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Q1.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.
É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

Dados os assuntos tratados nos três primeiros parágrafos
do texto, as seguintes frases são adequadas, na sequência
em que aparecem, para figurar como subtítulos desses parágrafos:
I conceito jurídico de audiências públicas;
II importância das audiências públicas;
III como deve ser feita a convocação do público a ser ouvido.
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Q2.
Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente
■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na
última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos
e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e
insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e
até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos
feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um
fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser
considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora
de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,
publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados
Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as
ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo
todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,
afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes
do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos
melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.
Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)
Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e
“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.
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Q3.
A revolução digital está relacionada à nossa
capacidade de conhecer determinadas informações e delas
dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples
de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento
requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —
tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes
quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes
sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no
início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior
transcendência que o das três revoluções anteriores (os
primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e
a Internet).
Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia
digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de
vida, do acesso à informação e da potencialização da economia
criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das
telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de
fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,
instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No
futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia
criativa e de uma melhora substancial da competitividade das
cidades.
Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.
Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas
linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da
mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo
“três”.
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Q4.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.
É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

As expressões “Tal instituto” (R.10) e “Esse princípio” (R.11)
retomam, pelo sentido, a expressão “As audiências públicas”
(R.6).
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Q5.
Maria Silva é moradora do Assentamento Noroeste,
onde moram cerca de cem pessoas cuja principal forma de
renda é o trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que
lutam pelos direitos daquela comunidade. Vinda do estado do
Ceará, Maria chegou a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho
da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento
da Política Nacional para a População em Situação de Rua,
tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrido quando

ela precisou de novos documentos para substituir os que
haviam sido perdidos no período em que esteve nas ruas.
O objetivo do referido projeto é o de ir até a
população que normalmente não tem acesso à Defensoria
Pública. “Nós chegamos de forma humanizada até essas
pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos
garantindo seu acesso à justiça e aos direitos para que
consigam se beneficiar de outras políticas públicas”, explica a
coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.
A mais recente visita de participantes de outro projeto,
o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste,
levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O
foco foram soluções e retornos de casos como o de um
morador que tem problemas com a justiça e que está sendo
assistido por um defensor público e o de uma senhora que
estava internada em um hospital público e conseguiu uma
cirurgia por meio dos serviços da defensoria.
As visitas acontecem mensalmente, sendo a maior
demanda a solicitação de registro civil. “As certidões de
nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas
não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que
intervir. Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos”, afirma a coordenadora.
Internet: <www.defensoria.df.gov.br.> (com adaptações).
Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue
os itens seguintes.

No trecho “respostas às demandas” (R.20), o emprego do sinal
indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo
“respostas”, que exige complemento antecedido da preposição
a, e pela presença de artigo feminino plural que determina
“demandas”.
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Q6.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

A oração “que irão sofrer os reflexos da deliberação”
(R. 22 e 23) é indispensável ao sentido do período,
pois delimita a referência de “pessoas” (R.22).
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Q7.
Texto CB8A1BBB
Passados os atropelos da chegada de D. João ao
Brasil, era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram
grandiosos e havia tudo por fazer. A colônia precisava
de estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda,
comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicações
eficientes. Em especial, necessitava de um governo que
se responsabilizasse por tudo isso. D. João não perdeu tempo.
No dia 10 de março de 1808, quarenta e oito horas depois
de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo
gabinete.
Caberia a esse gabinete criar um país a partir do nada.
Havia duas frentes de ação. A primeira, interna, incluiu as
inúmeras decisões administrativas que D. João tomou, logo
ao chegar, para melhorar a comunicação entre as províncias,
estimular o povoamento e o aproveitamento das riquezas
da colônia. A outra frente era externa. Visava ampliar
as fronteiras do Brasil, em uma tentativa de aumentar
a influência portuguesa na América. Era também uma forma
de punir os adversários europeus de Portugal, ocupando seus
territórios e ameaçando seus interesses americanos. Nesse caso,
os avanços foram precários e sem consequências duradouras.
No final de 1808, uma tropa de quinhentos soldados
brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força
naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena,
cujo governador se rendeu sem resistência no dia 12 de janeiro.
Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de
Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada
Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai,
em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica.
Foram ambas conquistas efêmeras. A Guiana se livrou das
tropas de D. João oito anos mais tarde. O Uruguai conseguiria
sua independência em 1828.
Com os planos de expansão territorial fracassados,
restou a D. João se concentrar na primeira — e mais ambiciosa
— de suas tarefas: mudar o Brasil para reconstruir nos trópicos
o sonhado império americano de Portugal.

Laurentino Gomes. 1808. São Paulo:
Ed. Planeta do Brasil, 2007 (com adaptações).
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB8A1BBB,
julgue os itens subsequentes.

No início do último parágrafo do texto, os travessões foram
empregados para isolar informação adicional que se intercala
no discurso.
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Q8.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.
É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens a seguir.

A forma verbal “manifestarem” (R.23) está flexionada no plural
para concordar com “as pessoas” (R.22).
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Q9.
A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de
uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se
o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram
a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos,
assumiram a função de moeda, circulando como elemento
trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o
valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente
o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra
moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na
conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua
função como instrumento de troca no vocabulário português,
em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário.
Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram
inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de
seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem
facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de
riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras
moedas com características semelhantes às das atuais:
pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a
impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu
e garante o seu valor.
Os primeiros metais utilizados na cunhagem de
moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se
impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão
e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes
religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em
ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre
para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o
final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente,
outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda
passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor
gravado em sua face, que independe do metal nela contido.
Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os
valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro
e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de
recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos,
circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel.
Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os
governos passaram a conduzir a emissão de cédulas,
controlando as falsificações e garantindo o poder de
pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos
centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.
Internet: < www.bcb.gov.br > (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao
lado e a aspectos linguísticos desse texto.
No trecho “devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não
serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis” (L.14-16), a substituição dos elementos sublinhados por ao e a,
respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido
original do texto.
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Q10.

Tirinha I

Tirinha II

Internet: <www.willtirando.com.br>.
Com relação às tirinhas I e II apresentadas, julgue os seguintes
itens.

No título da tirinha II, a expressão “tivesse bombando” é
característica da linguagem informal, típica do gênero textual
tirinha.
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Q11.
O Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região
(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de
diversos equipamentos, chamados de “passíveis de
desfazimento”, a duas entidades: Creche Magia dos Sonhos e
Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela
administração do tribunal como legalmente aptas a receber os
bens.
A medida é de grande importância porque
equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento
para o TRT — como impressoras, teclados e computadores —
podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho
social, que não teriam como obtê-los a não ser pela via da
doação.
Esse ato integra o rol de ações relacionadas à
responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão.
Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).
Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue
os itens a seguir.

O emprego de aspas em ‘passíveis de desfazimento’ (L.3-4)
justifica-se porque ‘desfazimento’ é expressão não
dicionarizada que constitui neologismo.
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Q12.
Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,
para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,
com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão
distribuídos de forma diretamente proporcional à participação
financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.
A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.
Se M for a quantidade média de acessos por minuto ao sítio
eletrônico da loja Lik e M2 = 0,8, então M será um número
irracional menor que 0,8.
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Q13.
Considere as seguintes definições:
I os divisores próprios de um número inteiro positivo n são todos
os divisores inteiros positivos de n, exceto o próprio n;
II um número n será perfeito se a soma de seus divisores próprios
for igual a n;
III dois números serão números amigos se cada um deles for igual
à soma dos divisores próprios do outro.

Com base nessas definições, julgue os itens que seguem.
O número 28 é um número perfeito.
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Q14.
Em um grupo de 2.000 empresas, 1/9 das que encerraram
as atividades este ano foram abertas em anos anteriores, 1/10 das
que foram abertas em anos anteriores encerraram as atividades este

ano e 200 empresas não encerraram as atividades este ano e não
foram abertas em anos anteriores.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
O número de empresas que foram abertas em anos anteriores
é superior ao número de empresas que encerraram as
atividades este ano.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Sistemas de medida de tempo e sistema métrico decimal
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q15.
Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,
para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,
com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão
distribuídos de forma diretamente proporcional à participação
financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.
A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.
Caso o volume de cada unidade de determinado produto
vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm3, então, se 200 unidades
desse produto forem acondicionadas em uma única
embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a 0,3 m3.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q16.
André, Bruno e Carlos, técnicos de um TRE, começaram
a analisar, no mesmo instante e individualmente, as prestações de
contas das campanhas de três candidatos, compostas de 60
documentos cada uma. Cada um dos técnicos deveria analisar as
contas de um candidato. Ao terminar a análise de sua parte, Carlos,
sem perda de tempo, passou a ajudar Bruno e, quando os dois
terminaram a parte de Bruno, eles se juntaram, imediatamente, a
André, até que os três juntos terminaram todo o trabalho, cada um
mantendo o seu ritmo até o final.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes,
considerando que em 10 minutos de trabalho, André analise 2 documentos, Bruno, 3 documentos e Carlos, 5.

A análise de todos os documentos foi feita em mais de 5 horas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Porcentagem
Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q17.
Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da
seguinte maneira: todos os clientes a serem atendidos em
determinado dia comparecem à agência no período compreendido
entre 10 horas da manhã e meio-dia; ao chegar à agência, o cliente
recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à
sua ordem de chegada, ou seja, o primeiro cliente a chegar à
agência recebe a senha 1, o segundo recebe a senha 2, e assim por
diante; ao meio-dia, quando é encerrada a distribuição de senhas, os
clientes que as receberam começam a ser atendidos, na ordem
estabelecida por elas, ou seja, na ordem de chegada do cliente à
agência, no horário entre 10 horas e meio-dia. Depois que o
atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera
para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes
que chegaram antes dele e inversamente proporcional ao número de
atendentes.
Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou
diariamente com um quadro de 10 atendentes, que levavam exatos
15 minutos para atender 25 clientes. No dia 30/1/2014, 200 clientes
foram atendidos nessa agência, ao passo que, no dia 31/1/2014, esse
número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e
prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência
no dia 3/2/2014 seria ainda maior, o gerente decidiu que, durante o
mês de fevereiro, o número de atendentes cresceria em 20% em
relação ao número de atendentes de janeiro, assegurando que o
nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos
que já estavam atuando. Sua decisão foi implementada já em
3/2/2014.
Com base nas informações do texto acima, julgue os itens seguintes.
O tempo de espera do 60.º cliente que compareceu à agência
no dia 3/2/2014 diminuiu em relação ao tempo de espera do 60.º cliente que compareceu à agência no dia 30/1/2014.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Taxas de juros simples e compostas, capital, montante e desconto
Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q18.
Julgue os itens seguintes, relativos à aplicação da matemática
financeira na atividade contábil.
Se uma duplicata de valor nominal de R$ 6.360 for quitada
dois meses antes de seu vencimento, à taxa de desconto
racional simples de 3% a.m, o valor pago, na data de quitação,
será inferior a R$ 5.950.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Princípios de geometria: perímetro, área e volume
Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / DEPEN / 2013 / CESPE

Q19.
Abaixo, a figura 1 apresenta o arco de circunferência

correspondente ao ângulo central

de uma
circunferência de centro O e raio AO = 12 cm e a figura 2
apresenta alguns triângulos. A partir dessas informações e
considerando que

denote a distância entre os pontos X e Y,
considere, ainda, as seguintes proposições:

U: o comprimento do arco

é maior do que

.
V:

Com base nas informações e nas figuras acima apresentadas e
tomando 3,14 como valor aproximado de π, julgue o item a seguir.

A proposição U → V é falsa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Conceitos básicos de computação
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q20.
Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows, ao editor
de texto Microsoft Word 2013, bem como a conceitos de redes de
computadores, julgue os itens a seguir.

Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a
vantagem de fornecer elevado nível de segurança.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Componentes de hardware e software de computadores
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q21.
Acerca dos conceitos de organização, gerenciamento de arquivos e
segurança da informação, julgue os itens a seguir.

Um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazenado no
disco rígido de um computador, desde que seja nomeado no
momento da criação.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Sistema operacional Windows (XP e VISTA)
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q22.
Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente
Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais
rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou
dos programas que estão em uso.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Internet / Conceitos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q23.
Julgue os itens a seguir a respeito de conceitos de informática.

Deep Web é o conjunto de conteúdos da Internet não acessível
diretamente por sítios de busca, o que inclui, por exemplo,
documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. A
origem e a proposta original da Deep Web são legítimas, afinal
nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. O
problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área
secreta foi tomada pelo desregramento, e está repleta de
atividades ilegais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Internet / Navegadores
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q24.
No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a
Internet, julgue os próximos itens.

No Internet Explorer, uma página adicionada à barra de
favoritos se tornará a homepage do usuário quando o
navegador for aberto.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Internet / Tecnologias
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q25.
Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à Internet, ao
Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.

Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem
comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados
antes de serem enviados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Internet / Serviços
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q26.
No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a
Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória
computacional e local de armazenamento de arquivos em
computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos
ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta
rede.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Conhecimentos de Word, Excel e PowerPoint / Word
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q27.

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações, julgue os
itens que se seguem.
No Microsoft Word, a funcionalidade de inserir numeração
automática é um recurso utilizado para enumerar os parágrafos
de um texto ou as linhas de uma tabela, de maneira automática
e sequencial.
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Conhecimentos de Word, Excel e PowerPoint / Excel
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q28.

Com base na figura acima, que ilustra uma planilha em edição do Microsoft Excel, julgue os itens que se seguem.
Na planilha acima apresentada, a média aritmética dos números
de reclamações do período pode ser calculada utilizando-se a
fórmula =Média(b3:b7).
•

CERTO

•

ERRADO
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Informática / Conhecimentos de Word, Excel e PowerPoint / PowerPoint
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q29.
Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações, julgue os
itens que se seguem.
No Microsoft PowerPoint, imagens e textos são armazenados
dentro do arquivo que está sendo gerado, ao passo que vídeos
são anexados ao arquivo ppt, sem serem salvos.
•

CERTO

•

ERRADO
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