19) Sobre o ensino de História nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, é correto afirmar:

E  DRAM.
=======================================
12) São exemplos de endereços IPv4 privados,
que são ideais para utilização em redes internas,
exceto:

A

 A percepção de tempo e espaço deve ser
abordada de forma distinta e separadamente.
B  A história oral deve ser desconsiderada por
não representar fonte fidedigna de pesquisa histórica.
C  Aspectos da vida cotidiana, como a rua, o
bairro, não são objetos de estudo da História nos
anos iniciais, mas sim de Geografia.
D  As datas dos marcos históricos do país são
primordiais no ensino de História nesta etapa.
E  O professor deve inserir nos seus procedimentos de trabalho as pesquisas, histórias e fontes
documentais como, por exemplo, certidão de nascimento, casamento, fotografias, cantigas e brincadeiras.

A  172.16.10.192
B  10.178.192.16
C  178.172.10.23
D  192.168.172.23
E  172.23.16.178
=======================================
13) Qual o comando que, no sistema operacional
Linux, é utilizado para alternar o usuário corrente,
sendo seu uso útil para quando se deseja operar
temporariamente como outro usuário?

=======================================
20) Sobre as categorias básicas do ensino de História é correto afirmar, exceto:

A  su.
B  passwd.
C  adduser.
D  w.
E  whoami.

A

 Na categoria “tempo”, o tempo cronológico
aborda a lógica das comunidades como o nascimento, desenvolvimento e morte, e os tempos diacrônicos, ou seja, como a relação entre o moderno
e o arcaico, o antigo e o novo.
B  Na categoria “relações de produção” se aborda como as sociedades humanas organizam-se
em função do atendimento de necessidades materiais, culturais e religiosas.
C  Na categoria “cotidiano” trabalha-se em duas
dimensões: o cotidiano e a cotidianidade.
D  Na categoria “espaço” deve-se associar com
a noção de tempo, pois o ser humano produz histórica e socialmente o espaço e com ele articula
seus modos de vida.
E  Na categoria “relações sociais” se aborda as
transformações e os significados das sociedades
humanas e como o ser humano se organiza e se
relaciona nas diferentes épocas e espaços.

=======================================
14) Qual das sete camadas do modelo ISO/OSI
que recebe os pacotes de dados da camada de
Rede, os divide e empacota em quadros para que
sejam transmitidos?

A  Sessão.
B  Física.
C  Transporte.
D  Apresentação.
E  Enlace.
=======================================
15) Qual é o nome dado ao tipo de fraude na qual
um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de
meios técnicos e engenharia social, tentando, por
exemplo, se passar pela comunicação oficial de
uma instituição conhecida?
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11) Qual é o circuito que gera os sinais necessários para buscar dados armazenados ou enviar
dados para a memória do computador, indicando o
local da memória a ser acessado e utilizando o
barramento de dados para ler ou escrever a memória?

A  Worm.
D  Phishing.
B  Hoax.
E  Sniffing.
C  Malware.
=======================================
16) São serviços de armazenamento em nuvem,
exceto:

A  BIOS.
B  Controlador de Memória.
C  Cache de Memória.
D  Memória Principal.

A  Dropbox.
B  Microsoft OneDrive.
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C  Internet Explorer.
D  Google Drive.
E  Apple iCloud Drive.
=======================================
17) Considerando o editor de textos Libre Office
Writer, qual é o nome dado ao conjunto de estilos
pré definidos e formatados que servem como base
para uma série de documentos, com o objetivo de
garantir que eles tenham leiaute similar?

A  Modelo.
B  Marcador.
C  Autotexto.
D  Âncora.
E  Seção.
=======================================
18) As redes sociais são sistemas pelos quais
usuários utilizam perfis e se conectam a outros
usuários, compartilhando informações e se agrupando em torno de interesses comuns.
São riscos que estão diretamente associados ao
uso de redes sociais, exceto:

A  Contato com pessoas mal-intencionadas.
B  Acesso por meio de HTTPS.
C  Invasão de perfil.
D  Invasão de privacidade.
E  Vazamento de informações.
=======================================
19) São opções disponíveis na lista apresentada
na janela “Gerenciamento do computador” do sistema operacional Windows 7, exceto:

A  Gerenciador de Dispositivos.
B  Gerenciador de Tarefas.
C  Gerenciamento de Disco.
D  Pastas compartilhadas.
E  Visualizador de Eventos.
=======================================
20) Considerando o editor de textos Libre Office
Writer, qual é o nome da barra que está localizada
na parte inferior da janela e que fornece informações sobre o documento e formas convenientes e
rápidas de alterar aspectos do documento?

A  Barra de formatação.
B  Barra de menus.
C  Barra de ferramentas.
D  Barra lateral.
E  Barra de status.
35

