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LiNGUA PoRTUGUESA
O âcesso à educâção é o potrto de partida

A Educação tem resultados profundos e
abrangentes no desenvolvimento de uma sociedade;
contribui para o crescimento econômico do país, para a
promoção da igualdade e para o bem-estar social, além de
impactar decisivamente na vida de cada um. Um dos
impactos, por exemplo, é na própria renda do trabalhador.
Uma análise feita há alguns anos pelo economista Marcelo
Neri mostrou que, a cada ano a mais de estudo, o brasileiro
ganha líyo a mais de salário. Ademais, o estudo mostrou
que quem completou o Ensino Fundamental tem 35% a

mais de chances de ocupação que um analfabeto. Esse
número sobe pra 122% na comparação com alguém que
tenha o Ensino Médio e 387oá com Ensino Superior.

Diante disso, o direito do acesso à Educação é o
ponto de partida na formação de uma pessoa e.

consequentemente, no desenvolvimento e prosperidade de
uma nação. Não obstânte os avanços alcançados pelo Brasil
nas duas últimas décadas, ainda há importantes desafios a

superannos no que tange a esse direito. Se, por um lado,
conseguimos univesalizar o atendimento escolar no Ensino
Fundamental, temos aind4 por ouho lado,2,8 milhões de
crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Isso
corresponde a um país do tâmanho do Uruguai. O desafio,
em termos de acesso, é a universalização da Pré-Escola
(oianças de 4 e 5 anos) e do Ensino Médio (ovens de 15 a
l7 anos).

Há outro desafio em jogo: o de como motiyar 5,3
milhões de jovens de l8 a 25 anos que nem estudarn e nem
trabalham, a chamada "geração nem-nem", para trazê-los de
volta à escola e, posteriormente, incluí-los no mundo do
trabalho. Isso é essencial para um país que passâ por um
bônus demognifico que se completârá segundo os
especialistâs, em 2025. O país, para seu crescimento
econômico e sua sustentabilidade, nâo poderá abrir mão de
neúum de seus jovens.

No Ensino Superior, o desafio não e menor. O
BÍasil tem apenas lTyo de jovens de 18 a 24 anos
matriculados nesse nível de ensino. Em conformidade com
o Plano Nacional de Fiucação (PNE), o país precisani
dobrar esse percentual nos próximos dez anos, ou seja,
cbegar a 33Yo. Para se ter uma ideia da complexidade dessa
meta, esse era o percentual preüsto no PNE que se concluiu
em 2010. Isso exige - sem que haja perda de qualidade com
essa expansão - que a educação biásica melhore
significativamente, tanto em acesso como em qualidade,
tomando como referência os atuais índices de aprendizagem
escolar.

O acesso à Educação é, portanto, ainda um desafio
e, caso seja efetivado com qualidade, podeni contribuir
decisivamente para que o país reduza o enoÍrne hiato que

separa o seu desenvolvimento econômico, medido pelo seu
Produto lnterno Bruto - PIB (o Brasil é o 7'PIB mundial) e

o seu desenvolvimento social. medido pelo seu indice de

Desenvolvimento Humano - IDH (o Brasil ocupa a 75 '
posição no ranking mundial). Somente qua.ndo o país

alinhar esses índices nas melhores posições do ranking
mundial, teremos de àto um Brasil com menos
desigualdade e menos pobreza. Para que isso aconteça, nâo
se conhece nada melhor do que a Educaçâo.

Disponhel: https://istoe.com.br/o-ocesso-educacoo-ea-ponto-de-partidu,
acessado em I 9 de novembo de 20 I 7 . (Ádapnado)

As questões de 0l â l0 referem-se ao texto ao lado:

Questão 01. A conjunção "ademais" (linha 9) poderia ser
substituida, sem prejuízos de sentido para o enunciado, por:

(A) Além disso.
(B) Porém .

(C) Contudo.
(D) Todavia.
(E) Por outro lado.

Questâo 02. Da leitura da introdução do texto, analise as

afirmativas abaixo e assinale V para a(s) verdadeiras ou F
para a(s) falsa(s).

Qual é a sequência coreta?

(A) F; F; F; V.
(B) F; v; F; F.
(C) F; F; v; v.
(D) v; V; v; F
(E) V; F; F; F.

Questão 03. Analise as assertivas abaixo sobre o processo
de coesão do texto:

I. Os pronomes "que" (linha 28) e "los" (liúas 29 e 30)
referem-se ao mesmo referente.
II. O pronome demonstrativo "isso" (linha 3l) retoma uma
oração da fiase anterior.
lll. Os pronomes "seu" (liúa 33) e "sua" (linha 34)
concordam em gênero e número com seus possuidores.

Esá(ão) correta(s) :

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D)ApenasIeII.
(E)ApenastreIII.

(A) Cortá-lo
(B) Saída.
(c) Fé.
(D) Vívido.
(E) Panilo.

( ) Cada ano a mais de estudo o saliírio do brasileiro pode
dobrar.
( ) A educaçâo é capaz de transformar uma sociedade.
( ) O primeiro impacto social da educação é nos salários
dos cidadãos.
( ) As pessoas graduadas Íêm 387yo a mais de chances de
arrumar um emprego em relação aquelas que têm apenas o
ensino médio completo.

Questão 04. Considere a seguinte passagem: "...fog!gÍJos
no mundo do trabalho.". O termo subliúado foi acentuado
pelo mesmo motivo de:
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Questão 05, Com relação ao uso do "que" no texto, analise
as afirrnativas e assinale V para a(s) verdadeira(s) ou F para
a(s) falsa(s).

( ) No fragmento "5,3 milhões de jovens de 18 a 25 anos
que nem estudam n€m trabalham" a palayra "que" retoma
"de 18 a 25 anos".
( ) No fragmento ''lsso é essencial paÍa um pais que passa
por um bônus demognífico..." a palayra "que" retoma a
palavra "país".
( ) No fragmento " Isso exige - sem que haja perda da
qualidade com essa expansão - que a educação básica
melhore..." a pàlàwa "que" (ultima ocorÍência) retoma â
palavm "expaÍrsâo".

Qual é a sequência correta?

(A) F; v; v.
(B) V; v; V
(C) F; F; F.
(D) F; V; F.
(E) F; F; v.

Qüestão 06. Se substituÍssemos "um país" por "países", na
frase ",Iso é *sarid pa un rrtis E^e gxsa gr wn úm.s
danogniírD EE se &üpldqd vgotlo $ eqwiTlitto\, etn 2025.",
quantos termos, além dos subliúados, deveriam ser
modificados para fins de correção gramatical?

Questáo 07. A conjunção "portanto" (linha 48), no
contexto, expressa uma ideia de:

(A) Comparação.
(B) Possibilidade
(C) Condição.
(D) Concessão.
(E) Conclusâo.

Questâo 08. Considere as asseÍivas a seguir sobre os
verbos 'lrecisará (inha 39), melhore (linha 44), poderá
(liúa 49) e teremos (linln 57):

l. Os verbos "precisará' e "melhore", embora eslejam no
mesmo tempo veÍbal, estão em modos diferentes.
lL Os verbos "precisarif'e "teremos" estâo no mesmo
tempo e no mesmo modo verbal.
IIl. Os verbos "precisará" e "poderá" estão no mesmo modo
verbal, mas em tempos diferentes.

Assinale a única altemativa correta;

(A) Somente a assertiva I está correta.
(B) Somente a assertiva III está coreta.
(C) As assertivas II e III estão corÍetâs.
(D) As assertivas I e III est?Ío corretas.
(E) As assertivas I e III estão incorretas.

Questão (». A única das palawas abaixo que não apresenta
dígrafo e:

(A) Brasil.
(B) Milhões.
(C) Acesso.
(D) Ranking.
(E) Aconteça.

Questão 10. Quanto ao pÍocesso de formaçâo das palavras
"consequentemente" e "desigualdade", é correto afirmar:

(A) Ambas as palavras são formâdas pelo mesmo processo.
(B) Uma das palavras é formada pelo processo de
j ustaposição.
(C) Uma das palavras é formada pelo processo de regressão.
(D) Ambas as pala\ras são formadas por processo de
derivação.
(E) Ambas as palavras são primitivas, ou seja, não são

derivadas.

Para responder às questões de ll â 15, leia o texto
abaixo, uma sillopse que estampâ â contrâcâpâ do livro
"O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry,
uma dâs obras mâis lidâs no Brâsil,

Um piloto cai com seu aviâo no deserto e ali
encontra uma criança loura e Íiiígil. Ela diz ter vindo de um
pequeno planeta distante. E ali, na convivência com o piloto
perdido, os dois repensam os seus valores e encontram o
sentido da vida. Com essa história mágica, sensivel,
comovente, ...,.. vezes triste, e só aparentemente infantil, o
escritor francês Antoine de Saint-Exupéry criou ...... 70 anos
um dos maiores clássicos da literatura univenal. Nâo há
adulto que não se comova ao se lembrar de quando o leu
quando criarça. Trata-se da maior obra existencialista do
século XX, segundo Martin Heidegger. Livro mais
traduzido da história, depois do Alcorão e da Bíblia, ele
agora chegâ ...... livrarias do Brasil em nova edição,
completa, com a tradução de Frei Betto e enriquecida com
um caderno ilustrado sobre a obra e a curta e tnágica vida do
autor.

Disponivel en htP:/l'geracaoeditorial.com.br/pequeno-principea-edicao-
luxo/, acessado em 19 de rcvenbro de 2017 (adaptado).

Questão ll. Levando em consideração o gênero textual do
texto, analise as assertivas abaixo:

I. O texto objetiva a venda do liwo, por isso o emprego de
uma linguagem apelativa, emotiva e comercial.
II. Os períodos, relativamente curtos, funcionam como uma
estratégia pam resumir o conteúdo do livro.
III. O texto é de curta extensão para atingir o seu objetivo:
uma redaçâo de leitura nípida e informativa sobre o livro em
questão.

Estí(ão) correta(s) :

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D)ApenasIeII.
(E) Apenas II e III.
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(A) Nenhum.
(B) Apenas um.
(C) Apenas dois.
(D) Apenas três.
(E) Mais do que quatro.



Questáo 12. Com base na sinopse do liwo, conclui-se que:

(A) A obra é a mais traduzida no Brasil.
(B) O livro é infantil, isto é, composto por uma história
simples.
(C) E uma obr4 com mais de meio século, expoente no
universo Iiteriírio.
(D) É a terceira obra mais vendida no mundo.
(E) E uma história majoritariamente triste.

Questáo 13. Assinale a única altemativa que preenche
coreta e resp@tivamente as lacrmas pontilhadas do texto:

(A) as; há; as.
(B) as; a; as.
(C) as; há; as.
(D) as; há; às

(E) as; { as.

Questão 17. Com relação aos conjuntos numéricos, analise
as assertivas.

l. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos
númercs inteiÍos.
II. O conjunto dos números reais contém o conjunlo dos
númeÍos racionais.
lll. O conjunto dos números irracionais estí contido no
conjunto dos númeÍos reais.

Estrí(âo) coneta(s) :

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C)ApenasIeIl.
(D) Apenas II e III
(E) I, II e III.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QuestÃo 14. Analise as assertivas sobre estas passagens do
texto: "loura e frágil" (liúa 2) e 'tnágica, sensível,
comovente"(liúa5e6).

I. Todas as palavras qualificam um substantivo, isto é, são
adjetivos.
ll. Na primeira ocorràrcia os adjetivos são descritivos.
III. Na segunda ocoÍÉncia os adjetivos imprimem ao
substantivo um juízo de valor.

Estrí(ão) correta(s) :

(A) Apenas L
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D)ApenasIeII.
(E) I, II e Iu.

Questão 15. Na oraçâo destacada do texto "os dois
repensÍrm os seus valores", o sujeito e . . . . . . . . . . . . . . . : o verbo e

. . . . . . . . . . . . . . . ; e o objeto é............... .

Qual das altemativas completa, coreta e respectivamente,
as lacunas do ftagmento acima?

Qüestâo ló. Um vendedor de uma loja de departamento
recek um saliírio mensal composto por um valor fixo de
RS1.500,00 e uma comissão variável. Essa comissão é de
8oá do valor total de vendas que ele faz durante o mês. O
saliírio desse yendedor pode ser descrito por uma função
algébÍica "(x)", onde'a" é o total de vendas mensais. Essa

função é definida por:

(A) (x) : 1620 + 0,8x.
(B) f(x) : 1620 + 0,08x.
(C) f(x) : 120 + 0,08x.
(D) (x) : 120 + 0,8x.
(E) f(x) : 1500 + 0,08x.

Questáo lE. O número de três algaÍismos "p" primo e

obedece à seguinte relação: "p = 45N". O algarismo N, dâs
unidades. é:

(A) 0
(B) 3
(c) 5
(D) 7
(E) e.

Questão 19. Para que o número 3457N0 seja divisível por
9, "N" deve ser substituído poÍ:

(A) 0.
(B) 3.
(c) s.
(D) 7.
(E) 8.

Questâo 20. Augusto, nascido entre 1990 e 2005, irá
completar. em 2017, "x" anos de vida. Sabe-se que "x" é

divisível pela soma de seus âlgaÍismos. Em 2020, Augusto
completará a seguinte idade:

(A) 2l
(B)22
(c) 2s
(D) 26
(E) 28

Questão 21. Ao comprar uma piscina nov4 é necessária
enchê-la de água. Supoúa que o volume médio de água
preenchido em uma piscina é estimado pela função

F(t) :2000 .2-05', em que "f' é medido em dias e "F(t)"
em metros cúbicos. Para um valor de F(t): 1000, pode-se
dizer que o valor de "t" é igual a:

(A) V,,

(B) 1.

(c)

(D)

(E)
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(A) Simples; transitivo direto; direto.
(B) Simptes; transitivo indteto; indireto.
(C) Composto; intransitivo; direto.
(D) Simples; transitivo direto; pleonástico.
(E) Composto; transitivo direto; direto.



Questão 22. O resto encontrado na divisão polinomial do

polinômio 'a3 - 5x2 + 3x - 6" pelo polinômio "x - 2" é:

(A) 0
(B) -12.
(c) 12.

(D)x2-3x-3.
(E) x2 - 3x.

Questão 23. Seja A uma matru de ordem 4x4. Sabendo-se
que o determinante de A é igual a 4, isto é, det(A) :4.
Então os valores de de(34) e [det(2A)]2 são,
respectivamente:

(A) 324 e 4096.
(B) 81 e4096.
(C) 324 e 6a.
(D) 81 e 64
(E) 324 e 81.

Questão 24. O vertice da função "(x) : * -3x-4" é dado
pelo ponto:

(A) P(-?,-1).
(B) P(?,-;).
(c) P(?,1).

(D) P(-?,-i).
(E) P(-?,-;).

Questão 25. Qual é, em litros, o volume de uma caixa
d'âgua em forma de prisma reto, de aresta lateral 6m,
sabendo-se que sua base é um losango cujas diagonais
medem 6m e 8m?

(A) 24000 L.
(B) 48000 L.
(c) e6000 L.
(D) 120000 L.
(E) r44000 L.

Questão 26. Se um cubo tem suas arestas aumentadas em
25oÂ cada uma, então seu volume fica aumentado em,
aproximadamente:

(A) 82%.
(B) 86%.
(c)e0%.
(D)es%.
(E)ee%.

Questão 27. Todo atleta corre rápido. Martha é atleta.
Logo:

(A) Martha corre rápido e é atleta.
(B) Martha é atleta, mas não necessariamente corre rápido.
(C) Martha corre rápido, mas não necessariamente é atleta.
(D) Martha não é atleta e nem corre rápido.
(E) Ou Martha é atleta ou Martha corre nípido.

Questão 28. Toronto 2015: ouro na ginástica rítmica para o
brasil.

O Brasil conqüstou mais medalhas nos Jogos Pan-
Americanos em Toronto, no Canadá, na maúã de ontem,
18. O time brasileiro de giniástica rítmica ficou com a
medalha de ouro na prova geral por equipes. Dayane
Amaral, Morgana Gmach, Emanuelle Lima, Jessica Meier e
Ana Paula Ribeiro foram melhores em todas as rotinas. A
equipe norte-americana ficou com a prata e as cubanas com
o bronze. [...]

Confira o quadro de medalhas com os resultados de
ontem, l8:

1 Estados t nidos

Z CâÍladii

3 &ãsll
4 Cuba

5 Colômbia

6 l.,lexico

7 Ârgentina

I ChilÊ

I Guatemala

10 Vermda

50

4Íl
28

?r
19

11

I
4
4

3

FONTE: Revista Publicitta.
<http://www.revistapublicitta.com.br/acao/awards/toronto-2015 -ouro-na-

ginastica-ritnica-para-o-brasiV>. [Adaptado]

A moda dos valores conquistados de medalhas de ouro
pelos países nesse quadro é de:

(A) s0.
(B) 4.
(c) 3.
(D) 21.
(E) 28.

Questão 29. Com relação ao estudo dos ângulos, analise as

assertivas.

I. Um ângulo agudo tem angulação menor do que 90o.
II. Um ângulo reto possui angulação maior do que 90o.

III. Um ângulo obtuso possui angulação menor do que 45o

Estí(ão) correta(s)

(A) Apenas a I.
(B) Apenas a II.
(C)ApenasIeII.
(D) Apenas II e III.
(E)ApenasIeIII.

Questão 30. O volume de uma esfera cresce 33,1% quando
o raio dessa esfera aumenta? Considere ru :3.

(A) s%.
(B)7%.
(c) l0%.
(D)21%.
(E)33%.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 31. Assim como todo município, Porto Alegre/Rs
possui um gentílico o qual podem seus habitantes podem ser
chamados, que é:

(A) Alegretense.
(B) Porto-alegrentino
(C) Porto-alegetense
(D) Porto-alegrense.
(E) Alegrino.

Questão 32. A eleição do presidente dos Estados Unidos é

sempre acompaúada mundialmente, pelo poder global que
ele representa duralte os anos de exercício do cargo, e alem.
Antes de Donald Trump, quem govemava o país?

(A) Mauricio Macri.
(B) Emmanuel Macron
(C) George W. Bush.
(D) Hillary Clinton.
(E) Barack Obama.

Questão 34. Assuntos como reciclagem e reaproveitamenlo
de resíduos es6o sendo cada dia mais discutidos
mundialmente, devido aos problemas que vem causando à
sociedade. Qual das seguintes ações pode ser considerada a
mais correta pam o descaÍte de um resíduo de papel?

(A) Enterrar em terreno baldio, próximo a áwores de grande
porte.
(B) Queimar sobre superficie de concreto, com líquido
inflamável, ao ar livre.
(C) Depositar na lixeira de coloraçâo verde quando
existente para resíduos recicláveis.
(D) EntÍegaÍ em cooperativa que realiza serviços de
reciclagem.
(E) Umedecer e descartar em sistema de esgoto residencial.

Questão 35. Michel Terner é o atual presidente do Brasil.
Ele ocupa o cargo desde 2016, devido à seguinte situação:

(A) Eleito em primeiro tumo pela rnaioria absoluta dos
brasileiros em processo eleitoral para o cargo.
(B) Sendo Presidente da Câmara dos Deputados na época.
assumiu após o processo de impeachmerÍ ocorrido.
(C) Indicado pelo Supremo Tribunal Federal para o cargo
devido à Lava Jato.
(D) Sendo vice-presidente de Dilma Roussefl, assumiu após
o processo de impeachmenl oçorÍ'tdo.
(E) Eleito em segundo turno pela maioria absoluta dos
brasileiros em processo eleitoral para o cargo.

Questâo 36. Com relaçâo as eleições nacionais que
ocorrerão em 2018 no Brasil, analise as asseÍivas.

I. O Presidente da República é um dos cargos a serem
preenchidos nesse processo eletivo.
II. Deputados estaduais não seÍão eleitos em 2018.
III. Prefeitos serão eleitos em 2018.

Estií(ão) correta(s):

Questão 37. Entre o final de agosto e o início de setembro
de 2017. um furacão lrma devastou cidades de diversos
países, causando morte de mais de uma centena de pessoas.

Suas rajadas de vento chegaÍam a 295km/h.Qual dos
seguintes países não foi atingido pelo lrma?

(A) Estados Unidos
(B) Cuba.
(C) Lituânia.
(D) Porto Rico.
(E) Búamas.

Questão 38. O estado do Rio Grande do Sul pode ser
subdividido em regiões. Pode-se afirmar que a seguinte, é
onde está situado o município de Porto Alegre/RS:

(A) Metropolitâna.
(B) Nordeste.
(C) Sudoeste.
(D) Centro-Ocidental
(E) Sudeste.

Questão 39. Pode-se afirmar que Trensurb é:

(A) órgão do Govemo Federal.
(B) Associação Sindical.
(C) Autarquia.
(D) Empresa Pública.
(E) Fundação Privado.

Questão 40. O Brasil pode ser dividido em cinco regiões
atualÍnente, e seus estados pertencem àquela que
corresponde ao seu posicionamento no território, Pode-se
afirmar que o município de Porto Alegre/RS está inserido
em um estado da região:

(A) Norte.
(B) Nordeste.
(C) Centro-Oeste.
(D) Sudeste.
(E) Sul.
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Questão 33, Pode-se afirmar que o município de Porto
Alegre/RS foi frrndado oficialrnente no ano de _, sendo
atuâlmente o maior centro urbano do estado o qual é capital.

Qual das altemativas preenche coretamenle a lacuna do
fragmento acima?

(A) 1727 .

(B) 1772.
(c) 1'777 .

(D) 1872.
(E) 1877.

(A) Apenas L
(B) Apenas IL
(C) Apenas trL
(D)ApenasleII.
(E) I, II e III.



Questão 41. Com relação aos direitos e garantias
fundamentais determinados pela Constituição Federal de
1988, analise as assertivas.

I. As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial e extrajudicialmente.
II. Há crime sem lei anterior que o defina e pena com prévia
cominação legal.
III. E assegurado aos presos o respeito à integridade fisica e

moral.

Esuí(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B)ApenasIeII.
(C)ApenasIeIII.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Questão 42. Quantos dos seguintes itens apresentam
modalidades de licitações que são consideradas existentes
pela legislação vigente referente a esta temática? I) Leilão;
II) Conconência; II! Tomada de preços; IV) Convite; V)
Concurso.

(A) Apenas I item.
(B) Apenas 2 itens.
(C) Apenas 3 itens.
(D) Apenas 4 itens.
(E) Todos os 5 itens.

Questão 43. Um ato administativo editado pelos Chefes do
Poder Executivo (Presidente, Govemadores e Prefeitos)
para fiel execução das leis é um(a):

(A) Alvará.
(B) Decreto.
(C) Resolução.
(D) Oficio.
(E) Parecer.

Questão 44. A autorização de instauração de processo
contra Ministros de Estado é uma competência privativa
do(a) _, de acordo com a Constituição Federal
de 1988.

Qual alternativa preenche a lacuna do fragmento acima?

(A) Supremo Tribunal Federal.
(B) Câmara dos Deputados.
(C) Tribunal Superior de Justiça.
(D) Ministério Público Federal.
(E) Tribunal de Contas da União.

Questão 45. Com base na legislação vigente de licitações,
qual das altemativas apresenta uma forma que uma obra ou
serviço não é prevista para ser executada?

(A) Empreitada integral.
(B) Execução direta por preço unitrário.
(C) Execução indireta por preço global.
(D) Execução indireta por preço unitírio.
(E) Tarefa.

Questão 46. Pode-se afirmar que são configurações
possíveis de serem ajustadas na guia "Pâgna Inicial" do
Microsoft Word 2016, em português, exceto:

(A) Colocar determinado trecho de um texto em iuílico.
(B) Centralizar o conteúdo de um documento.
(C) Determinar a cor de sombreamento atrás de um
panígrafo.
(D) Dividir o texto de um documento em duas colunas.
(E) Mover um parágrafo para mais longe da maÍgem.

Questão 47. Em qual das seguintes guias do Microsoft
Excel 2016, em português, é possível encontrar a opção

"Congelar painéis", pertencente à seção "Janela"?

(A) Arquivo.
(B) Página Inicial.
(C) Fórmulas.
(D) Revisão.
(E) Exibir.

Questão 48. A cada dia o perigo de roubo de informações
sigilosas pela intemet aumenta. Com relação à segurança na
navegação virnral, analise as assertivas.

I. Pode-se afirmar que é recomendável não inserir dados
pessoais em computadores públicos.
II. Os antivírus são softwares que diminuem a proteção dos

computadores, para maior segurança.
IIL Os e-mails de forma geral não podem ser interceptados,
e portanto, são a forma mais segura existente de

comunicação segura pela internet.

Esti(ão) correta(s):

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D)ApenasIeIII.
(E) I, II e III.

Questão 49.Uma das ferramentas disponíveis no Microsoft
Word 2013, em poúuguês, é o Pincel de Formatação. Qual a
função dessa ferramenta?

(A) Copiar a formatação de determinada parte do texto para
colar em outra.
(B) Determinar a cor da fonte para determinado parágrafo
previamente selecionado.
(C) Copiar parte de um texto para colar em outra parte do
mesmo documento.
(D) Determinar a cor de realce para determinado parágrafo
previamente selecionado.
(E) Escolher qual cor não deve ser utilizada para formatar
certo texto.

Questão 50. São opções diretas de aliúamento presentes

na guia "Página Inicial" do Microsoft Excel 2013, em
português, exceto:

(A) Centralizar.
(B) Justificar.
(C) Alinhar à esquerda.
(D) Alinhar à direita.
(E) Alinhas em cima.
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