,
para fins de industrialização e desenvolvimento econômi-
co da região

D) prestação de serviços públicos às comunidades de bai-
xa renda, desde que estabelecidas em logradouros reco-
nhecidos e áreas regularizadas

CONSIDEREA LEI MUNICIPAL Nº 10/1990 – REGIME JURÍDICO ÚNICO

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E DAS

FUNDAÇÕES MUNICIPAIS E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 14 A 16.

14. Servidores são funcionários legalmente investidos em
cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão.
De acordo com o artigo 7º, constitui requisito básico para
ingresso no serviço público, dentre outros:

A) nacionalidade brasileira
B) idade mínima de vinte e um anos
C) experiência profissional na atividade exigida pelo cargo
D) ensino fundamental completo

15. Ao entrar em exercício, o funcionário público nomeado
para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório. Durante este período, serão avaliadas sua apti-
dão e capacidade para o desempenho do cargo. Dentre os
fatores observados na avaliação, é possível citar:

A) as ambições pessoais
B) a boa aparência
C) a capacidade de iniciativa
D) a inteligência emocional

16.  Segundo o artigo 53, o servidor público será aposenta-
do, dentre outros casos:

A) por incapacidade para o trabalho, quando acometido de
pneumonia

B) compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade

C) aos trinta anos de serviço, se homem

D) por invalidez permanente, quando acometido de cardiopatia
grave

17. Atualmente, a principal atividade econômica do Municí-
pio de Cantagalo, no que diz respeito à geração de renda, é:

A) a indústria de calçados
B) a mineração
C) a indústria cimenteira
D) a agricultura

18. A distância entre o Município de Cantagalo e a Capital
do Estado do Rio de Janeiro é de:

A) 100 Km
B) 200 Km
C) 300 Km
D) 400 Km

19. Um dos colégios cantagalenses recebe o nome de um
ilustre escritor brasileiro nascido no município. Trata-se de:

A) Euclides da Cunha
B) Eça de Queiroz
C) Castro Alves
D) Graciliano Ramos

20. Um dos rios que compõem a Bacia do Paraíba do Sul,
de grande importância para o município, banha o distrito
de Cantagalo. Trata-se do rio:

A) São Francisco
B) Paraibuna
C) Madeira
D) Negro
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONSIDERE AS OBRAS CORRESPONDÊNCIA – TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CRIATIVA (MEDEIROS) E MANUAL DA SECRETÁRIA

(MEDEIROS E HERNANDES) E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 21 A 30.

21. Uma mensagem vai ser enviada a uma autoridade, felicitando-a por um grande sucesso alcançado em seu trabalho.
Uma maneira correta de redigir o início dessa mensagem é:

A) Recebeis V. Sa. nossas felicitações pelo grande sucesso ...

B) Recebais V. Sa. nossas felicitações pelo grande sucesso ...

C) Receba V. Sa. nossas felicitações pelo grande sucesso ...

D) Recebei V. Sa. nossas felicitações pelo grande sucesso ...

22. Em instituições públicas, é muito utilizado um sistema de organização de arquivos conhecido como “teoria das três
idades”, em que o documento é controlado desde a sua produção, passando por três etapas distintas de arquivamento.
Nesse sistema, um documento que é objeto de interesse e de consultas, e cujos assuntos já tenham sido respondidos
ou solucionados, será encaminhado à etapa de arquivo:

A) temporário
B) corrente
C) inativo
D) permanente

23. Um funcionário deve arquivar em ordem alfabética, considerando os nomes das empresas ou instituições de origem,
os processos relacionados abaixo.

Instituto Oliveira Simões

4ª Auditoria Permanente

Banco Industrial e Agrícola

Orlando Medeiros e Filhos Ltda.

O Mensageiro Semanal

Segundo as regras básicas de arquivamento alfabético, os processos devem ser arquivados na seguinte ordem:

24. A NBR 9578:1986 estabelece normas que devem ser utilizadas na terminologia relativa a arquivos em geral.  De
acordo com essa norma, “arquivo em depósito” é o nome dado a um conjunto de documentos que:

A) são postos sob a guarda de um arquivo permanente, embora não pertençam ao seu acervo

B) são provenientes de arquivos correntes e estão aguardando destinação final
C) devem ser preservados em virtude de seu valor histórico, informativo e probatório

D) são inúteis ou imprestáveis, sendo guardados sem a necessidade de qualquer forma de organização

A) Auditoria Permanente (Quarta)
     Industrial e Agrícola (Banco)
     O Mensageiro Semanal
     Oliveira Simões (Instituto)

Orlando Medeiros e Filhos Ltda

B)  Banco Industrial e Agrícola
      Instituto Oliveira Simões
      Mensageiro Semanal (O)
      Orlando Medeiros e Filhos Ltda
      Quarta Auditoria Permanente

C) 4ª Auditoria Permanente 
     Industrial e Agrícola (Banco)
     Instituto Oliveira Simões
     O Mensageiro Semanal
     Orlando Medeiros e Filhos Ltda

D)  Banco Industrial e Agrícola
      Mensageiro Semanal (O)

Oliveira Simões (Instituto)
      Orlando Medeiros e Filhos Ltda

4ª Auditoria Permanente
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25. Considere, abaixo, o trecho inicial da Lei nº 2097, de 24 de março de 1993.

O texto “Torna obrigatória a inclusão do tipo sangüíneo do aluno na respectiva caderneta escolar.” representa o elemento

da lei denominado:

A) epígrafe

B) alínea

C) parágrafo

D) ementa

26. A Instrução Normativa nº 4, de 6 de março de 1992, estabelece normas para o emprego das formas de tratamento em

redação oficial. Segundo essa Instrução Normativa, em uma comunicação a um Governador de Estado, o vocativo a ser

empregado, seguido do respectivo cargo, é:

A) Ilustre Senhor Governador

B) Senhor Governador

C) Digníssimo Governador

D) Excelentíssimo Senhor Governador

27. Alvará é uma ordem escrita de uma autoridade, com a finalidade de que se pratique determinado ato. Quando um

alvará é assinado por uma autoridade administrativa, tem o efeito equivalente a:

A) uma anistia tributária

B) um mandado judicial

C) uma proibição

D) uma licença

28. Os decretos representam decisões tomadas por autoridades cujos poderes impõem o cumprimento dessas deci-

sões. Dentre os diversos tipos de decretos, o Decreto Executivo Regulamentar tem a finalidade de:

A) estabelecer procedimentos relativos a situações funcionais

B) apresentar uma decisão emanada de autoridade judicial

C) explicar uma lei, facilitando a sua execução

D) oficializar atos administrativos das casas legislativas

LEI Nº 2097, DE 24 DE MARÇO DE 1993.

Torna obrigatória a inclusão do tipo 
sangüíneo do aluno na respectiva 
caderneta escolar. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - A caderneta escolar dos alunos do 1º e 2º graus da rede de estabelecimentos de 
ensino, públicos e particulares, em todo o território do Estado, incluirá, obrigatoriamente, entre 
os dados pessoais do aluno, o respectivo tipo sangüíneo.

Parágrafo único - No ato da matrícula, o aluno deverá apresentar o comprovante do seu tipo 
sangüíneo.

................................................
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29. O Departamento Geral de Administração da Secretaria Municipal de Educação (DGA/SME) de determinado municí-
pio expediu um ofício ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde (DRH/SMS), solicitan-
do a transferência de um funcionário. O ofício recebeu o número 249. Segundo a Instrução Normativa nº 4, de 6 de março
de 1992, uma forma correta de apresentar o tipo e o número desse expediente é:

A) Ofício nº  249/DGA/SME
B) Ofício DGA/SME-DRH/SMS nº 249 — Solicitação

C) Ofício /DGA/SME nº  249  —Transferência de Funcionário

D) Ofício DRH/SMS nº 249

30. Considere o quadro abaixo, que apresenta o número de crianças e adolescentes vacinados no 1º semestre de 2006,
por faixa etária.

Uma maneira correta de se apresentar estes dados através de um gráfico de colunas é:

31. Depois de vários anos com salário congelado, Manoel teve um reajuste salarial de 25% e passou a ganhar R$600,00.
O salário de Manoel, antes do reajuste, era de:

A) R$450,00

B) R$460,00
C) R$470,00

D) R$480,00

32. Em um país sem inflação, existe um investimento que rende 0,7% ao mês. Se uma pessoa decide dar ao seu filho
uma renda mensal perpétua de $350 (trezentos e cinqüenta unidades monetárias), o valor que ela deve investir para que
esta renda seja eterna é:
A) $42000
B) $50000

C) $56000
D) $60000

Faixa Etária
Crianças / Adolescentes

Vacinados
0 a 2 anos 4.750

3 a 5 anos 3.810
6 a 8 anos 2.780

9 a 11 anos 1.620

12 a 14 anos 770

C r i a n ç a s  / A d o l e s c e n t e s V a c i n a d o s  
n o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 6

0

1 . 0 0 0

2 . 0 0 0

3 . 0 0 0

4 . 0 0 0

5 . 0 0 0

0-2 anos 3-5  anos 6-8  anos 9-11
a n o s

12-14
a n o s

Cr ianças  /Ado lescentesVac inados  
no  1 º  semest re  de  2006

0

1 .000

2 .000

3 .000

4 .000

5 .000

0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-11
anos

12-14
anos

C r i a n ç a s  / A d o l e s c e n t e s V a c i n a d o s  
n o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 6

0

1 . 0 0 0

2 . 0 0 0

3 . 0 0 0

4 . 0 0 0

5 . 0 0 0

0 -2  anos 3 -5  anos 6-8 anos 9-11
anos

12 -14
anos

C r i a n ç a s  / A d o l e s c e n t e s V a c i n a d o s  
n o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 6

0

1 . 0 0 0

2 . 0 0 0

3 . 0 0 0

4 . 0 0 0

5 . 0 0 0

0-2 anos 3-5  anos 6-8  anos 9-11
a n o s

12-14
a n o s

A)

C)

B)

D)
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33. Uma empresa passou por um período de crise nos primeiros meses deste ano. O faturamento de fevereiro foi 10%
menor que o de janeiro, o de março teve uma queda de 20% em relação ao de fevereiro e o de abril foi ainda 30% menor
que o de março. A perda acumulada no faturamento desta empresa no período de janeiro a abril foi de:

A) 60,0%
B) 54,8%

C) 49,6%

D) 46,2%

34. Uma loja cobra juros de 20% ao mês. Para um artigo que pode ser comprado por R$110,00 à vista, a loja oferece a opção
de pagamento em duas parcelas iguais, uma no ato da compra e outra um mês depois. O valor de cada parcela é:

A) R$60,00

B) R$62,00

C) R$64,00

D) R$66,00

35. O saldo da conta bancária de um restaurante, no dia 1º de certo mês, é de R$3720,00. O dono do restaurante
pretende ter, no dia 18 deste mês, um saldo de, pelo menos, R$9000,00 para terminar de pagar um empréstimo
contraído para fazer uma reforma no imóvel.

A tabela abaixo mostra a receita diária e os pagamentos efetuados nos 17 primeiros dias do mês (os centavos foram
omitidos).

Saldo anterior: R$3720

Pode-se concluir que o objetivo do dono do restaurante:

A) não será cumprido, faltarão R$560

B) não será cumprido, faltarão R$180

C) será cumprido, com uma sobra de R$420

D) será cumprido, com uma sobra de R$880

36. No emprego dos recursos do sistema operacional Windows 98 BR, para se acessar o menu de opções deve-se

acionar o botão através do ponteiro do mouse. Esse acesso pode ser feito também por meio do acionamento

do seguinte atalho de teclado:

A) <Alt> + Esc

B) <Alt> + Tab

C) <Ctrl> + Esc

D) <Ctrl> + Tab

Dia Recebimentos Pagamentos
S 01 1850
S 02 2424
D 03 940
S 04 382
T 05 556 1250
Q 06 890
Q 07 1230 3200
S 08 1670 440
S 09 2080
D 10 772
S 11 460
T 12 674
Q 13 950 2660
Q 14 1550 364
S 15 1776 7320
S 16 2310
D 17 880







9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

NÍVEL MÉDIO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

37. Para fins de padronização e no que diz respeito à simbologia utilizada no ambiente Windows, dentre os ícones
apresentados abaixo, mostrados no Windows Explorer de um microcomputador, uma pasta compartilhada em rede está
indicada em:

38. Um funcionário está digitando um texto no Word 2003 BR e, em certo momento, pressionou simultaneamente as
teclas <Ctrl> e T, que no contexto do processador de textos possui o seguinte significado:

A) salvar o texto digitado

B) selecionar todo o texto

C) mostrar barra de ferramentas para mala direta

D) abrir uma janela de diálogo para procura de uma palavra no texto

39. Observe o quadro abaixo, que apresenta algumas modalidades de processamento na Internet.

As modalidades de processamento que caracterizam o termo upload estão identificadas pelos números:

A) I e III

B) I e IV

C) II e III

D) II e IV

40. No acesso aos sites existentes na Internet, os usuários observam que as homepages mesclam imagens e textos
em seus conteúdos. Dentre os atributos dessas imagens, elas possuem em seus nomes de arquivos as seguintes
extensões:

A) GIF e JPG

B) JPG e IMG

C) IMG e SCR

D) SCR e GIF

MODALIDADES DESCRIÇÃO

I
a partir da internet, gravação  em uma pasta do microcomputador do 
software Adobe Acrobat Reader 7 BR, que, após instalado, possibilita 
a visualização de arquivos em formato PDF

II
transmissão para um usuário, via correio eletrônico, de um arquivo 
compactado por meio de software WinZip, referente  à logomarca 
criada no software Corel Draw

III
baixa de atualizações recebidas da internet, para o software antivírus 
instalado no microcomputador 

IV
envio, do microcomputador para um site de hospedagem na internet, 
dos arquivos que compõem uma homepage pessoal, via FTP

A) B)

D)C)






