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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

O caminhão à prova de greve 

 

A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis, seja na escala micro, com a escassez de gás de cozinha e o alface a preço de 

picanha, quanto na escala macro, já que a paralisação deve afetar o PIB de maneira significativa. O 

cenário seria outro, no entanto, numa realidade em que os caminhões fossem elétricos. 

[...] se você acompanha o noticiário de tecnologia sabe que isso pode virar realidade em 

relativamente pouco tempo: a Tesla, montadora de Elon Musk, apresentou um modelo que parece 

viável. Trata-se de um veículo sem nome (a Tesla chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

Mas como seria rodar com um caminhão elétrico no Brasil? Para começar, sairia mais barato para o 

caminhoneiro. Um caminhão típico faz 3 km por litro de diesel. Como o Diesel custa, em média, R$ 

3,60 (antes da redução prometida pelo governo), o sujeito gasta quase R$ 1,2 mil a cada mil 

quilômetros. De acordo com a Tesla, o caminhão elétrico deles consome 1,25 kWh por quilômetro. 

No Brasil, 1,25 kWh custa mais ou menos R$ 0,75. Colocando isso em termos estradeiros, temos 

R$ 750 a cada mil quilômetros. Ou seja: uma economia de 40% – maior até do que (a irreal) 

redução de 30% no preço do diesel, que os grevistas estavam pedindo no começo.      

O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. As baterias têm 

autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A Tesla, porém, desenvolveu 

tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las pelo território dos EUA. 

Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas. Ainda assim parece muito. E é muito, já que 

bastam alguns minutos para encher o tanque de um caminhão. Mas existe um pulo do gato aí. 

Bateria de lítio é bateria de lítio em qualquer canto, seja num caminhão elétrico, seja no seu celular. 

Seu celular enche até uns 80% bem rápido. O que demora mesmo é dos 80% até os 100%. Num 

veículo elétrico é a mesma coisa. A recarga até os 80% num Supercharger leva só meia-hora e 

garante razoáveis 640 km de autonomia. Convenhamos: se o motorista usar as paradas para 

reabastecimento para fazer suas refeições, isso equivale a um tempo de recarga igual a zero. Nada 

mais do que zero. [...] 

O modelo ainda não chegou às lojas. A previsão é de que o Semi comece a ser entregue a 

partir do ano que vem – mas, vale dizer: Musk não é muito bom com prazos, então talvez seus 

compradores só vejam o caminhão meses, ou até anos depois da data estimada. [...] 

https://veja.abril.com.br/economia/greve-de-caminhoneiro-afeta-distribuicao-de-botijao-de-gas/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/guardia-greve-dos-caminhoneiros-pode-ter-impacto-relevante-no-pib
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Mas ele traz outra vantagem econômica em relação aos modelos à diesel, além de não usar 

diesel: motores elétricos têm poucas partes móveis. Com isso, exigem menos manutenção – o que, 

de acordo com  a Tesla compensaria o preço elevado. Os freios também tendem a durar mais, já que 

o freio-motor de qualquer veículo elétrico é tão poderoso que praticamente dispensa o uso das 

pastilhas. [...] 

De resto, o caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. Tudo 

graças ao chamado “torque instantâneo”, que entrega toda a potência num piscar de olhos, sem 

necessidade de troca de marchas nem nada. Descarregado, ele faz de zero a 100 km/h em 5 

segundos [...] 

Revista Superinteressante  

Por Felipe Germano - 30 maio 2018. (Acesso em 05/jun e adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Criticar a greve dos caminhoneiros. 

B) Fazer propaganda de um veículo – caminhão - da Tesla. 

C) Apresentar as vantagens de um caminhão elétrico. 

D) Mostrar a dependência dos combustíveis fósseis e uma alternativa de transporte elétrico. 

 

02. Segundo o texto, é correto o que se afirma em: 

A) A dependência de combustíveis fósseis, na escala micro, afeta mais do que na escala macro. 

B) A Tesla acelera a produção do veículo elétrico para entrega já no ano que vem. 

C) O veículo elétrico da Tesla, no Brasil, permitiria uma economia equivalente a um corte de 40% 

no preço do diesel.  

D) Além da economia em combustível, o calcanhar de Aquiles do veículo é o tempo de 

abastecimento. 

 

03. O texto, O caminhão à prova de greve, classifica-se como: 

A) Um artigo de opinião. 

B) Uma crônica. 

C) Uma reportagem. 

D) Uma notícia. 

 

04. Na construção do texto, o autor fez uso de sentido conotativo (figuras de linguagem). Leia os 

enunciados abaixo:  

I. O caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. 

https://super.abril.com.br/autor/felipe-germano
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II. A Tesla apresentou um veículo sem nome (chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

III. O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As frases I e II foram empregadas no sentido conotativo. 

B) As frases I e III foram empregadas no sentido conotativo. 

C) Todas as frases foram empregadas no sentido conotativo. 

D) Apenas a frase III foi usada no sentido conotativo. 

 

05. “As baterias têm autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A 

Tesla, porém, desenvolveu tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las 

pelo território dos EUA. Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas”.  Sobre o emprego 

dos pronomes destacados  nas frases acima e seus referentes, é correto o que se afirma em: 

A) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  e elas se referem às tomadas. 

B) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  se referem às recargas rápidas e 

elas se referem às tomadas. 

C) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas às recargas rápidas. 

D) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas à Tesla. 

 

06. “A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis”. Na frase, os termos em destaque são, respectivamente: 

A) Artigo; preposição; pronome; substantivo; adjetivo. 

B) Preposição; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

C) Artigo; preposição; pronome; adjetivo; substantivo. 

D) Artigo; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

 

07. Assinale a alternativa em que todos os escritores são brasileiros. 

A) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

B) Ziraldo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

C) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Cruz e Souza; Urda Alice Klueger 

D) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Ziraldo. 
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Matemática 

 

08. Em uma pesquisa estatística tem-se algumas medidas de tendência central e uma delas se chama 

Mediana. Tem-se uma relação de valores de idades de um grupo de jovens que estudam mestrado 

na UNOESC: 30 – 20 – 28 – 28 – 25 – 22 – 26. Qual o valor da Mediana dessa sequencia de valores 

estatísticos? 

A) Med = 25. 

B) Med= 28. 

C) Med= 22. 

D) Med= 26. 

 

09. Tem-se na matemática o estudo de Modelação Matemática através de funções que podem ser de 

terceiro grau, como por exemplo: Y= - X³ - 6X + 10. Caso tenhamos um valor para X= -3, qual será 

o valor de Y nessa função? 

A) Y= 1. 

B) Y= 55. 

C) Y= 19. 

D) Y = 200. 

 

10. Na regra de três simples ou composta, direta ou inversamente proporcional pode-se encontrar 

resultados em diversas áreas do cotidiano humano. Se um condutor leva 6 horas para chegar a um 

ponto distante do seu e, realizar esse trajeto com velocidade de 80 Km/h, quantas horas levaria para 

realizar o mesmo trajeto, nas mesmas condições de condução, com a velocidade média de 48 Km/h? 

A) 3,6 horas. 

B) 8 horas. 

C) 10 horas. 

D) 20 horas. 

 

11. Resolva a expressão que representa uma equação exponencial. Neste caso, um ponto representa 

uma multiplicação. Qual o valor da variável X? 

  

A) X = 10. 

B) X = 8. 

C) X = 20. 
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D) X = 11. 

 

12. Temos uma Progressão Aritmética com r = 5 e primeiro elemento igual a 3. Qual será o décimo 

quinto elemento dessa P.A. crescente? 

A) 68. 

B) 73. 

C) 63. 

D) 53. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. Ao que se refere a História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo: 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renuncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 

baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente os postulados I e III estão corretos. 

B) Os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados I e II estão corretos. 

D) Somente os postulados II e III estão corretos. 
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14. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para papel/papelão. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

15. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 

diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

16. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo: 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 
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II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Após análise das assertivas, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

B) Somente os postulados I e II estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 

 

17. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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D) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

 

18. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

19. A Lei Orgânica do Município de Saudades foi promulgada no ano de: 

A) 1989. 

B) 1991. 

C) 1990. 

D) 1988. 

 

20. Conforme o Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Saudades e suas atualizações, a Lei 

Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

I. De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 

II. De pelo menos dois por cento do eleitorado municipal. 

III. Por iniciativa da mesa diretora para adaptação às legislações Estadual e Federal. 

IV. Do Prefeito Municipal. 

Está correto o que se afirma: 

A) Apenas na assertiva I. 

B) Nas assertivas II e IV. 

C) Nas assertivas I e III. 

D) Nas assertivas III e IV. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Quando navegamos em pastas e/ou diretórios do Windows 10, em português, utilizando o 

Explorador de Arquivos (Windows Explorer), ao clicar sobre alguma pasta com o botão direito do 
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mouse, são exibidas diversas opções, dentre elas: 

I. Enviar para. 

II. Excluir. 

III. Ejetar. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

 

22. O Windows 10, em português, inclui um conjunto de recursos chamado de Facilidade de Acesso 

que permite tornar seu uso mais acessível. São itens de facilidade de acesso: 

A) Tela, Tradutor, Cortana e Narrador. 

B) Tela, Narrador, Filtros de cor e Áudio. 

C) Mouse, Monitor, Fala e Cortana. 

D) Legendas ocultas, Tradutor, Narrador e Áudio. 

 

23. Relacione a coluna 1 com a coluna 2 da lista de comandos Linux apresentados a seguir: 

1. mkdir. 

2. ls. 

3. cat. 

4. os. 

(    ) Imprime na tela o conteúdo de um arquivo. 

(    ) Relaciona os processos em execução. 

(    ) Lista pastas e arquivos. 

(    ) Permite criar uma nova pasta. 

A alternativa com a sequência correta de comandos é: 

A) 1, 2, 3, 4. 

B) 4, 3, 2, 1. 

C) 3, 4, 2, 1. 

D) 4, 3, 2, 1.   

 

24. Assinale com (V) verdadeira ou (F) falsa as afirmações a seguir sobre o sistema operacional 

Linux: 

(  ) O kernel do Linux é uma derivação do sistema operacional UNIX e foi criado por Linus 

Torvalds. 

(    )  O Linux é um sistema operacional que não pega vírus, por isso ele é considerando mais seguro 

que o sistema operacional Windows. 
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(    ) O sistema operacional Android é baseado em um kernel do Linux e foi criado para ser 

executado em smartphones. 

(     ) O sistema operacional Linux foi desenvolvido para ser utilizado somente em servidores. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F. 

B) V, F, F, V. 

C) F, V, F, V. 

D) V, V, V, F. 

 

25. World Wide Web, o famoso WWW, é um sistema de documentos dispostos na Internet que 

permitem o acesso às informações apresentadas no formato de hipermídia e hipertexto. O precursor 

da ideia de criar a WWW foi o britânico Tim Berners-Lee.  Assinale a alternativa correta que 

apresenta o protocolo de comunicação que é a base para a comunicação de dados da World Wide 

Web: 

A) HTML. 

B) W3C. 

C) FTP. 

D) HTTP. 

 

26. Um microblog é uma ferramenta derivada do conceito de blog, termo nascido da redução da 

palavra “weblog” (“web”, de World Wide Web, e “blog”, diário de navegação). Microblogs são 

adaptados para atualizações curtas e para a utilização em suportes variados, inclusive dispositivos 

móveis. Essa adaptação para postagens de tamanho reduzido facilitou a integração com outras 

ferramentas digitais, como celular, conferindo ainda maior agilidade à ferramenta. Qual é a rede 

social famosa baseada no conceito de microblog: 

A) Linkedin. 

B) Twitter. 

C) Instagram. 

D) Facebook. 

 

27. Os navegadores de internet, ou browsers, são utilizados para acessar o conteúdo hipermídia na 

internet. Os navegadores mais conhecidos são o Internet Explorer, Google Chrome e o Mozilla 

Firefox. Considerando as características de acessibilidade dos navegadores, podemos afirmar: 

I. O Google Chrome permite melhorar a acessibilidade do navegador pela instalação de extensões. 
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A maioria destas extensões são encontradas em sua loja virtual chamada de Google Chrome Store. 

II. No Mozilla Firefox o atalho para aumentar o conteúdo de uma página web é a combinação 

. 

III. Tanto o Internet Explorer quanto o Google Chrome suportam o recurso de abrir uma nova 

página em uma guia ou aba. O Mozilla Firefox não suporta este recurso. 

IV. No Internet Explorer pressionar a tecla Tab move para a frente e Shift + Tab move para trás, 

pelos elementos de uma página web. 

V. Os navegadores Google Chrome e Internet Explorer funcionam somente em sistemas 

operacionais Windows e o Mozilla Firefox é multiplataforma. 

Dadas as proposições, assinale a alternativa que apresenta somente proposições corretas: 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I, II e IV. 

 

28. Um e-mail, ou correio eletrônico, é um método que permite compor, enviar e receber mensagens 

através de sistemas eletrônicos de comunicação. É um dos primeiros serviços criados para a 

Internet. Considerando os critérios para criação de uma conta de e-mail, está correto o e-mail da 

alternativa: 

A) nome.sobrenome@dominio.com.br. 

B) nome.sobrenome$dominio.com.br. 

C) nome.sobrenome@dominio.com@br. 

D) nome.sobrenome&dominio.com.br. 

 

29. O site de busca Google é um dos mais conhecidos e utilizados na internet. Caso um usuário 

deseja pesquisar exatamente a frase: Técnico em Informática; ele deve digitar na caixa de pesquisa 

o seguinte: 

A) (Técnico em Informática). 

B) Técnico&em&Informática. 

C) 'Técnico em Informática'. 

D) "Técnico em Informática". 

 

30. O editor de texto MS Word 2016, em português, inclui vários modos de exibição acessíveis pelo 

menu Exibir. São modos de exibição válidos para o MS Word 2016: 
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A) Rascunho e Modo Web. 

B) Modo Web e Layout de Leitura. 

C) Rascunho e Modo de Leitura. 

D) Estrutura de Tópicos e Modo Normal. 

 

31. Considere a Figura a seguir extraída do MS Word 2016, em português: 

 

 

 

 

A opção destacada em vermelho permite criar: 

A) Uma lista numerada. 

B) Uma lista com marcadores. 

C) Uma lista de vários níveis. 

D) Uma lista sequencial. 

 

32. A planilha a seguir foi criada no MS Excel 2016, em português: 

 

 

 

 

 

 

 

Na célula E2, foi digitada uma fórmula para calcular o salário bruto que equilave ao salário base da 

célula C2 acrescido do percentual de comissão da coluna D2. A fórmula utilizada foi: 

A) =C2+D2. 

B) =C2+(C2*D2). 

C) =C2+(C2%D2). 

D) =C2+(C2+D2*100). 

 

33. No MS Excel 2016, em português, existem duas funções que retornam a data do sistema que 

são: 

A) DIA() e HOJE(). 
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B) HOJE() e DATA(). 

C) DATA() e AGORA(). 

D) HOJE() e AGORA(). 

 

34. O MS PowerPoint 2016, em português, possui vários efeitos de animação para serem aplicados 

aos slides de uma apresentação. Relacione as figuras a seguir com seu respectivo efeito: 

Figura Efeito 

(1)  (   ) Surgir 

(2)  (   ) Pulso 

(3)  (   ) Aparecer 

(4)  (   ) Zoom 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de respostas: 

A) 4, 3, 1, 2. 

B) 1, 2, 4, 3. 

C) 4, 2, 3, 1. 

D) 3, 1, 2, 4. 

 

35. O MS Power Point 2016, em português, é um aplicativo visual e gráfico, usado principalmente 

para criar apresentações. Com o PowerPoint, você pode criar e exibir apresentações de slides que 

combinam texto, formas, imagens, gráficos, animação, vídeos e muito mais. Para criar uma nova 

apresentação em branco no MS Power Point 2016 o usuário deve: 

A) Clicar no menu Arquivo, Novo e selecionar Apresentação. 

B) Clicar no menu Arquivo, Nova Apresentação e selecionar Apresentação em Branco. 

D) Clicar no menu Arquivo, Novo e selecionar Apresentação em Branco. 

E) Clicar no menu Página Inicial, Novo e selecionar Apresentação. 

 

36. Em uma planilha eletrônica do aplicativo Calc do LibreOffice, em português, se chamarmos a 

função FATORIAL(4) em uma determinada célula, tem-se como retorno o valor: 

A) 8. 

B) 24. 

C) 10. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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37. Sobre o LibreOffice Texto, em português, analise as proposições a seguir. 

I. No menu Editar, o usuário pode encontrar a opção Quebra Manual.... 

II. A partir do menu Tabela o usuário tem acesso a opção de inserir uma Marca d'água em uma 

célula. 

III. A opção Ortografia e gramática... do menu Ferramentas pode ser acionada pela tecla de 

atalho F7. 

IV. O estilo Citação direta é uma opção encontrada no menu Estilos. 

V. A tecla de atalho CTRL + L aciona o alinhamento à esquerda. Este alinhamento também pode ser 

acionado pela opção de menu Formatar -> Alinhar -> À esquerda. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, III e V. 

B) III e IV. 

C) II, IV e V. 

D) I e II. 

 

38. A Lei 12.965/14, conhecida como o Marco Civil da Internet, entrou em vigor no dia 23/06/2014. 

O objetivo do chamado Marco Civil é de regularizar o uso da Internet e garantir que direitos e 

deveres atribuídos aos usuários, empresas e governos na web sejam cumpridos. O Marco Civil 

regulamenta diversos aspectos referentes a Guarda de Registros. Assinale a alternativa correta no 

que se refere a Guarda de Registros de Conexão de acordo com o Marco Civil: 

A) Na provisão de conexão à Internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o 

dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 

prazo de um ano, nos termos do regulamento. 

B) Na provisão de conexão à Internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o 

dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 

prazo mínimo contratado com o cliente. 

C) Na provisão de conexão à Internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o 

dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 

prazo de dois anos, nos termos do regulamento. 

D) Na provisão de conexão à Internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o 

dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 

prazo de um ano, de acordo com o tipo de conteúdo. 
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39. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, também 

conhecido como Cert.BR, tem uma publicação chamada de Cartilha de Segurança na Internet onde 

apresenta diversas orientações sobre segurança na internet. A cartilha ainda define diversos termos 

utilizados frequentemente na internet. De acordo com a Cartilha de Segurança na Internet do 

Cert.BR, qual a definição para Cookie: 

A) Correção desenvolvida para eliminar falhas de segurança em um programa ou sistema  

operacional. 

B) Programa ou parte de um programa malicioso projetado para explorar uma vulnerabilidade 

existente em um programa de computador. 

C) Pequeno arquivo que é gravado no computador quando o usuário acessa um site e reenviado a 

este mesmo site quando novamente acessado. 

D) Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador. 

 

40. "As organizações estão cada vez mais expostas as ameaças que surgem sobre o seu principal 

ativo: a informação”. Investimentos feitos em segurança física e lógica são crescentes. Contudo, 

muitos dos ataques e ameaças estão centrados nas pessoas da organização, ou seja, no fator humano. 

A aplicação de conhecimentos empíricos e científicos de um modo sociável de acordo com as 

necessidades humanas para obter informações (como dados pessoais e contas bancárias), 

manipulando uma possível “vitima” de modo que ela não perceba e acabe fornecendo as 

informações é chamado de: 

A) Conhecimento Tácito. 

B) Invasão Estratégica. 

C) Engenharia Reversa. 

D) Engenharia Social. 

 

 


