
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL COODEC 15/2019 

1º DE SETEMBRO DE 2019 

 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

01. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que está ao 

lado do seu nome na Lista de Presença. No caso de numerações diferentes, comunique imediatamente ao 

fiscal de prova. assine seu cartão-resposta imediatamente após o seu recebimento. 

02. Preencha as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las com caneta 

esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no CARTÃO-

RESPOSTA. 

03. Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, como 

indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco de ter sua questão 

anulada. 

04. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 

competente é requisito essencial para a realização da prova. 

05. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado na leitura. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 4:  

 

A ética se encontra em toda parte no nosso cotidiano. Ela está por trás de muitas de nossas escolhas, quer 1 

pessoais, quer políticas, ou criando uma ponte sobre o abismo que separa ambas. Às vezes ela vem a nós com desenvoltura 2 

e naturalidade; em outras circunstâncias, pode tornar-se extremamente exigente. Mas só de vez em quando a ética se 3 

intromete em nossa vida consciente e, muitas vezes, de modo confuso. Para fazermos escolhas definitivas com a devida 4 

ponderação, devemos primeiro nos conscientizar das ramificações éticas de nosso modo de vida, pois só assim será 5 

possível transformar a ética numa parte mais consciente e coerente da vida diária. 6 

 

(SINGER, Peter. Vida ética. Tradução de Alice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p.324) 
 
 

1 

A expressão “muitas vezes” (linha 4) 

encontra-se grafada entre vírgulas para isolar 

 

 uma expressão exemplificativa. (a)

 um vocativo. (b)

 um aposto explicativo. (c)

 uma palavra ou expressão enumerativa. (d)

 orações que não apresentam conjunções. (e)

 

 

 

 

 

2 

De acordo com o texto, pode-se inferir que a 

ética 

 

 é inerente ao ser humano.  (a)

 tem caráter individual e coletivo. (b)

 é indefinidamente exigente. (c)

 permanece inalterada durante toda a vida. (d)

 não apresenta particularidades. (e)
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3  

Examinando atentamente as expressões “Às 

vezes” (linha 2) e “só de vez em quando” (linha 3), 

identifica-se que a escolha do autor aponta para 

aspectos de 
 

 espacialidade. (a)

 temporalidade. (b)

 multiplicidade. (c)

 informalidade. (d)

 generalidade. (e)

 

4 

Em “Para fazermos escolhas definitivas com 

a devida ponderação” (linhas 4 e 5), a fim de que não 

ocorresse alteração de sentido, a palavra 

“ponderação” NÃO poderia ser substituída por 

 

 cautela. (a)

 circunspecção. (b)

 precipitação. (c)

 equilíbrio. (d)

 razoabilidade. (e)

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 5 a 9. 

 

Nós amamos Chico Buarque porque ele é uma denúncia das nossas imperfeições. Toda vez que começamos a nos 1 

achar o máximo basta pensar nele para lembrar o quão somos tortos e tortas são nossas linhas. Chico Buarque é o 2 

aniquilamento de nossas vaidades e veleidades intelectuais e morais. De nosso ego. A comparação é desigual e dolorosa, 3 

mas sempre nos coloca no nosso devido lugar. Ou seja, um lugar depois e respeitosamente distante dele. Não que Chico 4 

Buarque demonstre esforço para ficar lá, olímpico e majestoso em sua bondade e retidão, seu rigor estético e sua verve 5 

generosa. Nós é que não somos. E nosso esforço patético em perseguir suas qualidades parece mostrar mais ainda, 6 

desnudar de vez nossa fraqueza. Somos uns escrotos, gente ruim e sem beleza. Sem caráter, sem firmeza na defesa das 7 

ideias, das mulheres, das gentes necessitadas. São tíbias nossas manifestações, mesmo as mais eloquentes. As de Chico 8 

Buarque, em geral comedidas, dizem tudo que era para ser dito por ele e pelos demais. Então devíamos ficar calados? 9 

Escanteados? Ser homem no país de Chico Buarque é difícil. Afinal só tem um. (...). 10 

 

(CÉSAR, Chico. Nós amamos Chico Buarque... In: FERNANDES, Rinaldo de (org.). Chico Buarque do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2004) 

 

5 

O conector “ou seja” (linha 4), observado do 

ponto de vista da construção semântica, tem a 

função de ligar dois segmentos, com o objetivo de 

 

 atribuir dinamicidade ao texto. (a)

 constituir o encadeamento argumentativo. (b)

 sugerir ideias implícitas. (c)

 alterar o sentido da frase. (d)

 organizar lógica oracional. (e)

6 

Via de regra, as escolhas lexicais feitas pelo 

autor servem para reforçar uma convicção. No texto, 

a superioridade de Chico Buarque pode ser 

comprovada através da expressão: 

 

 “Afinal só tem um.” (a)

 “Somos uns escrotos, gente ruim e sem beleza.” (b)

 “Nós amamos Chico Buarque...” (c)

 “Nós é que não somos.” (d)

 “Então devíamos ficar calados?” (e)

7 

Na frase “As de Chico Buarque, em geral 

comedidas, dizem tudo que era para ser dito por ele 

e pelos demais.” (linhas 8 e 9) há uma palavra 

subentendida. Que palavra é essa? 

 

 Manifestações. (a)

 Qualidades. (b)

 Mulheres. (c)

 Ideias. (d)

 Palavras. (e)
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8 

Todo enunciado compreende uma orientação 

valorativa que permite a criação de múltiplos sentidos 

a partir de um mesmo segmento linguístico. No trecho 

“Somos uns escrotos, gente ruim e sem beleza. Sem 

caráter, sem firmeza na defesa das ideias, das 

mulheres, das gentes necessitadas.” (linhas 7 e 8) o 

sentido apreensível, considerando o contexto, é  

 

 ofensivo. (a)

 autoritário. (b)

 demagógico. (c)

 enaltecedor. (d)

 irônico. (e)

9 

O vocábulo “quão”, expressão de registro de 

linguagem padrão/culta, gramaticalmente 

classifica-se como um/uma 

 

 substantivo. (a)

 adjetivo. (b)

 verbo. (c)

 advérbio. (d)

 conjunção. (e)

 

 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões de 10 a 14. 

 

Havia uma estranha quietude. Os pássaros, por exemplo – para onde tinham ido? Muitas pessoas falavam neles, 1 

confusas e inquietas. Os alimentadores de pássaros nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros que se viam estavam 2 

moribundos; tremiam violentamente e não conseguiam voar. Era uma primavera sem vozes. Nas manhãs que outrora 3 

palpitavam com o coro de pintarroxos, tordos, pombas, gaios, carriças e diversas vozes de outros pássaros, agora não havia 4 

nenhum som. Apenas o silêncio pairava sobre os campos, bosques e pântanos.. 5 

 
(CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Tradução de Cláudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Gaia, 2010, p.12) 

 

10 

O tempo verbal predominante escolhido pela 

narradora para sua fábula, o pretérito imperfeito do 

indicativo, sugere a ideia de que a primavera 

silenciosa 

 

 começou no passado e ainda não terminou. (a)

 começou e terminou no passado. (b)

 está começando, apenas. (c)

 nunca existiu. (d)

 é atemporal. (e)

11 

Considerando que o mundo contemporâneo 

nos faz ter uma vida de ruído e distrações, a 

aprendizagem do silêncio parece tão vital como 

precisarmos de ar. Na fábula, o silêncio assume um 

sentido figurado e simbólico que exprime 

 

 violência. (a)

 morbidez. (b)

 tranquilidade. (c)

 satisfação. (d)

 neutralidade. (e)

12 

Em “Os pássaros, por exemplo – para onde 

tinham ido?” (linha 1), o uso do travessão é 

utilizado para 

 

 isolar palavras ou orações. (a)

 ligar palavras em cadeia. (b)

 separar frase apositiva. (c)

 separar frase explicativa. (d)

 indicar mudança narrativa. (e)

 

13 

Analise a frase inicial do texto: “Havia uma 

estranha quietude.” Nela identifica-se 

 

 falta de sinal de pontuação. (a)

 presença de recurso coesivo. (b)

 elemento indicador de subjetividade. (c)

 indicativo de termo subentendido. (d)

 impessoalidade verbal. (e)
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14 

No texto verifica-se a presença de dois importantes termos coesivos, um de ordem referencial e outro de 

ordem sequencial, são eles: 

 

 muitas – neles. (a)

 poucos – apenas. (b)

 neles – apenas. (c)

 coro – nenhum. (d)

 muitas – nenhum. (e)

 

Legislação 

15 

O inciso II do artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 prevê para a 

investidura em cargo ou emprego público aprovação 

em concurso público de provas ou de provas e títulos 

de acordo com a 

 

 exclusividade da função. (a)

 natureza e a complexidade do cargo ou emprego. (b)

 iniciativa privativa em cada caso. (c)

 necessidade do cargo ou emprego. (d)

 excepcionalidade do interesse público. (e)

16 

Nos termos do parágrafo 4º do artigo 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, os atos de improbidade administrativa 

importarão, sem prejuízo da ação penal cabível, 

 

 venda pública dos bens. (a)

 medida sócio-disciplinar. (b)

 advertência pelo superior imediato. (c)

 suspensão dos direitos políticos. (d)

 censura pelo órgão do Poder Estatal. (e)

17 

De acordo com o artigo 51 da Lei 8.112/90, 

NÃO constituem indenizações ao servidor: 

 

 diárias. (a)

 transporte. (b)

 ajuda de custo. (c)

 auxílio-moradia. (d)

 vantagens pecuniárias.  (e)

18 

O servidor fará jus a trinta dias de férias, de 

acordo com o artigo 77 da Lei 8.112/90. O parágrafo 

3º define que para o parcelamento de férias o 

servidor deve 

 

 parcelar o adicional. (a)

 não ter nenhuma falta. (b)

 nunca ter pedido parcelamento. (c)

 ter cumprido doze meses de exercício. (d)

 requerer parcelamento do período. (e)

 

19 

O Código de Ética Profissional do Servidor 

Público do Poder Executivo Federal, na Seção que 

trata das Regras Deontológicas, estabelece que a 

moralidade da Administração Pública não se limita a 

distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida 

a ideia de que o fim é sempre a(o) 

 

 bem comum. (a)

 eficácia. (b)

 dignidade. (c)

 elemento ético. (d)

 ato administrativo. (e)
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20 

O Decreto 1.171/94, na seção que se destina 

a elencar os principais deveres do servidor público, 

estabelece que ele deve atender a todos os usuários 

com disponibilidade e atenção, abstendo-se dessa 

forma de causar-lhes 

 

 atitudes desagradáveis. (a)

 situações embaraçosas. (b)

 prejuízos irrecuperáveis. (c)

 situações procrastinatórias. (d)

 dano moral. (e)

21 

No capítulo da Lei 9.784/99 destinado à 

competência está previsto: 

 

 A competência é irrenunciável, salvo os casos I)

de delegação e avocação legalmente 

admitidos. 

 O ato de delegação e sua revogação são II)

praticados de ofício, sem necessidade de 

publicação oficial. 

 O ato de delegação é irrevogável. III)

 Será permitida, em caráter excepcional e por IV)

motivos relevantes devidamente justificados, a 

avocação temporária de competência atribuída 

a órgão hierarquicamente inferior. 

 Inexistindo competência legal específica, o V)

processo administrativo deverá ser iniciado 

perante a autoridade de menor grau 

hierárquico para decidir. 

Estão corretas, 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 I, IV e V, apenas. (b)

 II, III e IV, apenas. (c)

 II, III e V, apenas. (d)

 III, IV e V, apenas. (e)

 

 

22 

O capítulo IX da Lei 9.784/99 estabelece 

regulamentações pertinentes à comunicação dos 

atos no âmbito do processo administrativo. Os 

parágrafos 3º e 4º do artigo 26 NÃO preveem como 

forma de intimação 

 

 telegrama. (a)

 publicação oficial. (b)

 mídia digital. (c)

 ciência no processo. (d)

 via postal com aviso de recebimento. (e)

 

23 

O Decreto 6.029/07 define em seu artigo 3º 

que a Comissão de Ética Pública será integrada 

por____brasileiros. Qual a quantidade de membros 

que preenche corretamente a lacuna? 

 

 dezenove. (a)

 quinze. (b)

 treze. (c)

 sete. (d)

 vinte e dois. (e)

24 

NÃO compete às instâncias superiores dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 

abrangendo a administração direta e indireta, nos 

termos do artigo 8º do Decreto 6.029/2007, 

 

 constituir a Rede de Ética do Poder Executivo (a)

Federal. 

 constituir Comissão de Ética. (b)

 atender com prioridade às solicitações da CEP. (c)

 observar e fazer observar as normas de ética e (d)

disciplina. 

 garantir os recursos humanos, materiais e (e)

financeiros para que a Comissão cumpra com  

suas atribuições. 

25 

Após três anos de efetivo exercício, a 

Constituição Federal, no artigo 41, assegura aos 

servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público o direito a 

 

 estabilidade. (a)

 vacância. (b)

 avaliação. (c)

 previdência. (d)

 férias parceladas. (e)
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26 

A competência para instituir regime jurídico 

único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas é atribuída, nos termos do artigo 

39 da Constituição Federal, 

 

 à União. (a)

 à União e aos Estados. (b)

 à União, aos Estados e aos Municípios. (c)

 aos Estados, ao Distrito Federal e aos (d)

Municípios. 

 à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos (e)

municípios. 

27 

Dentre as definições abaixo, identifique a 

que NÃO está prevista no artigo 6º da Lei 

8.666/93. 

 

 Obra é toda construção, reforma, fabricação, (a)

recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. 

 Execução direta é a que é feita pelos órgãos e (b)

entidades da Administração, pelos próprios 

meios. 

 Alienação é toda transferência de domínio de (c)

bens para a Administração Pública. 

 Tarefa é quando se ajusta mão de obra para (d)

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 

fornecimento de materiais. 

 Contratado é a pessoa física ou jurídica (e)

signatária de contrato com a Administração 

Pública.  

28 

Após a convocação dos interessados, a fase 

externa do pregão deverá observar as seguintes 

regras, conforme o artigo 4º da Lei 10.520/02: 

 

 O prazo fixado para a apresentação das I)

propostas, contado a partir da publicação do 

aviso, não será inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 Examinada a proposta classificada em II)

primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a 

respeito da sua aceitabilidade. 

 Verificado o atendimento das exigências III)

fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 A falta de manifestação imediata e motivada IV)

do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da 

licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante V)

desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes 

e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor. 

Estão corretas, 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 I, IV e V, apenas. (b)

 I, III e IV, apenas. (c)

 II e V, apenas. (d)

 III, IV e V, apenas. (e)

 

 

Informática 

29 

Avalie as seguintes afirmações: 

 

 A memória que se destina aos elementos I)

estatisticamente mais solicitados, agilizando o 

processamento, chama-se memória auxiliar. 

 A memória principal é o componente do II)

computador onde são armazenados 

temporariamente dados e programas. 

 A memória principal busca as instruções, III)

analisa o código de operação e ordena o 

processamento de dados. 

 A memória auxiliar de um computador é um IV)

dispositivo que registra apenas programas. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

 II, apenas. (a)

 I e II, apenas. (b)

 III e IV, apenas. (c)

 I e IV, apenas. (d)

 III, apenas. (e)



UFPel – Concurso Público– Edital 015/2019  (Aplicação 1º/09/2019) Assistente em Administração  7 / 10 

30 

A automação de escritórios pode ser 

conceituada como a utilização de princípios de 

tratamento automático da informação visando 

aumentar a eficiência e a produtividade. Entre os 

recursos mais poderosos destaca-se a Planilha 

Eletrônica. Considerando este recurso, avalie a 

alternativa que complete corretamente a seguinte 

sentença: Uma região em uma planilha eletrônica 

 

 é definida recursivamente. (a)

 corresponde a um conjunto de células (b)

impossibilitado de ser manipulado. 

 corresponde a um conjunto retangular de células. (c)

 corresponde a um conjunto trapezoidal de células. (d)

 corresponde a um conjunto de células (e)

impossibilitado de ser deslocado. 

31 

Um editor de textos tem como uma das suas 

finalidades, formatar parágrafos usando os botões da 

barra de ferramentas Formatação. O LibreOffice Writer 

possui a barra de ferramentas Formatação como uma 

barra flutuante, personalizada para mostrar apenas os 

botões para a formatação de parágrafos. Sobre opções 

de alinhamento de texto da última linha, quando se 

utiliza o texto justificado, é possível 

 

 alinhar à esquerda.  (a)

 alinhar ao centro da área do parágrafo.  (b)

 justificá-la à área do parágrafo para que espaços (c)

sejam inseridos entre as palavras, a fim de 

preencher toda a linha. 

 estender uma palavra de modo a cobrir toda a (d)

linha quando esta palavra for única. 

 realizar todas as ações anteriores. (e)

32 

Quando se abre um novo documento de 

texto usando o LibreOffice Writer, é possível incluir 

algumas ilustrações. Ilustrações (gráficos) são 

adicionadas a documentos por uma ampla variedade 

de razões, como por exemplo, para apoiar uma 

descrição fornecida em um texto utilizando uma 

representação visual. Sobre inserir figura com 

vinculação, é INCORRETO afirmar: 

 

 Se o documento, que possui vínculos, for (a)

enviado a outras pessoas ou movê-lo para um 

computador diferente, o receptor será capaz de 

ver as imagens vinculadas.   

 Ao vincular um arquivo de imagem ao (b)

documento, o LibreOffice Writer cria um vínculo 

para o arquivo que contém a imagem em vez de 

salvar uma cópia da imagem no documento.  

 É possível modificar o arquivo de imagem (c)

separadamente.  

 Quando o documento que possui vínculos com (d)

imagens é salvo, apenas é incluída uma 

referência para o arquivo da imagem, e não a 

imagem em si.  

 Ao vincular imagens, é possível reduzir o (e)

tamanho do documento quando ele é salvo. 

33 

Considerando os fundamentos de Software 

de Computadores, avalie as afirmativas abaixo 

preenchendo (V) para as verdadeiras, ou (F) para as 

falsas. 

 

(   ) Um Sistema Operacional é um programa 

destinado a operar computadores, 

dispensando a intervenção humana. 

(   ) Uma Planilha Eletrônica é um recurso 

computacional, capaz de aceitar e organizar 

informações numéricas e alfanuméricas, 

podendo relacioná-las, criar dependências, 

produzir totalizações, avaliar condições; tudo 

isso de forma automática, à medida que 

novos dados são fornecidos. 

(   ) Os Sistemas de Gerência de Banco de 

Dados são produtos destinados a auxiliar 

somente atividades gerenciais de empresas 

financeiras. 

(   ) Os Vírus Eletrônicos atacam indistintamente 

os programas e os circuitos dos 

computadores. Para combatê-los, são 

necessários programas do tipo “vacina” e 

componentes de hardware especializados 

para a detecção de sua presença 

degenerativa. 

(   ) Editores de Texto são programas destinados 

a auxiliar a escrita de documentos, com 

vários recursos, tais como a verificação 

automática de correção ortográfica, a oferta 

de vários tipos de tamanhos de fontes 

tipográficas (letras), a possibilidade de 

introdução de imagens e gráficos, entre 

muitos outros. 
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A sequência correta, de preenchimento das 

lacunas, de cima para baixo, é 

 

 F – V – V – F – F  (a)

 V – F – V – V – F (b)

 F – F – F – F – V (c)

 F – V – F – F – V  (d)

 F – V – V – V – F (e)

34 

Avalie as operações abaixo preenchendo (S) 

para as “Executadas por aplicativo de Edição de 

Texto” ou (N) para as “Não executadas por aplicativo 

de Edição de Texto”.  

 

(   ) Justificações à direita, à esquerda, total ou 

centralizada. 

(   ) Mudança de segmentos de texto de um 

lugar para outro dentro do mesmo texto ou 

entre textos diferentes. 

(   ) Planejamento e cálculo financeiro. 

(   ) Detecção e eliminação de vírus eletrônicos. 

(   ) Criação e atualização de bases de dados. 

 

A sequência correta, de preenchimento das 

lacunas, de cima para baixo, é 

 

 S – N – S – N – N (a)

 S – S – N – N – N (b)

 S – S – N – S – N (c)

 N – S – S – N – S (d)

 N – N – S – S – S (e)

35 

Sobre a utilização da Lixeira, avalie as 

afirmações: 

 

 A lixeira foi uma das novidades introduzidas I)

com o Windows 95 e que passou a fazer parte 

de todas as versões do Windows a partir de 

então. 

 Todo arquivo que está na lixeira não está II)

ocupando espaço no disco rígido. 

 A lixeira possui tamanho máximo definido de III)

acordo com o espaço total do drive. 

 Arquivos removidos da lixeira poderão ser IV)

recuperados. 

 Na opção “Restaurar todos os itens”, a ação V)

associada é que os arquivos da lixeira serão 

restaurados para a área de trabalho. 

Estão corretas,  

 

 III e IV, apenas. (a)

 II e V, apenas. (b)

 I e III, apenas. (c)

 IV e V, apenas. (d)

 I e II, apenas. (e)

36 

Uma das preocupações com que se 

deparam os modernos gestores, diz respeito ao 

tratamento a ser dado ao grande volume de 

documentos. O aumento desta veiculação de 

documentos tornaria impossível de controlar em 

organizações de grande porte se não houvessem 

surgido Softwares de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED). A este respeito é INCORRETO 

afirmar que: 

 

 GED tem como objetivo gerenciar os ciclos de (a)

vida dos documentos. 

 GED acompanha desde a criação ou (b)

recebimento, até a distribuição, arquivamento ou 

descarte de documentos. 

 As informações a serem gerenciadas por um (c)

GED podem ser registradas sob a forma de texto 

e imagem, somente. 

 GED possibilita acessos oportunos e controle (d)

eficaz, confiável e econômico de documentos. 

 Uma solução de GED oferece facilidades para (e)

disponibilização de acessos através da Internet. 
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Analise as afirmações: 

 

 O Calc do LibreOffice funciona no Linux mas I)

não no Windows. 

 O LibreOffice tem Editor de Texto e Planilha II)

Eletrônica, mas não tem Banco de Dados. 

 A planilha eletrônica do LibreOffice é o Writer. III)

 Arquivos gerados no Calc do LibreOffice no IV)

ambiente Linux podem ser abertos pelo 

Microsoft Excel no ambiente Windows. 

Está(ão) correta(s), 

 

 III e IV, apenas. (a)

 I e II, apenas. (b)

 II e IV, apenas. (c)

 IV, apenas. (d)

 I, apenas. (e)

38 

No LibreOffice Calc, a função que retorna a 

data e hora atual do computador é:  

 

 =AGORA( ) (a)

 =HORAATUAL( ) (b)

 =DATAHORA( ) (c)

 =TEMPO( ) (d)

 =HORÁRIO( ) (e)

39 

No LibreOffice Writer a ferramenta Localizar 

e Substituir possui uma série de recursos úteis para 

localização de palavras, frases, formatações 

específicas e estilos de parágrafos em um 

determinado texto. Pesquisas mais elaboradas 

podem incluir a utilização de caracteres curingas ou 

expressões regulares. Como exemplos de curingas 

de busca utilizadas pelo Writer, é INCORRETO 

afirmar que a expressão 

 

 “.ma” pode encontrar “uma”, “ama” e “ema”. (a)

 “banc[ao]” pode encontrar “banca” e “banco”. (b)

 “[g-r]ato” pode encontrar “rato”, “gato” e “mato”. (c)

 “\<tar” pode encontrar “contar”, mas não (d)

“tartaruga”.   

 “p[^a]rto” pode encontrar “porto” e “perto”, mas (e)

não “parto”. 

40 

Considere a figura abaixo, de uma tabela 

criada no LibreOffice Calc: 

Na célula B8, o usuário deve criar uma 

fórmula que apresente a soma dos valores do 

intervalo de A3 a A7, somente quando os valores 

correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem 

positivos. Qual alternativa representa a fórmula 

para se obter o resultado esperado? 

 

 =SE((B3:B7)"<0";SOMA(A3:A7)) (a)

 =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7) (b)

 =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7) (c)

 =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7) (d)

 =SE((B3:B7)<0;SOMA(A3:A7)) (e)

 

 


