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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Os perigos das dietas das musas 

 
Aquela que nunca desejou ter o corpo igual ao 

de uma celebridade, que atire a primeira pedra. 
Consideradas padrões de beleza, famosas em todo o 
mundo passam fome e apostam em dietas – no 
mínimo, excêntricas – para manter as gordurinhas 
longe das câmeras. 

Ela nega, mas para encarar uma nova 
personagem no filme “Just Go With It”, em que 
contracena com Adam Sandler e Nicole Kidman, a atriz 
Jennifer Aniston teria passado uma semana a base de 
papinhas de neném. A dieta teria sido receitada pela 
personal trainer da atriz, Tracy Anderson. Em 
entrevista ao jornal inglês Daily Mail, Tracy afirmou 
que a atriz consumia 14 potinhos por dia e perdeu três 
quilos fazendo isso. 

Pode parecer prático e inofensivo, mas a 
restrição de nutrientes deixa nutricionistas 
preocupadas com essa prática. “A papinha é para 
neném, nunca vai atender as necessidades de um 
adulto de lipídios, vitaminas, minerais”, afirma Natália 
Dourado, nutricionista da Nutricêutica, consultoria de 
nutrição em São Paulo. A carência de substâncias 
primordiais para o bom funcionamento do organismo 
tem as mesmas consequências da desnutrição: o 
corpo vai perdendo tônus muscular, a pessoa se sente 
fraca, fica com a imunidade baixa e mais suscetível a 
infecções. Em alguns casos pode até desenvolver 
anemia. 

“As papinhas foram desenvolvidas como uma 
forma de transição entre o aleitamento materno e os 
alimentos que exigem mastigação. O adulto deve 
mastigar para sentir-se saciado”, alerta a nutricionista 
Elaine Pádua, do Ambulatório de Saúde do 
Adolescente do Hospital das Clínicas de São Paulo e 
diretora da clínica DNA Nutri. 

E se a alimentação de Jeniffer Aniston parece 
estranha, o que dizer da dieta adotada pela top model 
internacional Naomi Campbell. Em entrevista à Oprah 
Winfrey, a modelo afirmou que, quando precisa perder 
alguns quilinhos, passa dias tomando água, suco de 
limão, uma colher de pimenta vermelha e xarope de 
bordo (também conhecido como xarope de Acer). E só. 

Não é preciso ser médico para perceber que 
seguir um “cardápio” como esse pode trazer sérios 
riscos à saúde. “Dietas restritivas podem provocar um 
grave desequilíbrio metabólico, o que pode exigir um 
esforço extra do organismo para manter funcionais 
órgãos vitais como coração, pulmão e o cérebro. Para 
se ter uma ideia, o cérebro necessita de 130 gramas 
diárias de glicose para poder sobreviver”, diz Elaine. 
Além disso, dietas como essa podem desencadear 
transtornos alimentares como anorexia nervosa, 
completa a nutricionista. 
 
Disponível em: http://saude.ig.com.br/bemestar 

 

Questão 01  
 
No início do segundo parágrafo, o pronome “ela”, em 
“ela nega”, remete a: 

(A) Adam Sandler. 
(B) Nicole Kidman. 
(C) Jennifer Aniston. 
(D) Tracy Anderson. 
(E) Daily Mail. 

Questão 02  
 
Segundo o texto, Natália Dourado é: 

(A) Personal trainer. 
(B) Atriz. 
(C) Médica. 
(D) Nutricionista. 
(E) Diretora da clínica DNA Nutri. 

Questão 03  
 
No último parágrafo do texto, a palavra “cardápio” está 
entre aspas para: 

(A) Indicar o início e o fim de uma citação direta. 
(B) Dar outra conotação à determinada palavra (ou 

expressão). 
(C) Marcar o diálogo. 
(D) Evidenciar discurso citado. 
(E) Indicar nome de obra. 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) “O cérebro necessita de 130 gramas diárias de 
glicose para poder sobreviver” – não há 
concordância verbal. 
 

(B) “Dietas como essa podem desencadear 
transtornos alimentares como anorexia nervosa, 
completa a nutricionista” – não há concordância 
nominal. 
 

(C) “Em entrevista à Oprah Winfrey, a modelo 
afirmou que, quando precisa perder alguns 
quilinhos [...]” – acento grave não obrigatório. 
 

(D) “As papinhas foram desenvolvidas como uma 
forma de transição [...]” – há concordância 
nominal e concordância verbal. 
 

(E) “O adulto deve mastigar para sentir-se saciado” 
– não há concordância verbal. 

Questão 05  
 
No final do penúltimo parágrafo, a expressão “e só” 
pode ser substituída, sem alterar o sentido por, 
EXCETO: 

(A) E somente isso. 
(B) E basta. 
(C) E mais nada. 
(D) E simplesmente isso. 
(E) E nada disso. 

 

Leia a charge, a seguir, e responda as questões 06 e 
07: 
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Questão 06  
 
A partir da leitura dessa charge, é possível associá-la 
ao texto anterior “Os perigos das dietas das musas”, 
em qual sentido? 

(A) Obsessão das mulheres – famosas ou não – 
pelo corpo magro. 

(B) Alegria das mulheres comuns em se sentir 
magra como as famosas. 

(C) Evidência das mulheres em ter a beleza padrão 
das mulheres famosas. 

(D) Tentativa das mulheres em agradar aos homens 
com um corpo perfeito. 

(E) Os riscos que as dietas podem causar em 
mulheres – comuns ou famosas. 

Questão 07  
 
O humor da charge encontra-se: 

(A) Na pergunta que o marido faz a mulher. 
(B) Na resposta que a mulher dá ao marido. 
(C) No fato de o marido estar brincando e a mulher 

trabalhando. 
(D) No fato de a mulher estar fora de casa e o 

homem dentro de casa. 
(E) Nos tipos de balões utilizados. 

ATUALIDADES 

 

Questão 08  
 
“Os grupos se caracterizam por usar roupas e 
máscaras negras cobrindo o rosto, para dificultar a 
identificação por parte das autoridades. [...] A 
ideologia desses grupos baseia-se no questionamento 
da “ordem vigente”. Eles se manifestam contra o 
capitalismo e a globalização. Suas ações promovem o 
dano material a fachadas de empresas multinacionais 
e vidraças de bancos, por exemplo” (Folha de São 
Paulo, 11/07/13).   
“Com slogans anarquistas na cabeça e coquetéis 
molotov na mão, o grupo se espalha pelo Brasil e 
transforma protestos em arruaça. Jovens da periferia, 
punks e até universitárias de tênis Farm compõem o 
bando” (Revista Veja, 23/08/13).  
 
Os textos acima se referem ao grupo:  

 
 

(A) PCC. 
(B) Caras pintadas. 
(C) Terceiro Comando. 
(D) Nazista. 
(E) Black Bloc. 

 

Questão 09  
 
A rede social ________________ completou dez anos 
em 2014, atingindo o valor de mercado de US$ 160 
bilhões. Em comemoração aos seus dez anos, a rede 
social lançou recentemente uma ferramenta que 
permite que usuários assistam a vídeos com a 
retrospectiva de seu perfil. A palavra que completa 
corretamente a lacuna da frase é: 

 
(A) Facebook. 
(B) Google. 
(C) Instagram. 
(D) Twitter. 
(E) Linkedin. 

 

Questão 10  
 
A construção de um canal de 20 km de comprimento, 
para dar passagem aos 14 milhões de litros de água 
por segundo, desviados do rio Xingu, vai movimentar 
as turbinas da terceira maior hidrelétrica do mundo, 
cujo nome é: 
 

(A) Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
(B) Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
(C) Usina Hidrelétrica Santo Antônio. 
(D) Usina Hidrelétrica Ilha Solteira. 
(E) Usina de Três Gargantas. 

 

Questão 11  
 
O programa do Ministério da Educação, criado pelo 
Governo Federal em 2004, que concede bolsas de 
estudo integrais e parciais (50%) em instituições 
privadas de ensino superior, em cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, a estudantes 
brasileiros, sem diploma de nível superior, chama-se: 

 
(A) SISU. 
(B) BOLSA FAMÍLIA. 
(C) ENEM. 
(D) PROUNI. 
(E) PRONATEC. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 12  
 
Quatro fichas de cores diferentes estão uma ao lado da 
outra sobre uma mesa. A ficha preta está entre a ficha 
vermelha e azul, e a ficha azul está ao lado da ficha 
verde. Logo podemos afirmar que: 

 
(A) A ficha vermelha está ao lado da ficha verde. 
(B) A ficha azul está entre a ficha preta e a ficha 

verde. 
(C) A ficha verde está ao lado da ficha preta. 
(D) A ficha azul está ao lado da ficha vermelha. 
(E) A ficha vermelha está entre a ficha azul e a ficha 

verde.  
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Questão 13  
 
Érico, Marlon, Rogério e Márcio são amigos e estão 
escalando uma montanha. Eles estão enfileirados e 
cada um está a uma altura diferente do solo. Márcio 
não é o mais próximo do solo, Érico está acima de 
todos, Rogério está abaixo de Marlon e Marlon está 
acima de Márcio. Qual dos amigos está mais próximo 
do solo? 

 
(A) Érico. 
(B) Marlon. 
(C) Rogério. 
(D) Marcio. 
(E) Não é possível saber. 

 

Questão 14  
 
Assinale a alternativa em que a figura abaixo não 
pertence ao grupo: 
 

a)           b)                           c)  

    
 
 d)                              e)  

    
 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Questão 15  
 
Constitui princípio básico da administração pública, 
EXCETO: 
 

(A) Moralidade. 
(B) Publicidade. 
(C) Legalidade. 
(D) Pessoalidade. 
(E) Eficiência. 
 

Questão 16  
 

Em relação ao ato administrativo, assinale a alternativa 
INCORRETA:   
 

(A) Imperatividade é um dos requisitos do ato 
administrativo.  
 

(B) Ato administrativo é toda manifestação unilateral 
de vontade da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações 
aos administrados ou a si própria.  

 
(C) Revogação é a supressão de um ato 

discricionário legítimo e eficaz, realizada pela 
Administração – e somente por ela – por não 
mais lhe convir sua existência.  

 

(D) Anulação é a declaração de invalidação de um 
ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela 
própria Administração ou pelo Judiciário. 

 
(E) Autoexecutoriedade é um dos atributos do ato 

administrativo. 
  

Questão 17  
 

No que se refere à Lei nº. 8.112/90 que dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA:  

 
I. Nenhum servidor receberá remuneração 

inferior ao salário mínimo. 
 

II. A investidura em cargo público ocorrerá 
com a posse. 

 
III. O concurso público terá validade de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado uma 
única vez, por igual período. 

 
IV. Promoção é uma das formas de 

provimento de cargo público. 
 

V. Para o primeiro período aquisitivo de 
férias serão exigidos 12 (doze) meses de 
exercício. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 18  
 

Nos termos da Lei nº. 9.784/99 que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) São inadmissíveis no processo administrativo as 
provas obtidas por meios ilícitos. 
 

(B) O recurso administrativo interposto fora do 
prazo será conhecido. 

 
(C) O administrado tem o direito de ser tratado com 

respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

 
(D) O processo administrativo pode iniciar-se de 

ofício ou a pedido de interessado. 
 

(E) Expor os fatos conforme a verdade é um dos 
deveres do administrado perante a 
Administração. 

 

Questão 19  
 

Para efeitos da Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
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(A) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens 
ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 
 

(B) Frustrar a licitude de concurso público constitui 
ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública. 

 
(C) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação 

ou omissão dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o parcial ressarcimento do 
dano. 

 
(D) Ordenar ou permitir a realização de despesas 

não autorizadas em lei ou regulamento constitui 
ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário. 

 
(E) O sucessor daquele que causar lesão ao 

patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações desta Lei até o limite 
do valor da herança. 

 

Questão 20  
 

Considerando o artigo 37 da Constituição Federal de 
1988, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. Os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei. 
 

II. É garantido ao servidor público civil o 
direito à livre associação sindical. 

 
III. A lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

 
IV. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 
V. Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 21  
 

Sobre a Lei nº. 8.666/93 (licitações e contratos 
administrativos), constitui modalidade de licitação, 
EXCETO: 
 

(A) Leilão. 

(B) Bingo. 
(C) Tomada de preços. 
(D) Convite. 
(E) Concurso. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 22  
 
Considerando o editor de texto WRITER 4.1 
(LibreOffice), em sua instalação padrão, os itens 
Verdana, Tahoma e Calibri correspondem a opções de: 
 

(A) Alinhamento. 
(B) Sumário. 
(C) Layout de Página. 
(D) Fonte.  
(E) Mala Direta. 

 

Questão 23  
 
Considerando o editor de texto WRITER 4.1 
(LibreOffice), em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa que corresponde à funcionalidade (botão) 
representado na imagem abaixo: 

 
(A) Sobrescrito. 
(B) Corretor Ortográfico. 
(C) Negrito. 
(D) Ordem Alfabética. 
(E) Formatar Fonte. 

 

Questão 24  
 
Considerando o software para a manipulação de 
planilhas CALC (LibreOffice), em sua instalação 
padrão, e a planilha, a seguir, ao selecionar as células 
B1, C1 e D1 (B1:D1) e em seguida clicar com o botão 
esquerdo do mouse no canto inferior direito da célula 
D1, conforme circulado, e "arrastar" uma célula à 
direita, será apresentado automaticamente na célula 
E1 o valor: 

 

 
 

(A) 0 
(B) 5 
(C) 10 
(D) 15 
(E) 20 

 

Questão 25  
 
Acerca da segurança dos arquivos e informações, é 
recomendável que sejam realizadas CÓPIAS DE 
SEGURANÇA das informações, para que em caso de 
problemas como, por exemplo, vírus de computador, 
ou a falha dos equipamentos, rapidamente uma cópia 
dos arquivos seja restaurada para imediata utilização. 
Esse processo é conhecido como: 
 

(A) Scandisk. 
(B) Backup. 
(C) Desfragmentador de Disco. 
(D) Download. 
(E) Update. 



Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA INFORMÁTICA       Página 

 

- 7 - 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Questão 26  
 

Considerando o sistema operacional LINUX, assinale a 
alternativa que contém o comando a ser executado em 
um terminal, que permite ao usuário verificar o que 
está sendo executado, listando os processos em 
execução: 
 

(A) Find process. 
(B) Execute. 
(C) Ls -l. 
(D) Command dump. 
(E) Ps aux. 

 

Questão 27  
 
Considerando o sistema operacional LINUX, assinale a 
alternativa que contém o comando a ser executado em 
um terminal, que permite ao usuário verificar a 
utilização da memória no sistema: 
 

(A) Memory size.  
(B) Size. 
(C) Free. 
(D) Memory. 
(E) List size. 

 

Questão 28  
 

Considerando a linguagem de programação Pascal, 
analise o trecho do código fonte, a seguir:  
 
... 
var x,y, cont: integer; 
begin 
  x:= 0; 
  y:= 0; 
  cont:= 1; 
 
  FOR x:= y + 2 to 10 do 
  begin 
    Y:= y + 1; 
  end; 
 
  //exibe o valor de X 
  writeln(inttostr(x)); 
 
end; 
 
Assinale a alternativa que contém o valor CORRETO 
para a variável X, que será exibido ao término de sua 
execução: 
 

(A) 10 
(B) 11 
(C) 12 
(D) 13 
(E) 0 

 

Questão 29  
 

Considerando a linguagem de programação "C", para 
uma variável armazenar "números de ponto flutuante", 
deve ser declarada como: 
 

(A) Real. 
(B) Int. 
(C) Numeric. 

 

(D) Point. 
(E) Float. 

 

Questão 30  
 
Acerca dos conceitos básicos referentes a "montagens 
de páginas WEB", ao utilizar a linguagem de marcação 
de hipertexto (HTML), para atribuir a um objeto, a cor 
BRANCA, deve ser utilizado o código de cor: 
 

(A) #000000 
(B) #999999 
(C) #CCCCCC 
(D) #BBBBBB 
(E) #FFFFFF 

 

Questão 31  
 

Considerando o Sistema operacional Windows, e o 
Prompt de Comando (CMD), para exibir ou alterar os 
atributos de um arquivo, deve ser utilizado o comando: 

(A) XOR 
(B) ATTRIB 
(C) MOD 
(D) DUMP 
(E) CMP 

 

Questão 32  
 
Considerando o Sistema operacional Windows, e o 
Prompt de Comando (CMD), para realizar a 
LIBERAÇÂO DO CACHE DE RESOLUÇÃO DO DNS, 
deve ser utilizado o comando: 

 
(A) ipconfig /freedns  
(B) ipconfig /disposedns 
(C) ipconfig /releasedns 
(D) ipconfig /cleardns 
(E) ipconfig /flushdns 

 

Questão 33  
 

Para interligar os computadores de uma rede pode ser 
utilizado um comutador, também conhecido como 
SWITCH. Esse equipamento age na camada do Modelo 
de referência OSI conhecida como: 
 

(A) Sessão. 
(B) Apresentação. 
(C) Aplicação. 
(D) Ligação de dados ou Enlace. 
(E) Transporte. 

 

Questão 34  
 

Existem situações em que os dispositivos da rede de 
computadores que queremos ligar se encontram 
afastados de uma tomada elétrica.  Nesses casos, é 
utilizada uma tecnologia que permite o transporte para 
a alimentação dos dispositivos de rede por meio do 
próprio cabo de pares de cobre, juntamente com os 
dados. Essa tecnologia é conhecida como: 
 

(A) Power over Ethernet (PoE). 
(B) Cable Energy Direct (CED). 
(C) Ethernet Power Energy (EPE). 
(D) Driver Direct Conduction (DDC). 
(E) Driver Power Ethernet (DPE). 
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Questão 35  
 

Considerando as redes de computadores LAN, o 
padrão IPV4, e o Sistema Operacional Windows, 
assinale a alternativa que apresenta um endereço IP 
impossível de ser configurado (inválido): 
 

 
 

(A) 10.1.1.10 
(B) 150.200.7.10 
(C) 199.198.197.196 
(D) 192.168.0.256 
(E) 1.0.0.10 

 

Questão 36  
 

Acerca dos tipos de memória de computador, assinale 
a alternativa que apresenta um tipo de memória 
primária: 
 

(A) CACHE. 
(B) Disco Rígido. 
(C) Pendrive. 
(D) DVD. 
(E) HD-Externo. 

 

Questão 37  
 

Acerca da política de segurança no LINUX, a 
ferramenta (firewall) IPTABLES é muito popular e tem a 
capacidade de filtrar os pacotes, procedendo à análise 
e tomando decisões do destino desses pacotes. Outra 
alternativa para habilitar o filtro de pacotes é por meio 
do (a partir da versão 2.2 do Kernel): 
 

(A) IPXe 
(B) IPChains 
(C) IIS 
(D) APACHE 
(E) BLOCKBUSTER 

 

Questão 38  
 

Acerca do navegador Google Chrome, para abrir uma 
nova guia (imagem, a seguir), o usuário deve executar 
a tecla de atalho: 
 

 
Obs.: O caractere + foi utilizado apenas para a 
interpretação da questão. 
 

(A) CTRL + T 
(B) CTRL + F3 
(C) CTRL + G 
(D) CTRL + W 
(E) CTRL + O 

Questão 39  
 
Para que seja possível utilizar o Linux (UNIX) como 
SERVIDOR DE ARQUIVOS E SERVIDOR DE 
IMPRESSÃO, pode ser configurado um software 
(servidor) que permite o gerenciamento e 
compartilhamento de recursos em redes formadas por 
computadores com o sistema operacional Windows, 
conhecido como: 
 

(A) PEARL 
(B) DUX 
(C) SAMBA 
(D) CMP-SERVER 
(E) DATA-SERVER 

 

Questão 40  
 

Assinale a alternativa que contém uma opção de 
BROWSER inexistente: 

(A) Netscape 
(B) Ópera 
(C) Safari 
(D) Chrome 
(E) Showfree 

 

Questão 41  
 

Acerca dos tipos de memórias de computador, aquela 
que é considerada como sendo de somente leitura é 
definida como: 
 

(A) RAM 
(B) Flash 
(C) FAT32 
(D) ROM 
(E) NTFS 

 

Questão 42  
 

Os termos ULA, UC e REGISTRADORES compõe o(a):  
 

(A) CACHE. 
(B) Virtual Memory. 
(C) UCP. 
(D) Extend Memory. 
(E) Memory Size. 

 

Questão 43  
 

Os barramentos PCI e AGP são slots disponíveis para 
a conexão de placas de vídeo, som e rede nos 
microcomputadores. O padrão que "substitui" os 
barramentos PCI e AGP é conhecido como: 
 

(A) OGT 
(B) AGP XT 
(C) NXT 2.0 
(D) PCI Express 
(E) XT 2.0 

 

Questão 44  
 

O sistema de conexão de alta tecnologia, que 
proporciona qualidade digital, capaz de transmitir por 
meio de um único cabo o áudio e o vídeo, que se 
destaca ainda pelo fácil encaixe é conhecido como: 
 

(A) VGA 
(B) PS2 
(C) HDMI 
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(D) BLU-RAY 
(E) Ext-VGA 

 

Questão 45  
 

O acrônimo SSID é utilizado para: 
 

(A) Identificar um barramento interno. 
(B) Identificar uma rede sem fio. 
(C) Identificar uma linguagem de programação. 
(D) Identificar um sistema de áudio e vídeo digital. 
(E) Identificar vírus de computador. 

 

Questão 46  
 

Considerando o MS-WORD 2007, em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que contém o ícone 
(botão) com a funcionalidade de MOSTRAR TUDO, ou 
seja, mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos 
de formatação ocultos: 
 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

Questão 47  
 

Considerando o MS-EXCEL, o operador de texto 
utilizado para CONCATENAR ou conectar dois valores 
para produzir um valor de texto contínuo é o: 
 

(A) ! 
(B) @ 
(C) & 
(D) ^ 
(E) # 

 

Questão 48  
 

Considerando o software para a manipulação de 
planilhas CALC (OpenOffice), analise a fórmula a 
seguir: 

=SE(2^3>2+2*2;2*2^1;3+3*3) 
 
Assinale a alternativa com o valor CORRETO, que será 
produzido como resultado ao aplicar essa fórmula: 
 

(A) 0 
(B) 4 
(C) 15 
(D) 21 
(E) 36 

 

Questão 49  
 

Considerando o editor de texto WRITER (OpenOffice), 
para sair do programa, além da opção padrão de 

fechar as janelas do Windows (Alt + F4), o usuário 
pode optar pela tecla de atalho: 
 
Obs. O caractere + foi utilizado apenas para a 
interpretação da questão. 
 

(A) Alt + F 
(B) Alt + R 
(C) Ctrl + F 
(D) Ctrl + R 
(E) Ctrl + Q 

 

Questão 50  
 

A internet interliga todo o planeta, constituindo a maior 
rede WAN do mundo. Em questão de segundos, é 
possível acessar sites e transferir rapidamente 
arquivos que estão em continentes distintos. O 
principal meio (tipo de tecnologia) que é utilizado para 
a conexão da internet entre os continentes (oceanos) 
é: 
 

(A) Cabos de Fibra Óptica. 
(B) Antenas de Rádio. 
(C) Antenas de Satélite. 
(D) Cabos Coaxiais. 
(E) Tecnologia TDMA. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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