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de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se
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2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de
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de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que
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4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá
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término da aplicação.
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6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.
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endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

(A)

O riso é mesmo o melhor remédio?
Para pesquisadores americanos, a risada só traz
benefícios. Mas, segundo os britânicos, ela pode até matar

(B)

Mônica Tarantino

(C)

O mais recente estudo sobre os efeitos do riso no corpo
humano, feito por pesquisadores das universidades de
Birmingham e Oxford, no Reino Unido, explora um lado no
mínimo inusitado da questão – os seus malefícios! O grupo
de cientistas analisou todos os relatos encontrados em
levantamento que abrangeu um período de seis décadas
(de 1946 a 2013). Após examinar caso a caso, os britânicos
relacionaram alguns dos seus possíveis efeitos adversos.
Em uma das descrições estudadas, uma mulher desmaiou
e morreu depois de gargalhar intensamente porque suas
contrações musculares durante a risada teriam precipitado
a ruptura de artérias extremamente lesionadas. Outra
circunstância que impressionou os pesquisadores foi saber
da ocorrência de ataques de asma instigados pela inalação
de partículas estranhas ao organismo devido à respiração
rápida durante a risada. Há também informações sobre
o surgimento de hérnias relacionado ao arrebatamento
muscular promovido pelas risadas mais potentes e
prolongadas. O trabalho foi publicado na edição de Natal da
importante revista científica British Medical Journal (BMJ).
A coletânea de casos britânica não desautoriza
descobertas anteriores sobre os incontáveis benefícios do
riso. Estudos americanos indicam, por exemplo, que o riso
está associado ao aumento da capacidade de tolerar a dor
e pode contribuir, por mecanismos bastante complexos,
para uma diminuição da rigidez das artérias (o que
favorece a diminuição do risco de ataque cardíaco). Outros
estudos sugerem que o riso ativa conexões diferentes no
cérebro de acordo com o motivo (por piadas, de alegria ou
simplesmente por cócegas).
O contraste dessas abordagens me fez lembrar de uma
explicação dada pelo escritor e comediante inglês Stephen
Fry (ele é visto pelos conterrâneos como uma espécie de
tesouro nacional) sobre as diferenças entre os cômicos
britânicos e os americanos. Em um programa de tevê, Fry
disse que o cômico americano invariavelmente se mostra
mais inteligente do que o papel que interpreta e mais
esperto que os idiotas que o assistem. E, claro, fica com
a mocinha no final. Os ingleses se divertem mais com o
cara que veste seu melhor blazer, mas fica ridículo e todos
riem dele disfarçadamente. Também riem do cara que
gerencia uma filial estúpida de uma rede de lojas qualquer,
mas age como um líder e mentor dos seus subordinados.
(Charles Chaplin era inglês). Fico pensando se a cultura dos
pesquisadores influencia a escolha dos temas e a maneira
como as conclusões são apresentadas e que piadas ruins
talvez façam mal à saúde.

(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “...cérebro de acordo com o motivo...”, pode ser
substituída por conforme.
Em “...está associado ao aumento...”, pode ser
substituída por com o.
Em “...devido à respiração rápida...”, pode ser substituída
por a respiração rápida.
Em “...mas age como um líder...”, pode ser substituída
por porém.
Em “...informações sobre o surgimento...”, pode ser
substituída por a respeito do.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão em destaque que NÃO se refere a algo
anteriormente mencionado no texto é
“...explora um lado no mínimo inusitado da questão...”
“...e mais esperto que os idiotas que o assistem.”
“A coletânea de casos britânica não desautoriza...”
“Após examinar caso a caso, os britânicos relacionaram...”
“...os britânicos relacionaram alguns dos seus
possíveis...”

QUESTÃO 03
Em “...e todos riem dele disfarçadamente.”, a
expressão destacada indica
(A)
tempo.
(B)
modo.
(C)
finalidade.
(D)
condição.
(E)
meio.
QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Em um programa de tevê, Fry disse que o
cômico americano...”, a forma verbal destacada está
conjugada no
imperfeito do subjuntivo.
futuro do pretérito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
futuro do subjuntivo.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/341008_O+RISO+E+MESMO+O+MELHOR+REMEDIO+.

(E)
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Assinale a alternativa cuja expressão entre
parênteses NÃO substitui corretamente aquela que
se encontra no fragmento correspondente, incluindo
a colocação pronominal.
“...a cultura dos pesquisadores influencia a escolha...”
(a influencia)
“...riem do cara que gerencia uma filial estúpida...”
(a gerencia)
“...divertem mais com o cara que veste seu melhor
blazer...” (veste-o)
“...o que favorece a diminuição do risco de ataque
cardíaco...” (a favorece)
“O grupo de cientistas analisou todos os relatos...”
(analisou-os)

Cargo: Técnico em Informática

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

A alternativa em que há um pronome indefinido
destacado é
“O contraste dessas abordagens me fez lembrar...”
“um lado no mínimo inusitado da questão – os seus
malefícios!”
“...ele é visto pelos conterrâneos como uma espécie...”
“...um líder e mentor dos seus subordinados.”
“Outros estudos sugerem que o riso ativa conexões...”

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
A expressão destacada que NÃO funciona como
adjunto adverbial é
(A)
“...suas contrações musculares durante a risada teriam...”
(B)
“...precipitado a ruptura de artérias extremamente
lesionadas.”
(C)
“O trabalho foi publicado na edição de Natal...”
(D)
“...levantamento que abrangeu um período de seis
décadas...”
(E)
“Em um programa de tevê, Fry disse que o cômico
americano...”

QUESTÃO 12

Gabriel fez uma viagem de ônibus que durou
horas de um dia. Quantas horas Gabriel passou
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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José emprestou R$ 400,00 para seu amigo e
disse: “Pode me pagar quando puder, mas terá um
acréscimo de 15% no valor emprestado.” Quanto
esse amigo deverá pagar para José?
R$ 450,00
R$ 460,00
R$ 500,00
R$ 510,00
R$ 530,00

A palavra que se acentua de acordo com a mesma
regra de científica é
hérnias.
inglês.
está.
cômico.
também.

em viagem?
19 horas e 50 minutos.
19 horas e 40 minutos.
19 horas e 30 minutos.
19 horas e 15 minutos.
19 horas.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
A palavra que está separada corretamente é
(A)
mu – scu – lar.
(B)
sa – ú – de.
(C)
con – te– rrâ – neos.
(D)
re – i – no.
(E)
im – pre – ssi – o – nou.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que há um pronome
indefinido destacado.
(A)
“...uma filial estúpida de uma rede de lojas qualquer...”
(B)
“...Os ingleses se divertem mais com o cara...”
(C)
“...com o cara que veste seu melhor blazer...”
(D)
“o que favorece a diminuição do risco...”
(E)
“O contraste dessas abordagens me fez lembrar...”

Quatro amigas se reuniram para tomar um café e
colocar as conversas em dia. Elas sentaram em
torno de uma mesa quadrada. Ana está com uma
blusa azul, há também uma que está com uma blusa
branca, uma com blusa preta e uma com blusa
vermelha. Paula está sentada à direita de Ana, Letícia
à direita de quem está com a blusa branca. Por sua
vez, Bruna, que não está de blusa preta, encontra-se
à frente de Paula. Sendo assim, as cores das blusas
de Bruna, Letícia e Paula são respectivamente:
Vermelha, preta e branca.
Preta, branca e vermelha.
Vermelha, branca e preta.
Preta, vermelha e branca.
Branca, preta e vermelha.

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Dados os conjuntos A={0; 2; 3; 4; 9; 11} e
B={2; 9; 11}, podemos escrever um conjunto formado
pelos elementos que pertencem a A, mas que não
pertencem a B. Que conjunto é esse?
{0; 2; 4}
{0; 9; 11}
{0; 3}
{0; 4}
{0; 3; 4}

Cargo: Técnico em Informática

as diretrizes e políticas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.

QUESTÃO 15

No quadro a seguir, as letras X e Y substituem os
números que fazem a segunda e a terceira linha
terem o mesmo padrão da primeira.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, qual é o valor de X+Y?
76
78
79
83
85

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)
(C)
(D)
(E)

A execução das atividades da EBSERH
dar-se-á por meio da celebração de contrato
específico para este fim, pactuado de
comum acordo entre a EBSERH e cada uma
das instituições de ensino ou instituições
congêneres.

IV.

O prazo de duração da EBSERH é determinado.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

III.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A EBSERH é uma ____________________ dotada
de personalidade jurídica de direito ___________ e
patrimônio ____________, e está sujeita à supervisão
do ______________________________.
empresa privada / privado / próprio / Ministro de Estado
da Educação
empresa pública / público / próprio / Ministro da Saúde
empresa pública / privado / próprio / Ministro de Estado
da Educação
empresa pública / privado / misto / Ministro da Saúde
empresa privada / privado / misto / Ministro de Estado da
Educação

De acordo com o Regimento Interno, os órgãos de
administração da EBSERH serão integrados por
brasileiros que possuam as seguintes características,
EXCETO
dotados de notórios conhecimentos e experiência.
idoneidade moral.
reputação ilibada.
residentes ou não no País.
capacidade técnica compatível com o cargo.

QUESTÃO 20

(A)
(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 17
O exercício social da EBSERH equivale ao período
(A)
do ano civil.
(B)
de dois anos.
(C)
de um bimestre.
(D)
de um trimestre
(E)
de um semestre.

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a
propriedade da União.
É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas
com o atendimento de consumidores e respectivos
dependentes de planos privados de assistência à saúde.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para
atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para
contingência.
O regime de pessoal permanente da EBSERH será o
estatutário e a contratação será condicionada à prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.

QUESTÃO 18
De acordo com o que dispõe o Regimento Interno
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

I.

As atividades de prestação de serviços de
assistência à saúde realizadas pela EBSERH
estarão inseridas na rede privada e no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS.

II.

No desenvolvimento de suas atividades de
assistência à saúde, a EBSERH observará
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

QUESTÃO 21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
universalidade da cobertura e do atendimento.
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais.
irredutibilidade do valor dos benefícios.
equidade na forma de participação no custeio.
base de financiamento única.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 22
Considerando o que a Constituição Federal dispõe
sobre a saúde. Analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.

II.

As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de
saúde, segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito público ou convênio,
não havendo preferências.

III.

É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.

IV.

Não é permitida, em qualquer hipótese, a
participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País.

(D)
(E)

Conforme disposições do Decreto 7.508/2011,
o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica
pressupõe,
cumulativamente,
EXCETO
estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS.
ter o medicamento sido prescrito por profissional de
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
estar a prescrição em conformidade com a RENAME
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou
com a relação específica complementar estadual,
distrital ou municipal de medicamentos.
ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas
pela direção do SUS.
ser medicamento de uso contínuo.

QUESTÃO 25
Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, segundo análise técnica de programas
e projetos, será utilizada a combinação dos
seguintes critérios, EXCETO
(A)
perfil dos prestadores de serviço envolvidos na área
da saúde.
(B)
perfil demográfico da região.
(C)
perfil epidemiológico da população a ser coberta.
(D)
características quantitativas e qualitativas da rede de
saúde na área.
(E)
níveis de participação do setor saúde nos orçamentos
estaduais e municipais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, as ações e
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados de forma
(A)
nacional e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.
(B)
nacional e hierarquizada em níveis de complexidade
decrescente.
(C)
regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade decrescente.
(D)
regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
(E)
regionalizada e sem hierarquização dos níveis de
complexidade.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o prompt de comandos do sistema
operacional Windows XP. Qual dos comandos
a seguir deve ser utilizado para saber se o host
10.0.0.2 está conectado e acessível em uma rede?
ipf 10.0.0.2
ipconfig 10.0.0.2
ping 10.0.0.2
ifconfig 10.0.0.2
lanc 10.0.0.2

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

Qual das alternativas a seguir apresenta a principal
função de um servidor DNS?
Transferência de e-mails.
Transferência de arquivos.
Apresentação de hipertextos com camada de
segurança.
Traduzir nomes para endereços IP.
Armazenamento de arquivos em rede.
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QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual das alternativas a seguir apresenta a forma
correta do usuário, usando o sistema operacional
Linux Ubuntu 12.04 ou superior, fazer uma conexão
remota utilizando o SSH?
ssh usuario@192.168.1.10
ssh - - user usuario - - d 192.168.1.10
ssh -u 192.168.1.10 usuario
ssh usuario:192.168.1.10
ssh usuario/192.168.1.10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

executar para apenas visualizar o conteúdo de um
arquivo texto?
find arquivo.txt
locale arquivo.txt
showme arquivo.txt
cat arquivo.txt
ls arquivo.txt

QUESTÃO 34
Utilizando o prompt de comandos do Windows 7,
um usuário executou o comando C:\>md provas.
Qual é o resultado da execução deste comando?
(A)
Todos os arquivos do diretório provas serão exibidos.
(B)
Todos os arquivos do diretório provas serão deletados.
(C)
Criará um novo diretório em C:\ com o nome de provas.
(D)
Removerá o diretório provas.
(E)
Copiará todo o conteúdo do diretório provas para C:\.

QUESTÃO 29
Qual das alternativas a seguir apresenta um
dispositivo que pode ser considerado como de
saída e de entrada de dados?
(A)
Touchpad.
(B)
Teclado.
(C)
Mouse.
(D)
Plotter.
(E)
Monitor touch screen.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 30
Qual é a máscara de sub rede do IP 192.168.1.24/24?
(A)
128.255.255.0
(B)
255.255.255.0
(C)
255.255.0.0
(D)
0.0.0.0
(E)
255.0.0.0

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
Qual das alternativas a seguir apresenta uma
rede, que é uma seção protegida formada através
de canais desprotegidos, como a internet, que
permite que um usuário externo participe da rede
interna, como se estivesse conectado diretamente
a ela, utilizando-se de uma rede pública ?
(A)
MAN.
(B)
VPN.
(C)
WAN.
(D)
Internet.
(E)
LAN.

Utilizando o LibreOffice Calc 4.1 ou superior,
instalado em um sistema operacional Windows
7 instalação padrão português Brasil. Qual das
alternativas a seguir apresenta APENAS funções
lógicas que encontraremos no assistente de
funções do Calc?
MOD,MULT,MMC.
SE,INT,FALSO.
ABS, VERADEIRO,MDC.
LOG,NAO, FALSO.
XOU, SE,SEERRO.

QUESTÃO 36
Muitas empresas estão adotando softwares open
source, para a realização de suas atividades. Em
diversas áreas existem opções de softwares open
source, por exemplo, edição de imagem, textos,
planilhas, controle de tarefas entre outras áreas.
Qual das alternativas a seguir apresenta APENAS
editores de texto open source ?
(A)
Vim, Notepad++, Writer.
(B)
Word, Emacs, Audacity.
(C)
Impress, Excel, Calc.
(D)
Gimp, Inkscape,LateX.
(E)
Gedit, Keditor,Draw.

QUESTÃO 32
O sistema operacional Linux Ubunutu permite que
o usuário possa escolher ambientes de trabalhos
diferentes, como KDE, Gnome, XFCE. Cada um
possui suas características, porém todos tem o
mesmo propósito. O Gnome é um dos ambientes
de trabalho mais utilizado no Linux. Qual é o
gerenciador de arquivos oficial do Gnome?
(A)
apt-get.
(B)
Thunar.
(C)
Nautilus.
(D)
Explorer.
(E)
K3B.

QUESTÃO 37
A seguir, assinale a alternativa que apresenta
um tipo de memória RAM, que possui um baixo
consumo de energia e é extremamente rápida.
(A)
DRAM.
(B)
SRAM.
(C)
DIMM.
(D)
DDR.
(E)
Flash.

QUESTÃO 33
Utilizando o terminal de comandos do Linux
Ubuntu 12.04 ou superior, qual das alternativas a
seguir apresenta o comando que o usuário pode

7

Cargo: Técnico em Informática

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43

Utilizando o Microsoft Outlook 2010, instalado em
um sistema operacional Windows 7, instalação
padrão português Brasil, no momento em que o
usuário está adicionando uma nova conta, deve
selecionar o tipo de conta. Qual das alternativas
a seguir apresenta um dos tipos de conta que o
usuário tem como opção para escolher?
SMTP.
FTP.
DNS.
POP3.
STP.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 44
Qual das alternativas a seguir apresenta um
equipamento utilizado em uma infraestrutura de
rede?
(A)
VGA.
(B)
Switch.
(C)
Barramento.
(D)
Socket.
(E)
Winchester.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando o Microsoft Excel 2010, instalado em um
sistema operacional Windows 7, instalação padrão
português Brasil. Qual é a função que o usuário
deve utilizar para multiplicar todos os números
dados como argumentos ?
MMC.
MDC.
MOD.
MULTIPLICA.
MULT.

QUESTÃO 45
Qual é o nível de RAID a ser utilizado quando o
usuário deseja que os dados sejam espelhados
em dois HDs, para que se caso um HD falhar, os
dados estejam preservados no outro HD?
(A)
RAID Restore.
(B)
RAIDX.
(C)
RAID0.
(D)
RAID2
(E)
RAID1.

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual das alternativas a seguir apresenta um
software antivírus que pode ser utilizado em um
sistema operacional Windows 7 ?
Avira.
Winrar.
Skype.
Ares.
uTorrent.

QUESTÃO 46
Qual das alternativas a seguir apresenta apenas
arquivos compactados?
(A)
arquivo1.rar, arquivo2.csv, arquivo3.txt.
(B)
arquivo1.jpg, arquivo2.jar, arquivo3.mp3.
(C)
arquivo1.tar.gz, arquivo2.rar, arquivo3.zip.
(D)
arquivo1.war, arquivo2.sh, arquivo3.bin.
(E)
arquivo1.exe, arquivo2.bat, arquivo3.mdb.

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação a redes de computadores, em
qual camada do modelo OSI estão presentes os
protocolos HTTP, SMTP e FTP ?
Rede.
Sessão.
Física.
Aplicação.
Web.

No ano de 2013, o Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br), determinou que todos os
provedores de acesso e empresas de telefonia não
permitissem mais o envio de e-mails através da
porta 25, que era utilizada pelos servidores SMTP.
Após o dia 1 de Janeiro de 2013, os usuários que
utilizavam clientes de e-mails como Outlook,
Thunderbird, precisaram alterar a porta do servidor
SMTP que estava configurado. Qual é a porta que
os usuários passaram a utilizar?
26.
207.
50.
80.
587.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário deseja fazer uma cópia somente dos
arquivos que foram criados ou modificados desde
a última cópia que ele fez. Na informática, qual é
o nome dessa cópia que o usuário precisa fazer?
Backup incremental.
Backup normal.
Backup cópia.
Backup diário.
Backup mensal.

QUESTÃO 48
Utilizando o navegador de internet Mozilla Firefox
24.0 ou superior, instalado em um sistema
operacional Windows 7. Qual é o conjunto de
teclas que pode ser utilizado para que o usuário
tenha acesso ao menu favoritos do navegador?
(OBS*: O caracter “+” serve apenas para
representação)
(A)
Ctrl+P.

QUESTÃO 42
Qual é o software de apresentação de slides da
suíte de aplicativos LibreOffice ?
(A)
PowerPoint.
(B)
LibrePoint.
(C)
Impress.
(D)
Draw.
(E)
Publisher.
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(B)
(C)
(D)
(E)

Ctrl+F.
Ctrl+L.
Ctrl+D.
Ctrl+E.

QUESTÃO 49
Na informática, quando um computador possui
dois sistemas operacionais instalado em seu HD,
pode-se dizer que o computador é
(A)
Dual System.
(B)
Dual Boot.
(C)
System Flex.
(D)
Servidor.
(E)
Power Boot.
QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual das alternativas a seguir apresenta um
software gerenciador de boot ?
Gedit.
Inkscape.
GIMP.
APT-GET.
GRUB.
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