
° TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

00L PRova OBJETIVA

AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO

• VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CON-

TENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS.

• CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA

DESTE CADERNO.

• LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE

VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

• RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

• MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO

VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA

QUE VOCÊ ESCOLHEU.

• TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA

INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.

• A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

• A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANS-

CORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

• AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA

CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

vunesp.
07.08.2011
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oueSTN RESPOSTA oueST RESPOSTA

01 A B C D E 21 A B C D E

02 A B C D E 22 A B C D E

03 A B C D E 23 A B C D E

04 A B C D E 24 A B C D E

05 A B C D E 25 A B C D E

06 A B C D E 26 A B C D E

07 A B C D E 27 A B C D E

08 A B C D E pg A B C D E

09 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 30 A B C D E

11 A B C D E 31 A B C D E

12 A B C D E 32 A B C D E

13 A B C D E 33 A B C D E

14 A B C D E 34 A B C D E

15 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 36 A B C D E

17 A B C D E 37 A B C D E

18 A B C D E 38 A B C D E

19 A B C D E 39 A B C D E

20 A B C D E 40 A B C D E
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CONHECIMENTOS GERAIS

LíNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

Ismael odiava beijos em público. Era uma coisa que o deixava

perturbado desde a infância na casa dos seus pais. Mas vibrava de

alegria ao ficar sabendo de eventual repressão a algum beijoqueiro.

A notícia que ouviu pelo rádio, na casa de um vizinho, sobre o

jogador de vôlei que havia sido repreendido por um membro da

organização do Mundial de Clubes de Vôlei por beijar em público

sua mulher, após a conquista de um título,deixou-o simplesmente

eufórico.

Os amigos ficavam espantados diante dessa insólita situação,

mesmo porque, aos 17 anos, poderia facilmente arrumar uma

namorada - e beijá-la à vontade, se fosse o caso.

Não era o caso, ele achava o beijo em público uma conduta

afrontosa. Jurava para si próprio que jamais casal algum se beijaria

perto dele. Mas como evitar que isso acontecesse? Não poderia,

claro, recorrer à violência, conforme conselho recebido de alguns

professores que elogiavam essa sua ideia sobre o beijo. Eles evi-

tavam atos de violência. Teria de recorrer a algum meio eficiente,

mas não agressivo para expressar a sua repulsa. E ai lhe ocorreu:

a tosse! Uma forma fácil de advertir pessoas inconvenientes. Na

quele mesmo dia fez a primeira experiência. Avistou,na escola, um

jovem casal se beijando. Colocou-se atrás dos jovens e começou

a tossir escandalosamente - até que eles pararam.

O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se e saiu

resmungando. Mas a moça, que, aliás, já conhecia, Sofia, mora-

dora da sua rua, olhou-o até com simpatia. Ele estranhou. Deu as

costas e foi embora.

À noite, estava sozinho em casa, quando alguém bateu à porta.

Abriu, era Sofia. Sorrindo, ela lhe estendeu um frasco: era xarope

contra a tosse. Num impulso, ele puxou-a para si e deu-lhe um

doce e apaixonado beijo. O primeiro e decisivo beijo de sua vida.

Estão namorando (e beijando muito). Quanto ao xarope, deu-o

a um amigo. Descobriu o que é bom para a tosse, ao menos para

a tosse que nasce da neurose: é o beijo. Grande, grande remédio!

(Moacyr Scliar, Folha de SPaulo, l6.11.09. Adaptado)



01. Leia as afirmações:

I. A primeira mulher que Ismael beijou na vida foi Sofia.

II. Ismael tinha muitas namoradas, mas não as beijava.

III. Ninguém estava de acordo com o posicionamento de

Ismael sobre o beijo em público.

Está correto, de acordo com o texto, apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) Il e III.

02. De acordo com o texto, Ismael ficou sabendo da advertencia

recebida pelo jogador de vôlei por meio de

(A) leitura de um jornal.

(B) uma notícia de rádio.

(C) uma conversa com o vizinho.

(D) um programa de TV.

(E) comentários de amigos.

03. Em- O rapaz, depois de uma breve reclamação, levantou-se...

( 4.° parágrafo) - a palavra destacada significa

(A) rápida.

(B) estranha.

(C) agressiva.

(D) inesperada.

(E) nervosa.



04. Assinale a alternativa em que há expressão usada em sentido

figurado.

(A) ... jogador de vôlei que havia sido repreendido...

(1.° parágrafo)

(B) ... conforme conselho recebido de alguns professores...

(3.° parágrafo)

(C) À noite, estava sozinho em casa... (5.° parágrafo)

(D) ... a moça, que, aliás, já conhecia... (4.° parágrafo)

(E) ... deu-lhe um doce e apaixonado beijo. (5.° parágrafo)

05. O antônimo da palavra destacada no trecho - a notícia...

deixou-o simplesmente eufórico (1.° parágrafo) - é

(A) entusiasmado.

(B) feliz.

(C) deprimido.

(D) curioso.

(E) animado.

06. Assinale a alternativa em que o trecho -... eventual repressão

a algum beijoqueiro. (1.° parágrafo) - está escrito correta-

mente no plural.

(A) eventuais repressãos a alguns beijoqueiros.

(B) eventual repressões a alguns beijoqueiros.

(C) eventuais repressãos a algum beijoqueiros.

(D) eventuais repressões a alguns beijoqueiro.

(E) eventuais repressões a alguns beijoqueiros.
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07. Em-Elesevitavamatosdeviolência(3.° parágrafo)-substi-

tuindo-se a parte destacada por um pronome, obtém-se: Eles

(A) evitavam-no.

(B) evitavam-a.

(C) evitavam-nos.

(D) evitavam-na.

(E) evitavam-o.

08. Em - Teria de recorrer a algum meio eficiente, mas não

agressivo... (3.° parágrafo) - a conjunção destacada pode ser

substituída, sem alteração do sentido do texto, por

(A) portanto.

(B) porém.

(C) pois.

(D) porque.

(E) por isso.

09. No trecho - Ele estranhou (4.° parágrafo) - colocando-se a

frase no plural com o verbo no tempo futuro, obtém-se: Eles

(A) estranharam.

(B) estranhavam.

(C) estranham.

(D) estranhassem.

(E) estranharão.



10. Na frase - Era uma coisa que o deixava perturbado desde

a infância, na casa dos seus pais. (1.° parágrafo) - o termo

destacado estabelece entre as palavras uma relação de

(A) lugar.

(B) modo.

(C) causa.

(D) tempo.

(E) consequência.

11. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está

correto.

(A) Ismael, após as aulas percorreu o pátio todo o jardim e

a quadra, de esportes.

(B) Ismael após as aulas,percorreu, o pátio, todo o jardim e

a quadra de esportes.

(C) Ismael, após as aulas percorreu, o pátio, todo o jardim e

a quadra de esportes.

(D) Ismael, após as aulas, percorreu o pátio, todo o jardim e

a quadra de esportes.

(E) Ismael, após as aulas, percorreu, o pátio todo o jardim,

e a quadra de esportes.

12. Leia as afirmações:

I. Nunca me preocupo com situações desse tipo.

II. Em 2008, a escola de Ismaeljá tinha 39 anos de existência,

portanto, em 2009, completaria o seu quadringentésimo

aniversário.

III. Se Sofia querer reencontrar Ismael, deverá voltar à escola.

Considerando, respectivamente, de acordo com a norma culta,

a colocação do pronome na frase, o emprego do numeral e

do verbo, verifica-se que está correto apenas o que consta em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) Il e III.
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Nas questões de números 13 e 14, assinale a alternativa que

preenche, correta e respectivamente, os espaços das frases.

13. Com as amigas, Sofia começou falar sobre algumas

atitudes não gostava.

(A) à ... que

(B) a ... de que

(C) à ... com que

(D) à ... de que

(E) a ... com que

14. Hoje cedo, eu e Ismael encontramos com as garotas,

que já estavam preocupadas.

(A) nos ... menas

(B) se ... menos

(C) si ... menas

(D) nos ... menos

(E) se ... menas

15. Considerando a concordância das palavras, assinale a alter-

nativa correta.

(A) Ismael e o irmão, ao anoitecer, ia para a escola.

(B) Ouvimos comentários bem esquisito sobre esse costume.

(C) Hoje houve dois jogos na quadra de esportes.

(D) Foram ruim as notícias divulgadas na escola.

(E) Alguns alunos daquela escola costumava conversar no

corredor.



MATEMÁTICA

16. Em um parquinho de diversões, três amigos - A (triângulo),

B (circulo) e C (quadrado) - brincaram de tiro ao alvo. Cada

um atirou três dardos. O total de pontos obtidos pelos três

amigos juntos foi de

'-6 2-20 3

(A) -12.

(B) -14.

(C) -16.

(D) -18.

(E) -20.

17. Uma imobiliária cobra uma comissão de 6% se a negociação

é inferior a R$ 200.000,00 e 4% se a negociação é superior a

esse valor. Em um mês, foram negociados três imóveis. O 1.°
,

no valor de R$ 150.000,00, o 2.°
, no valor de R$ 450.000,00,

e o 3.°
, no valor de R$ 180.000,00. Nesse período,a comissão

da imobiliária na venda desses três imóveis foi igual a

(A) R$ 37.800,00.

(B) R$ 33.500,00.

(C) R$ 28.700,00.

(D) R$ 19.800,00.

(E) R$ 18.000,00.



18. Uma creche cuida de 16 crianças todos os dias e dona Joana,

responsável pela merenda, fez uma compra para 30 dias. Ao

chegar à creche com as compras, foi informada de que mais 4

crianças foram matriculadas em sua creche. As refeições são

rigorosamente iguais para cada criança. Dona Joana concluiu,

então, que sua compra daria para apenas

(A) 24 dias.

(B) 25 dias.

(C) 26 dias.

(D) 27 dias.

(E) 28 dias.

19. Três pessoas distribuíram, em um bairro, 1 430 panfletos de

propaganda eleitoral. Alfredo foi o que mais distribuiu. Bruno

distribuiu a metade do número de panfletos que Alfredo distri-

buiu e Charles distribuiu dois terços do número de panfletos

que Alfredo distribuiu. O número de panfletos que Charles

distribuiu a mais do que Bruno foi

(A) 100.

(B) 110.

(C) 130.

(D) 150.

(E) 170.

20. Tenho dois relógios e ambos estão com defeito. A cada

20 minutos, um deles adianta 1 segundo e, a cada 15 minutos,

o outro atrasa 1 segundo. Acertando com a hora oficial os dois

relógios ao meio dia de hoje, às 18 horas de hoje (hora oficial),

a diferença entre os horários marcados pelos relógios será de

(A) 35 segundos.

(B) 40 segundos.

(C) 42 segundos.

(D) 45 segundos.

(E) 48 segundos.



21. Testes específicos mostraram que com o tanque de combus-

tível, cuja capacidade é 50 litros,completamente cheio, certo

veículo percorre 320 km se abastecido somente com álcool,

400 km se abastecido somente com gasolina e 360 km se

abastecido com uma mistura em partes iguais de gasolina e

álcool. Sabendo-se que nesses testes os preços por litro de

álcool e gasolina foram R$ 1,60 e R$ 2,40, respectivamente,

pode-se afirmar que o combustível que apresentou o menor

custo por km rodado foi

(A) a gasolina, com R$ 0,29/km rodado.

(B) a gasolina, com R$ 0,28/km rodado.

(C) o álcool, com R$ 0,25/km rodado.

(D) o álcool, com R$ 0,22/km rodado.

(E) a mistura, com R$ 0,29/km rodado.

22. Em uma loja, os pagamentos podem ser feitos somente com

dinheiro,com um desconto de 4% sobre o valor de venda, ou

com cartão de débito, sem nenhum desconto. Sabe-se que o

valor total vendido em certo mês foi igual a R$ 36.900,00,

sendo que o valor pago com cartão foi o dobro do pago em

dinheiro. Caso não houvesse desconto para pagamento em

dinheiro, o valor total das vendas nesse mês seria igual a

(A) R$ 38.925,70.

(B) R$ 38.175,30.

(C) R$ 38.125,40.

(D) R$ 38.075,90.

(E) R$ 37.412,50.

23. Dois amigos compraram juntos um número de uma rifa de

um aparelho de TV.

Um deles deu R$ 8,00 e o outro deu R$ 12,00. Como

ganharam o prêmio, resolveram vender o aparelho e dividir

o dinheiro de forma diretamente proporcional ao valor que

cada um pagou na compra do bilhete. O amigo que deu apenas

R$ 8,00 ficou com R$ 200,00 da venda do aparelho.

Conclui-se que o outro amigo recebeu a mais do que ele

(A) R$ 70,00.

(B) R$ 80,00.

(C) R$ 90,00.

(D) R$ 100,00.

(E) R$ 110,00.
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24. Pesquisa feita em uma cidade do interior revelou que 6,3% das

2000 pessoas entrevistadas não gostam de jantar em restau-

rantes. Nessa pesquisa, o número de pessoas que afirmaram

não gostar de jantar em restaurantes foi igual a

(A) 63.

(B) 96.

(C) 106.

(D) 126.

(E) 252.

25. A tabela mostra o número de pessoas que devem ocupar, por

metro quadrado, um transporte coletivo segundo o planejado.

O gráfico mostra o número de pessoas que ocupam, por metro

quadrado,esse transporte às 07h 30min.

TIPO DE TRANSPORTE NÚMERO DE PESSOAS

Ônibus 4

Metrô 6

Trem 6

12

2

0

Ônibus Metrô Trem

Analisando tabela e gráfico conjuntamente, conclui-se que

os espaços planejados para serem ocupados normalmente por

120 passageiros no ônibus, metrô e trem estão sendo ocupa-

dos, às 07h 30min desse dia, respectivamente, por

(A) 180, 140 e 220 passageiros.

(B) 180, 160 e 200 passageiros.

(C) 180, 160 e 220 passageiros.

(D) 160, 180 e 200 passageiros.

(E) 160, 140 e 220 passageiros.
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ATUALIDADES

26. Os exames de DNA confirmaram que o líder da rede Al-Qaeda,

Osama Bin Laden, era a pessoa morta em uma operação de

forças americanas naquele país, informou uma fonte do go-

verno dos Estados Unidos.

(http: //gl.globo.com/morte-de-bin-laden/noticia/20ll/05/exames-de-dna-

confirmam-morte-de-osama-bin-laden.html)

A notícia, lida em maio de 2011, destacava que o líder da

Al-Qaeda foi morto

(A) no Afeganistão.

(B) na Arábia Saudita.

(C) no Paquistão.

(D) no Egito.

(E) na Indonésia.

27. No início desta semana [06/06/ 11] , autoridades japonesas

admitiram que seu país estava mal preparado para um aci-

dente tão sério como o que ocorreu em Fukushima, devido

ao terremoto seguido de tsunami do dia 11 de março deste

ano [2011] .

(http: //opiniaoenoticia.com.br/brasil/politica/mundo-pode-levar-

dez-anos-para-aprender-com-fukushima/)

O acidente em Fukushima a que o texto se refere foi

(A) o desmoronamento de edifícios que não foram construí-

dos com técnicas anti-terremotos.

(B) o alastramento de doenças como tétano e febre amarela

por falta de vacinas.

(C) o rompimento das represas que abasteciam as usinas

hidrelétricas devido ao tsunami.

(D) a destruição das linhas de metrô de várias cidades japo-

nesas, inclusive de Tóquio.

(E) o vazamento de material radioativo de alta periculosidade

da usina nuclear.



28. [ ...] deu ontem [01/06/ 11] sinal verde para o início da cons-

trução da Hidrelétrica de Belo Monte (PA). Na avaliação da

equipe de licenciamento, a Norte Energia, responsável pela

obra, cumpriu todas as obrigações impostas no ano passado,

o que permitiu a emissão da licença de instalação.

(CEstadodeSPaulo,02.ll.20ll)

O órgão responsável pelos licenciamentos ambientais de obras

como a Usina de Belo Monte denomina-se

(A) Incra.

(B) Ibama.

(C) Idae.

(D) Emab.

(E) Embrapa.

29. No mês de maio de 2011, neste estado brasileiro, a morte de

um casal de extrativistas e de um agricultor aumentou a longa

lista de assassinatos no campo.

O estado mencionado no texto é

(A) Pará.

(B) Piauí.

(C) Tocantins.

(D) Mato Grosso do Sul.

(E) Bahia.

30. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de recusar

a reclamação da Itália, o governo do país europeu ameaça

levar o caso à Corte Internacional de Justiça de Haia, na

Holanda.

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, afirmou

nesta quinta-feira (9/06/2011) que a decisão "fere o nosso

senso de Justiça" e "não temos outra possibilidade senão

recorrer a Haia".

(www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/06/

italia-cogita-levar-caso-a-haia)

A decisão do STF que contrariou o governo italiano foi de

(A) suspender a venda no mercado brasileiro de veículos e

máquinas italianas.

(B) aumentar os impostos sobre produtos italianos importados.

(C) dificultar a entrada de técnicos e engenheiros italianos

em indústrias brasileiras.

(D) rejeitar a extradição e liberar o ex-ativista Cesare Battisti.

(E) manter presos no Brasil os italianos acusados de pertencer

à máfia siciliana.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

31. Analise as afirmativas com relação à Restauração do Sistema

no MS-Windows XP em sua configuração padrão.

I. Pode-se usar a restauração do sistema para desfazer alte-

rações feitas ao computador e restaurar configurações e

desempenho.

II. As alterações feitas pela restauração do sistema são

reversíveis.

III. Quando a Restauração do Sistema está ativada, o compu-

tador cria automaticamente pontos de restauração (ditos

pontos de verificação do sistema).

IV. O usuário não pode usar a restauração do sistema para

criar seus próprios pontos de restauração.

Estão corretas as afirmativas

(A) II, III e IV, apenas.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

32. No MS-Windows XP, em sua configuração padrão, quando

o ícone aparece na Área de Notificação da Barra de

Ferramentas, pode-se afirmar que

(A) é seguro remover o hardware.

(B) ocorreu uma falha no monitor.

(C) um cabo de rede está desconectado.

(D) a segunda conexão do monitor não está ativa.

(E) existe uma falha no gerenciador de áudio e video.

33. No MS-Word 2007, instalado em sua configuração padrão, o

recurso Controlar Alterações está presente na Guia

(A) Inserir.

(B) Revisão.

(C) Exibição.

(D) Referências.

(E) Correspondências.



34. Em um documento que está sendo editado no MS-Word 2007

Português Brasil, instalado em sua configuração padrão, as

teclas de atalho Ctrl+B são utilizadas para

(A) abrir um novo documento em branco.

(B) colocar uma palavra em caixa baixa.

(C) colocar uma palavra em negrito.

(D) abrir a janela de impressão.

(E) salvar o documento aberto.

Utilize a tabela e gráfico da figura a seguir para resolver à questão

de números 35.

A B C D E F G H

1

2 Mês A B jun

3 jan 80 30 mai

4 fev 60 45 abr

5 mar 42 20 mar A

6 abr 48 60 fev IIB

7 mai 32 40 jan

8 jun 40 30
0 50 100

10

35. A tabela e gráfico estão relacionados e foram confeccionados

no MS-Excel 2007, instalado em sua configuração padrão.

O gráfico apresentado é do tipo

(A) Barras Agrupadas.

(B) Barras Empilhadas.

(C) Colunas Agrupadas.

(D) Colunas Empilhadas.

(E) Colunas 100% Empilhadas.
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36. A figura mostra as planilhas JAN, FEV e TOTAL pertencentes

ao mesmo arquivo feito com MS-Excel 2007, a partir da sua

configuração padrão.

H25 - H25 - H25 - 6
A. B . C _D . _M. B . C D. liA. B C D

2 VEÍCULO COMB. 3ASTC 2 VEÍCULO COMB. GASil) 2 VEÍCULO TOTAL

3 CARRO I (i^S 84 3 CARRO i (iAS 60 3 C^ RRO i 144

4 CARRO2 ALC 98 4 CARRO2 ALC 45 4 CARRO2 143

5 CARRO3 ALC 85 5 CARRO3 ALC 68 5 CARRO3 153

6 CARRO4 ALC 60 6 CARRO4 ALC 46 6 CARRO4 106

7 CARROS (i^S 92 7 CARROS (iAS 80 7 CARRO5 172

8 8 8

te 4 b M . JAN 
,

FEV TOTAL M 4 & M JAN i FEV, TOTR E M i e M JAN 
,

FEV TOTAL

Na planilha TOTAL é mostrada a soma do consumo dos vei-

culos, identificado como GASTO,nos meses de janeiro (JAN)

e fevereiro(FEV). Foi inserida uma fórmula na célula C3 da

planilha TOTAL a fim de se obter a soma do gasto do CARRO

1 nos meses de janeiro e fevereiro, e o método arrastar foi

utilizado para copiar a fórmula de C3 para as células C4, C5,

C6 e C7. A fórmula inserida em C3 da planilha TOTAL foi

(A) =JAN! D$3+FEV! D$3

(B) =JAN! D! 3+FEV! D! 3

(C) =JAND$3+FEVD$3

(D) =JAND3+FEVD3

(E) =JAN! D3+FEV! D3

37. A figura é um ícone do MS-PowerPoint 2007 em sua confi-

guração padrão.

Organizar

Assinale a alternativa que contém o recurso que pode ser

acessado ao clicar sobre este ícone.

(A) Classificar Slides.

(B) Agrupar Objetos.

(C) Alternar entre janelas abertas.

(D) Ocultar slides na apresentação.

(E) Sincronizar o som com a imagem.



38. No MS-PowerPoint 2007, instalado em sua configuração

padrão, os ícones para Marcadores e Numeração são mostra-

dos quando na Faixa de Opções for selecionada a Guia

(A) Início.

(B) Inserir.

(C) Design.

(D) Exibição.

(E) Formatar.

Observe a figura para responder à questão de número 39.

Para: nunes@max.com.br

Cc: pedro@duron.com.br

Cco: jamir@ recide.com.br;nei@lex.com;naira@sensor.com.br

Assunto: Convocação para reunião

$ ANEXOS.doc (19KB) Remover

39. Analise as afirmativas com relação ao preenchimento dos

campos para envio de e-mail.

I. Nunes saberá que uma cópia do e-mail foi enviada para

Pedro e Jamir.

II. Jamir saberá que o e-mail foi enviado para Nunes.

III. Naira saberá que cópia do e-mail foi enviada para Nei e

Jamir.

IV. Nei saberá que cópia do e-mail foi enviada para Pedro.

V. Pedro saberá que o e-mail foi enviado para Naira e Nunes.

Estão corretos apenas os itens

(A) I, II e V.

(B) IV e V.

(C) III e V.

(D) Il e IV.

(E) I e IV.



40. Analise as afirmações a seguir.

I. O Mozilla Firefox e o Google Chrome são programas que

possibilitam aos usuários acessarem páginas da Web.

II. O Mozilla Thunderbird é um browser que possibilita a

edição de arquivos PDF da Web.

III. A transferência de arquivos de um computador local para

um servidor é chamada de upload.

IV. O Adobe Flash Player é um programa utilizado para a

edição de e-books para a Web.

Estão corretas apenas as afirmações

(A) III e IV.

(B) Il e IV.

(C) II e III.

(D) I e III.

(E) I e II.

vunesp.


