Câmpus Experimental de São João da Boa Vista

Concurso Público – 1o Unificado 2016

001. Prova Objetiva
Assistente administrativo I
� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

Prédio

Sala

Carteira

Inscrição

24.04.2016

CONHECIMENTOS GERAIS

01. É correto concluir que a autora
(A) defende brincadeiras próprias para meninos, que as
meninas devem evitar.

Língua Portuguesa

(B) não permite que seu filho tenha brinquedos que comprometam seu desenvolvimento.

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 11.

(C) mostra-se contrária à atribuição de papéis e atitudes
exclusivos a meninos e meninas.

Vira e mexe alguns blogs maternos publicam textos sobre
“As vantagens de ser mãe de menina” ou “Por que é bom ser
mãe de menino”: “meninos não têm frescura”, “meninas são
mais delicadas”, “eles são mais corajosos”, “elas são mais
choronas” e por aí vai. Leio isso e tenho vontade de gritar
por ver estereótipos de gênero tão pesados serem perpetuados sem nenhuma reflexão. Já pensou que seu filho é uma
figura única e a infinidade de coisas que pode ser ou sentir
não cabe em listas, caixas ou rótulos? Pior: que você definir
como ele deve ser ou se comportar dependendo de seu gênero pode ser muito, muito cruel?
Aos meninos são permitidas vivências mais amplas. Eles
podem subir muros, escalar os brinquedos do playground,
enquanto as meninas não, veja bem, vai sujar seu sapato
de princesa, filha, vai mostrar sua calcinha, não pega bem,
filha, não é assim que uma menina brinca. E por isso, só por
isso, que se perpetua a ideia de que os meninos são mais
“aventureiros” e “danados” e as meninas mais “cuidadosas”.
Fazemos as meninas mais infelizes, isso sim.
Ser menino também pode não ser fácil, principalmente
se os pais acreditarem que podem definir o que ele deve sentir ou gostar. Meu filho adorava brincar com os carrinhos de
boneca das meninas do playground do prédio. Só depois de
eu dizer que “tudo bem” as mães ou babás ficavam à vontade em deixá-lo empurrar as bonecas ou carregá-las. Por que
tanto receio? O que um menino pode virar depois de brincar
de boneca? Um pai carinhoso e dedicado no futuro?
Uma vez, em uma loja de brinquedos, meu filho ficou
empolgadíssimo ao ver uma pia que funcionava de verdade, com uma torneirinha de água. E pediu muito para que eu
comprasse. As opções de cores deixavam claro para quem
o brinquedo era fabricado: só havia pias rosa e lilás. “Esse
brinquedo é de menina”, alertou a vendedora, cheia de boa
vontade, como se eu estivesse me distraído e não percebido
o “engano” ao considerar a compra. Eu disse para ela que na
minha casa lavar louça é uma atividade unissex, que o pai do
meu filho encara muito prato e panela suja e, por isso, brincar
de casinha é uma brincadeira de menino sim. Meu filho saiu
da loja feliz da vida com seu brinquedo rosa que, aliás, para
ele é só uma cor, como outra qualquer. O avô estranhou o
presente até eu levá-lo à reflexão: “Quantas pias de louça
suja você lavou e lava na sua vida, para manter sua casa em
ordem?” E só daí meu pai percebeu o tamanho da bobagem
que fazia ao acreditar que lavar louça é uma atividade exclusivamente feminina.
E para quem gosta de listas, proponho uma única: “As
vantagens de ser mãe de uma criança feliz.” É essa que eu
espero estar escrevendo, no dia a dia, ao não determinar
como meu filho pode ou não ser.

(D) põe limites a brincadeiras que possam prejudicar a
masculinidade ou a feminilidade.
(E) considera melhor ser mãe de meninas por estas serem mais delicadas e cuidadosas.

02. O episódio ocorrido em uma loja de brinquedos demonstra que
(A) a vendedora imaginou que a autora procurava um
brinquedo de menina para presentear alguém.
(B) o brinquedo que interessou ao menino é convencionalmente associado a uma atividade feminina.
(C) brincar de casinha não merece a aprovação da autora, especialmente porque seu filho pode se interessar por isso.
(D) o avô do garoto não acatou o argumento da filha e
continuou sendo contrário a homem lavar louça.
(E) a autora teve dificuldade em aceitar a escolha do filho, fazendo juízos equivocados das escolhas dele.

03. O argumento usado pela autora para defender que seu
filho brincasse com carrinhos de boneca está no reconhecimento de que
(A) o gesto infantil antecipa o do pai que o menino será
no futuro.
(B) as crianças não conseguem escolher seus brinquedos sem ajuda dos pais.
(C) não se deve censurar a opção por brinquedos perigosos.
(D) meninos têm bastante força para empurrar carrinhos.
(E) as meninas não se importavam em ceder os carrinhos a ele.

(Rita Lisauskas, A crueldade de dividir o mundo entre “coisas de menino” e
“coisas de meninas”. Disponível em: <vida-estilo.estadao.com.br>. Acesso
em 10-02-2016. Adaptado)
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04. Observe as expressões colocadas entre aspas:

07. A alternativa em que os pronomes destacados estão empregados segundo a norma-padrão é:

“As vantagens de ser mãe de menina”/ “Por que é bom
ser mãe de menino”: “meninos não têm frescura”, “meninas são mais delicadas”, “eles são mais corajosos”, “elas
são mais choronas” (1o parágrafo); – “Esse brinquedo é
de menina” (4o parágrafo).

(A) Havendo brinquedos no playground, meninos podem
escalar-lhes.
(B) Na loja havia uma pia que funcionava de verdade, e
meu filho se empolgou quando viu ela.

É correto afirmar que, no contexto em que estão empregadas, as aspas sinalizam

(C) Cuidado com seu sapato de princesa, filha! Não vai
sujar ele!

(A) a citação das opiniões da própria autora acerca dos
fatos narrados.

(D) Com esse modo de pensar sobre as meninas nós
fazemos-lhes infelizes.

(B) referências a situações concretas que a autora afirma serem verdadeiras.

(E) Meninos são tidos como diferentes e vivências mais
amplas lhes são permitidas.

(C) comentários de pessoas não identificadas, os quais
sustentam as opiniões da autora.

08. O advérbio destacado na passagem – ... você definir como
ele deve ser ou se comportar dependendo de seu gênero
pode ser muito, muito cruel? – tem equivalente em:

(D) a intenção de expor ideias compatíveis com as atitudes tomadas pela autora.

(A) Só gente muito preconceituosa pensa assim.
(B) Há muito ponto de vista errado acerca desse assunto.

(E) a expressão de pontos de vista não compartilhados
pela autora.

(C) Muito do que é hoje deve aos pais, sempre dedicados a ele.
(D) Só por muito ele aceita defender o réu.

05. A expressão “estereótipos de gênero” (1o parágrafo) tem
o sentido de

(E) O vírus transmitido pelo mosquito vem causando
muito sofrimento às pessoas.

(A) ideias antiquadas e indefensáveis acerca das diferenças entre raças de diferentes origens.

09. Assinale a alternativa em que se encontra, nos parênteses, o antônimo da palavra destacada na frase.

(B) concepções preconcebidas e padronizadas acerca
do que seria próprio dos sexos feminino e masculino.

(A) ...“eles são mais corajosos”... (audazes)
(B) Por que tanto receio? (contratempo)

(C) conceitos inovadores e científicos acerca do que
classifica os seres humanos em grupos sociais.

(C) Aos meninos são permitidas vivências mais amplas.
(restritas)

(D) lugares-comuns arraigados acerca da igualdade de
direitos entre pessoas dentro do núcleo familiar.

(D) Fazemos as meninas mais infelizes, isso sim. (desventuradas)

(E) teorias consagradas e difundidas acerca de julgamentos acertados feitos por homens e mulheres.

(E) Um pai carinhoso e dedicado no futuro? (designado)
10. A alternativa que reescreve a passagem – Ser menino também pode não ser fácil, principalmente se os pais acreditarem que podem definir o que ele deve sentir ou gostar. –
apresentando regência de acordo com a norma-padrão é:

06. Assinale a alternativa em que a frase está redigida de
acordo com a norma-padrão de concordância nominal e
verbal.

(A) Ser menino também tende a não ser fácil, principalmente se os pais se puserem a definir aquilo de que
ele deve gostar e o que deve sentir.

(A) Só existia nas lojas de brinquedo pias rosas e lilases.
(B) Os avós dele achou estranho o presente até eu levá-los à reflexão.

(B) Ser menino também não costuma de ser fácil, principalmente se os pais se dispõem em definir do que
ele deve sentir e gostar.

(C) Basta-nos pensar que nossos filhos são figuras únicas.

(C) Ser menino também corre o risco de não ser fácil,
principalmente se os pais decidirem a definir o que
ele deve de gostar e sentir.

(D) As vendedoras alertaram que nenhum desses brinquedos eram de meninas.

(D) Ser menino também implica em dificuldades, principalmente se os pais se meterem em definir naquilo
que ele deve sentir e no que deve gostar.

(E) E só daí foi percebido por meu pai as bobagens que
fazia.

(E) Ser menino também representa dificuldade, principalmente se os pais se intrometerem de definir o que
ele deve gostar e do que deve sentir.
VNSP1601/001-AssistenteAdministrativoI
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Leia a tira para responder às questões de números 14 e 15.

11. Na passagem – Meu filho saiu da loja feliz da vida com
seu brinquedo rosa que, aliás, para ele é só uma cor,
como outra qualquer. –, o termo destacado estabelece
relação de sentido de
(A) causa e equivale a porque.
(B) tempo e equivale a enquanto.
(C) condição e equivale a caso.
(D) comparação e equivale a tal qual.
(E) finalidade e equivale a para.

12. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase
está corretamente empregado.
(A) Permite-se à toda criança, menino ou menina, escolher com que brincar.
(Charles Shulz, Charlie Brown.
Disponível em: www.lpm.blog.com,br. Acesso em: 11.02.2016)

(B) Dá-se o direito às meninas de praticar caratê, por
que não?

14. As manifestações de Charlie Brown expressam

(C) São crianças: não se negue à nenhuma delas a escolha do próprio brinquedo.

(A) o apoio ao interesse da amiga pelos adereços natalinos.

(D) Não se define à partir de que idade se pode brincar
com aparelhos eletrônicos.

(B) o desinteresse pelas datas comemorativas cristãs.

(E) À certa altura, crianças começam a jogar jogos violentos.

(C) um amplo conhecimento das principais festas anuais.
(D) uma crítica ao espírito mercantilista associado a ocasiões festivas.

13. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de vírgulas e à colocação do pronome destacado.

(E) a disposição de aderir ao propósito consumista da
amiga.

(A) Ali, só havia pias rosa e lilás, o que não deixava-nos dúvida de que o brinquedo era fabricado, para
meninas.

15. Assinale a alternativa que reescreve frase do texto obedecendo à norma-padrão.

(B) Cheia de boa vontade a vendedora, alertaria-nos
que um certo brinquedo, “era de menina”.

(A) Minha mãe me levará a cidade, para mim comprar
enfeites de natal...

(C) Na minha casa lavar louça, é uma atividade unissex,
por isso, conclui-se que brincar de casinha é uma
brincadeira de menino sim.

(B) A esta altura já se vende coisas para a Páscoa, cujas
pretendo comprar.

(D) O meu filho, uma vez, em uma loja de brinquedos,
empolgou-se ao ver uma pia que funcionava de verdade.

(C) A minha mãe prometeu levar eu no centro da cidade.

(E) Como para o meu filho, rosa é, apenas uma cor, ele
saiu da loja feliz da vida com a pia, carregando-a nos
braços.

(E) Adivinha aonde minha mãe vai me levar, Charlie
Brown.

(D) Adivinha onde que eu estou afim de ir, Charlie Brown.

5

VNSP1601/001-AssistenteAdministrativoI

Matemática

RA

16. Um eletricista dividiu 72 m de fio em três pedaços. Um
dos pedaços tem x metros de comprimento, enquanto
cada um dos outros dois tem comprimento igual a

de x.

A medida, em metros, do comprimento de cada um dos
dois pedaços maiores é igual a
(A) 18.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 26.
(E) 30.

17. O encarregado de uma obra recebeu pedidos de três
pintores: um deles pediu 30 litros de certa tinta, o outro
pediu 40 litros, e um terceiro pediu 50 litros. Como ele
só dispunha de 90 litros dessa tinta, decidiu que os pintores receberiam quantidades diretamente proporcionais
aos respectivos pedidos. Nessas condições, o pintor que
pediu 40 litros recebeu uma quantidade de tinta igual, em
litros, a
(A) 34.
(B) 30.
(C) 28.
(D) 25.
(E) 22.

18. Levantamento da administração de um município, cobrindo certo período, mostrou que 30% do número total
de veículos desse município haviam recebido multas de
trânsito, dos quais 80% haviam recebido apenas uma
multa. De acordo com esse levantamento, é correto afirmar que, no período considerado, o número de veículos
com apenas uma multa recebida representou, do número
total de veículos,
(A) 20%.
(B) 24%.
(C) 46%.
(D) 60%.
(E) 80%.

VNSP1601/001-AssistenteAdministrativoI
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19. Dez máquinas iguais, funcionando durante x horas por
dia, produzem 9 000 unidades de certa peça em 6 dias.
Funcionando o mesmo número de horas por dia, 12 das
mesmas máquinas irão produzir 14 400 unidades dessa
peça em um número de dias igual a

RA

S

C

U
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O

(A) 11.
(B) 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 7.

20. Na prova de um concurso há questões de matemática e
de português. Sabendo-se que a diferença entre o número de questões de matemática e o número de questões
de português é igual a 8, e que o número de questões de
português corresponde a

do número de questões de

matemática, é correto afirmar que o número de questões
de matemática dessa prova é
(A) 30.
(B) 28.
(C) 24.
(D) 20.
(E) 18.

21. As figuras mostram o cubo A, de aresta x e volume igual
a V, e o cubo B, de aresta y e volume igual a 8V.

Nessas condições, se x for igual a 2 cm, então a medida
de y, em centímetros, será igual a
(A) 16.
(B) 12.
(C) 10.
(D) 8.
(E) 4.
7
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22. Foram pesquisados preços para um mesmo artigo em
três possíveis fornecedores. Sabe-se que dois dos preços encontrados são iguais, e que o terceiro corresponde a 36 reais. Se o produto dos três preços encontrados
nessa pesquisa é 32 400 reais, então a média aritmética
desses três preços é, em reais, igual a
(A) 30.
(B) 32.
(C) 33.
(D) 39.
(E) 40.

23. Um terreno retangular cujas medidas dos lados, em metros, são iguais a (x + 2) e (x + 6), tem 320 m² de área. A
equação que permite calcular corretamente o valor de x é
(A) x2 – 8x + 308 = 0.
(B) x2 + 6x – 268 = 0.
(C) x2 + 6x + 322 = 0.
(D) x2 + 8x – 308 = 0.
(E) x2 + 8x + 312 = 0.

24. Uma placa informativa ABC é formada pela junção de
duas placas congruentes (iguais), P1 e P2, ambas com a
forma de triângulos retângulos, conforme mostra a figura,
cujas dimensões indicadas estão em decímetros.

Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da
placa ABC, em decímetros, é igual a
(A) 42.
(B) 45.
(C) 48
(D) 51.
(E) 54.

VNSP1601/001-AssistenteAdministrativoI
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25. Uma empresa alugou uma quadra esportiva para um grupo de colegas de trabalho por um preço fixo. Se o valor
do aluguel for dividido igualmente entre 20 pessoas, cada
uma pagará n reais. Entretanto, se a divisão for entre
16 pessoas, cada uma pagará n + 6,50 reais. O valor, em
reais, do aluguel dessa quadra é igual a

S
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(A) 460.
(B) 485.
(C) 520.
(D) 565.
(E) 600.

26. Sabe-se que a razão entre a medida da largura e a medida do comprimento de um terreno retangular é de 5 para
7. Se a medida do comprimento é 21 m, então a área
desse terreno, em m², é igual a
(A) 315.
(B) 350.
(C) 375.
(D) 410.
(E) 432.

27. Certo capital foi aplicado, durante 6 meses, a uma taxa
de juro simples de 0,75% ao mês. Se a taxa de juro dessa
aplicação tivesse sido de 0,85% ao mês, teria rendido
R$ 120,00 a mais de juros. Desse modo, é correto afirmar
que o capital aplicado foi igual a
(A) R$ 15.000,00.
(B) R$ 18.000,00.
(C) R$ 20.000,00.
(D) R$ 22.000,00.
(E) R$ 25.000,00.

28. Funcionando com 40% de sua capacidade de produção,
uma máquina produz n peças em 3h 30min. Se funcionar
com 60% de sua capacidade de produção, essa máquina
irá produzir n peças em
(A) 2h 20min.
(B) 2h 34min.
(C) 2h 46min.
(D) 3h 06min.
(E) 3h 10min.
9
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29. A tabela indica as quantidades de caixas de um mesmo
bombom que devem ser entregues pelo fabricante a três
supermercados.
Supermercado

Quantidade de caixas

Boa Vista

1 000

São João

3 200

Bom Preço

5 600

Para efeito de expedição, essas caixas deverão ser agrupadas em pacotes. Todos os pacotes deverão ter o mesmo número de caixas, sendo esse número o maior possível, de modo que cada pacote tenha caixas de um só
supermercado e que não reste nenhuma caixa fora dos
pacotes. Nessas condições, o número de pacotes destinados ao Supermercado São João é igual a
(A) 49.
(B) 39.
(C) 28.
(D) 22.
(E) 16.

30. A figura mostra um trapézio formado com a junção de um
quadrado e de um triângulo isósceles.

A medida, em graus, do ângulo b, indicado na figura, é
(A) 135º.
(B) 130º.
(C) 125º.
(D) 120º.
(E) 115º.
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Legislação

34. De acordo com o Regimento Geral da UNESP, no que diz
respeito à Representação Discente, é correto afirmar que
(A) na representação estudantil junto ao Conselho Universitário, haverá dois representantes de cada “campus” da Universidade.

31. Dispõe o Regimento Geral da UNESP que o concurso
vestibular, em princípio, deverá ser realizado pela Universidade, e os critérios de aprovação serão estabelecidos
pelo

(B) a participação da representação discente em reuniões
de órgãos colegiados será considerada como atividade
escolar.

(A) Reitor.

(C) o exercício da mesma representação estudantil deverá ser feito em todos os departamentos ou órgãos
colegiados.

(B) Chefe de Departamento.
(C) Conselho Universitário.

(D) a representação discente para os órgãos colegiados
da Universidade será indicada pelo Diretor de cada
unidade vinculada.

(D) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária.

(E) o aluno de curso de pós-graduação que exerce atividade docente na Universidade terá garantido o seu
direito de representação no Diretório Acadêmico.

(E) Diretor de cada “Campus”.

32. A extensão de serviços à comunidade far-se-á por programas de estudos, elaboração e orientação de projetos
de natureza técnica, científica, cultural, desportiva, artística ou assistencial destinados à comunidade. De acordo
com o Regimento Geral da UNESP, a coordenação dos
serviços prestados será feita

35. Conforme o artigo 5o da Constituição Federal, pode-se
afirmar corretamente que
(A) é livre a manifestação do pensamento e obrigatório
o anonimato para preservar a intimidade e a imagem
da pessoa.
(B) é plena a liberdade de associação de caráter paramilitar e para fins lícitos.

(A) pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, quando interessar a mais de uma unidade
universitária.

(C) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, sendo vedada a indenização por dano moral
ou material.

(B) pela Congregação, quando interessar a mais de uma
unidade universitária.

(D) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer.

(C) pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, quando somente a ele se relacionar a atividade.

(E) a obtenção de certidão em repartições públicas, para
defesa e esclarecimentos de situações de interesse
pessoal, depende do pagamento das taxas estipuladas pelo Poder Público.

(D) pelo Departamento, quando a atividade interessar a
todos os setores das unidades universitárias.
(E) pelo Conselho Universitário, quando a atividade interessar ao Reitor.

36. A Constituição Federal determina que a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado Democrático, constitui crime
(A) afiançável.

33. Baixar, por Portaria, o Estatuto dos Servidores Técnicos
e Administrativos da Universidade, aprovado pelo Conselho Universitário e de acordo com o Regimento Geral da
UNESP, compete

(B) prescritível e sujeito à pena de reclusão.
(C) inafiançável e imprescritível.
(D) sujeito à pena de banimento.
(E) inafiançável e sujeito à pena de trabalhos forçados.

(A) ao Diretor de cada unidade vinculada.
(B) à Congregação.

37. Legislar sobre as populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros,
conforme a Constituição Federal, é da competência

(C) ao Conselho de Departamentos.
(D) à Comissão Permanente de Avaliação.

(A) privativa dos Estados.

(E) ao Reitor.

(B) privativa da União.
(C) concorrente entre a União e os Estados.
(D) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito
Federal.
(E) comum entre os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal.
11
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Noções de Informática

38. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista, no ano
de 2015, gastou 90% (noventa por cento) de sua receita com a folha de pagamento, incluindo o gasto com o
subsídio de seus Vereadores. Nos termos do que dispõe
a Constituição Federal, nesse caso, pode-se afirmar corretamente que

41. Em um computador com Microsoft Windows 7, em
sua configuração original, um usuário abriu o diretório Controles, selecionou o arquivo atendimento.xlsx
e pressionou as teclas CTRL+X. Depois, no mesmo
diretório, selecionou o arquivo equipamento.xlsx e
pressionou as teclas CTRL+C. Como terceira ação,
foi para o diretório Arquivo_morto e pressionou as
teclas CTRL+V. Assinale a alternativa correta quanto
ao resultado da terceira ação.

(A) constitui crime de responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal o desrespeito ao que estabelece
a Lei Magna.
(B) constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal o desrespeito ao que estabelece a Lei Orgânica
do Município.

(A) Ambos
os
arquivos
atendimento.xlsx
e
equipamento.xlsx foram copiados para o diretório
Arquivo_morto.

(C) o Presidente da Câmara Municipal não praticou
nenhum ato que enseje uma punição.

(B) Apenas o arquivo equipamento.xlsx foi copiado para
o diretório Arquivo_morto.

(D) o Prefeito Municipal responderá por ato de improbidade por dano ao erário público.

(C) Apenas o arquivo equipamento.xlsx foi movido para
o diretório Arquivo_morto.

(E) a Câmara Municipal deverá ser punida com multa
diária correspondente a um salário mínimo vigente.

(D) O arquivo atendimento.xlsx foi movido para o diretório Arquivo_morto, e o arquivo equipamento.xlsx foi
copiado para o diretório Arquivo_morto.
(E) Apenas o arquivo atendimento.xlsx foi copiado para
o diretório Arquivo_morto

39. João prestou concurso público para o cargo de Assistente Administrativo no “campus” da UNESP de São João da
Boa Vista e foi aprovado. Segundo a Constituição Federal, o prazo de validade desse concurso será

42. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original,
ao apagar um arquivo usando a tecla DEL, ele é enviado
para

(A) de um ano, prorrogável duas vezes por igual período.
(B) de até um ano, prorrogável por dois anos.

(A) o painel de controle.

(C) de até um ano, improrrogável.

(B) a área de transferência.

(D) de dois anos, prorrogável uma vez por um ano.

(C) a lixeira.

(E) de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.

(D) o bloco de notas.
(E) o diretório C:\.
43. No OpenOffice Writer 4.1.2, em sua configuração padrão,
um usuário editou um documento, conforme imagem a
seguir.

40. Em relação à Família, à Criança, ao Adolescente, ao Jovem
e ao Idoso, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta descrita na Constituição Federal.
(A) O casamento é civil e depende do pagamento de
taxa para a sua celebração.
(B) O casamento religioso não tem efeito civil.
(C) A lei estabelecerá o plano nacional de juventude, de
duração anual, visando à articulação de políticas públicas.
(D) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
(E) Os programas de amparo aos idosos deverão ser
executados, obrigatoriamente, nos Centros de Saúde
Públicos.
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44. No OpenOffice Writer 4.1.2, em sua configuração padrão,
com a régua sendo apresentada em centímetros, conforme imagem a seguir, assinale a alternativa que indica
o nome correto do recurso representado pelas marcas
em 1,25 centímetros, 2,5 centímetros, 3,75 centímetros,
5 centímetros e assim sucessivamente.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto
ao pressionar a tecla ENTER na linha com o cursor.
(A)

(B)

(A) Centralizar.
(B) Tabulação.
(C) Marcas de parágrafo.
(D) Recuo.
(E) Espaçamento entre caracteres.

45. Usando um recurso do OpenOffice Calc 4.1.2, em sua
configuração padrão, um usuário criou uma planilha conforme imagem a seguir.

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse
recurso.
(A) Ordenação crescente pela coluna C.
(B) AutoFiltro.
(E)

(C) Tabela dinâmica.
(D) Células mescladas em B5 e B6, B8 e B9, B11 e B12.
(E) Subtotal.

13
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46. No OpenOffice Calc 4.1.2, em sua configuração padrão, um usuário criou uma planilha conforme imagem a seguir.

O pequeno triângulo que aparece na lateral direita das células A1 e A2 indica que
(A) existe uma função associada ao cálculo dos números que aparecem nas células B1 e B2.
(B) essas células são hyperlinks para outras planilhas que contêm o detalhamento dos atendimentos e dos chamados.
(C) o tamanho da célula é menor do que o tamanho do conteúdo inserido que pode ser exibido.
(D) essas células estão bloqueadas contra alterações.
(E) existe uma anotação com comentários associada a essas células.
47. No OpenOffice Impress 4.1.2, em sua configuração padrão, o slide 2, que aparece hachurado, conforme imagem a seguir,
indica que se trata de um slide

(A) com animação.
(B) com transição de slide configurada.
(C) mestre.
(D) oculto.
(E) flutuante.
48. Usando o OpenOffice Impress 4.1.2, em sua configuração padrão, um usuário está com o slide 5 selecionado, conforme
imagem a seguir.

Se o usuário pressionar a tecla F5, a apresentação será iniciada no slide
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
VNSP1601/001-AssistenteAdministrativoI
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49. Usando o serviço de webmail do Google, o Gmail, um
usuário começou a preparar uma mensagem de correio
eletrônico inserindo um destinatário válido, o assunto e
anexando um arquivo texto chamado eventos.txt. Porém,
o usuário optou por deixar a mensagem gravada na pasta Rascunhos, para ser enviada posteriormente. Alguns
dias depois, no mesmo computador, o usuário alterou o
conteúdo do arquivo eventos.txt, abriu o webmail e, sem
fazer qualquer alteração na mensagem que estava na
pasta Rascunhos, enviou-a.
Assinale a alternativa que indica corretamente o que
aconteceu.
(A) O destinatário recebeu a mensagem com o arquivo
eventos.txt com todas as alterações feitas antes de a
mensagem ter sido enviada.
(B) A mensagem não foi enviada porque o Gmail encontrou um conflito entre o arquivo eventos.txt original
e o arquivo eventos.txt alterado antes do envio da
mensagem.
(C) O destinatário recebeu a mensagem com 2 arquivos
anexados: eventos_old.txt com o conteúdo original e
eventos.txt com todas as alterações feitas antes de a
mensagem ter sido enviada.
(D) O destinatário recebeu a mensagem, porém com o
arquivo eventos.txt original, sem as alterações feitas
antes de a mensagem ter sido enviada.
(E) O destinatário recebeu a mensagem, mas sem nenhum anexo, porque o Gmail encontrou um conflito entre o arquivo eventos.txt original e o arquivo
eventos.txt alterado antes do envio da mensagem.

50. Se um usuário desejar ver a lista dos últimos arquivos
dos quais o Google Chrome 48.0 fez download, basta digitar na linha de endereço chrome://downloads ou pressionar as teclas CTRL+
(A) J
(B) A
(C) D
(D) P
(E) T
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