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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 20 

Leia o texto a seguir e, com base nele, responda às questões de 01 a 20. 

 

É Páscoa! Conheça a história de escravos que penaram pelo chocolate 
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§ 13 

A Páscoa, como todos sabemos, é o dia em que celebramos o surgimento do primeiro espécime ovíparo de coelho que 
metaboliza cenoura em chocolate. E como o coelho escolheu as crianças para serem, com ele, protagonistas desta data, 
recontarei aqui uma historieta. 

Uma ação de fiscalização de trabalhadores do governo federal libertou, há alguns anos, 150 pessoas em Placas (PA), 
dentre elas mais de 30 crianças. Atuavam na colheita do cacau. 

O grupo estava sujeito a condições humilhantes de habitação, alimentação e higiene. De acordo com o Ministério do 
Trabalho no estado, a maior parte das crianças estava doente, com leishmaniose ou úlcera de Bauru. Elas eram levadas ao 
trabalho para aumentar a remuneração, se sujeitando a todo tipo de situação. 

Uma das crianças havia perdido a visão ao cair de cara em um toco de árvore. 
Eles já começavam o serviço devendo aos empregadores por terem que pagar equipamentos de trabalho e bens de 

necessidade básica. De acordo com as informações colhidas pelos fiscais, quem não cumpria as determinações dos patrões era 
ameaçado de morte. 

Parte da indústria de alimentação – que ajuda o Coelho na sua tarefa pascal e compra não só cacau, mas também outras 
matérias-primas de setores que vêm sendo envolvidos em trabalho escravo e trabalho infantil contemporâneo – não demonstra lá 
muita energia para garantir o controle e a transparência de suas cadeias produtivas. Dentro e fora do Brasil. 

Há muitas formas de se controlar a qualidade da própria cadeia produtiva, tanto que em alguns setores isso já acontece. 
Tivemos avanços consideráveis na produção de soja, de algodão, de frutas até da pecuária bovina – recordista histórica em 
número de casos de trabalho escravo. Mas adotar esse comportamento significa investir uma boa grana para mudar processos. E 
quem quer investir grana em algo que quase ninguém se importa? 

Afinal de contas, o que é realmente fundamental para você: que uma criança não tenha perdido um olho na colheita de 
cacau para fazer um ovo de chocolate ou que o ovo não venha com um brinquedinho repetido? 

O consumidor não pode ser culpado porque ele não tem informação, claro. Mas, convenhamos: para que sair da 
ignorância? É um lugar tão quentinho, não é mesmo? 

Mudança é possível até porque ninguém quer ficar sem chocolate, que é bom. E ninguém quer gerar desemprego na indústria 
ou na agricultura. Tanto que temos experiências de cultivo inclusivo de cacau orgânico, feito por pequenos produtores, como aqueles 
do Projeto de Desenvolvimento Sustentável “Esperança'', em Anapu – pelo qual viveu e morreu a irmã Dorothy Stang. 

Mas mudança mata. Dorothy, como sabemos, suicidou-se com seis tiros, no corpo e na cabeça, em um local ermo, apenas 
para incriminar honestos fazendeiros da região avessos à mudança. 

Não me lembro quando deixei de ter fé no divino. Mas ainda guardo um pouco de fé no mundano, talvez por teimosia de 
gostar de gente, talvez só de birra com o meteoro que um dia virá dar reset no planeta. Então, me pergunto: se houvesse valores 
morais envolvidos na Páscoa, como liberdade e renascimento, a reflexão sobre o mundo estaria no centro do dia de hoje? 
Reflexão, não culpa – pois culpa é algo pegajoso e  fedorento que não leva a lugar algum. 

Mas como não há, então viva o coelho. 

 
(SAKAMOTO, Leonardo. É Páscoa! Conheça a história de escravos que penaram pelo chocolate. Disponível em: 
<http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/03/27/e-pascoa-conheca-a-historia-de-escravos-que-penaram-pelo-chocolate>. Acesso em: 
04 abr. 2016. Adaptado.) 

 

 

01. O objetivo comunicativo do texto é: 

 

a) recontar, de forma lúdica, a história da Páscoa como festa da tradição judaico-cristã. 

b) denunciar formas de exploração do trabalho que se escondem por detrás da Páscoa.  

c) explicar como grandes empresas alimentícias criaram o coelho como símbolo da Páscoa. 

d) defender que, ainda que a violência humana seja incontrolável, é preciso fabricar mais chocolate. 
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02. “A Páscoa, como todos sabemos, é o dia em que celebramos o surgimento do primeiro espécime ovíparo de 

coelho que metaboliza cenoura em chocolate.” (§ 1) 
 

Sobre a palavra sublinhada na passagem acima, é CORRETO afirmar que ela introduz: 
 

a) ideia de causa. 

b) ideia de conformidade. 

c) uma forma de cortesia. 

d) uma forma do verbo comer. 

 

 

03. “E como o coelho escolheu as crianças para serem, com ele, protagonistas desta data, recontarei aqui uma 

historieta.” (§ 1) 
 

A alternativa que reescreve, sem alteração de sentido, o trecho sublinhado na passagem acima é: 
 

a) “[...] vou recontar aqui uma historieta.” 

b) “[...] terei recontado aqui uma historieta.” 

c) “[...] recontaria aqui uma historieta.” 

d) “[...] recontara aqui uma historieta.” 

 

 

04. “Atuavam na colheita do cacau.” (§ 2) 
 

Na passagem acima, embora o sujeito não esteja sintaticamente expresso, o contexto permite identificá-lo 

CORRETAMENTE a partir da expressão: 
 

a) trabalhadores do governo federal. 

b) 150 pessoas. 

c) 30 crianças. 

d) Placas (PA). 

 

 

05. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que o grupo libertado pela fiscalização do governo federal 

sofria com: 

 

a) abusos sexuais. 

b) ameaças de morte. 

c) problemas de saúde. 

d) condições precárias de higiene. 

 

 

06. Assinale a alternativa em que NÃO está presente o uso da ironia por parte do autor do texto: 

 

a) “A Páscoa, como todos sabemos, é o dia em que celebramos o surgimento do primeiro espécime ovíparo 

de coelho que metaboliza cenoura em chocolate.” (§ 1) 

b) “Reflexão, não culpa – pois culpa é algo pegajoso e fedorento que não leva a lugar algum. Mas como não 

há, então viva o coelho.” (§ 12 e 13) 

c)  “Não me lembro quando deixei de ter fé no divino. Mas ainda guardo um pouco de fé no mundano, talvez por 

teimosia de gostar de gente, talvez só de birra com o meteoro que um dia virá dar reset no planeta.” (§ 12) 

d) “De acordo com o Ministério do Trabalho no estado, a maior parte das crianças estava doente, com 

leishmaniose ou úlcera de Bauru.” (§ 3) 
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07. “Parte da indústria de alimentação – que ajuda o Coelho na sua tarefa pascal e compra não só cacau, mas 

também outras matérias-primas de setores que vêm sendo envolvidos em trabalho escravo e trabalho infantil 

contemporâneo – não demonstra lá muita energia para garantir o controle e a transparência de suas cadeias 

produtivas. Dentro e fora do Brasil.” (§ 6) 
 

Com base no trecho acima, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) o adjetivo “pascal”, forma linguística derivada do substantivo “páscoa”, relaciona-se no texto com o 

substantivo “tarefa”. 

b) as expressões “não só” e “mas também” são utilizadas para coordenar os objetos de compra de parte da 

indústria de alimentação. 

c) o conector “para” introduz no texto a ideia de uma finalidade adequada aos interesses econômicos de 

parte da indústria da alimentação. 

d) o advérbio “lá” tem como referente o local onde os fiscais do Ministério do Trabalho surpreenderam 

pessoas em condições laborais sub-humanas. 

 

 

08. De acordo com o texto, a área em que o Brasil é historicamente recordista em casos de trabalho escravo é: 

 

a) a da produção de ovos de páscoa. 

b) a da produção de cana-de-açúcar. 

c) a da pecuária bovina. 

d) a de espécimes ovíparos. 

 

 

09. “Afinal de contas, o que é realmente fundamental para você: que uma criança não tenha perdido um olho na 

colheita de cacau para fazer um ovo de chocolate ou que o ovo não venha com um brinquedinho repetido?” (§ 8) 

 

Na passagem acima, o autor objetiva: 

 

a) provocar a reflexão do leitor. 

b) estimular a diversão do leitor. 

c) provocar a adesão do leitor. 

d) estimular a ilusão do leitor. 

 

 

10. “Não me lembro quando deixei de ter fé no divino. Mas ainda guardo um pouco de fé no mundano, talvez por 

teimosia de gostar de gente, talvez só de birra com o meteoro que um dia virá dar reset no planeta.” (§ 12) 
 

Na passagem acima, ocorre o uso de um estrangeirismo na língua portuguesa, a partir de um termo da 

língua inglesa. Assinale a alternativa que reescreve o trecho, substituindo-se tal termo, sem que se altere o 

seu sentido original: 
 

a) [...] talvez só de birra com o meteoro que um dia virá destruir o planeta. 

b) [...] talvez só de birra com o meteoro que um dia virá religar o planeta. 

c) [...] talvez só de birra com o meteoro que um dia virá colonizar o planeta. 

d) [...] talvez só de birra com o meteoro que um dia virá poluir o planeta. 

 

 

11. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

 

a) o coelho escolheu as crianças para serem protagonistas com ele da Páscoa. 

b) todo ovo de chocolate comprado na Páscoa vem com um brinquedinho dentro. 

c) ninguém quer ficar sem ganhar um suculento e orgânico ovo de chocolate na Páscoa. 

d) na Páscoa devemos exaltar os valores morais como forma de almejar a liberdade de expressão. 



4 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

12. Em relação às informações sublinhadas nas passagens abaixo, assinale aquela que NÃO indica uma 

circunstância de lugar: 

 

a) “Uma ação de fiscalização de trabalhadores do governo federal libertou, há alguns anos, 150 pessoas 

em Placas (PA) [...].” (§ 2) 

b) “Uma das crianças havia perdido a visão ao cair de cara em um toco de árvore.” (§ 4) 

c) “Dorothy, como sabemos, suicidou-se com seis tiros, no corpo e na cabeça, em um local ermo [...].” (§ 11) 

d) “Não me lembro quando deixei de ter fé no divino.” (§ 12) 

 

 

13. “A Páscoa, como todos sabemos, é o dia em que celebramos o surgimento do primeiro espécime ovíparo de 

coelho que metaboliza cenoura em chocolate.” (§ 1) 
 

No trecho acima, a palavra “todos” faz referência: 
 

a) aos leitores do texto. 

b) aos protagonistas do texto.  

c) às crianças mencionadas no texto. 

d) aos trabalhadores citados no texto. 

 

 

14. “Parte da indústria de alimentação – que ajuda o Coelho na sua tarefa pascal e compra não só cacau, mas 

também outras matérias-primas de setores que vêm sendo envolvidos em trabalho escravo e trabalho infantil 

contemporâneo – não demonstra lá muita energia para garantir o controle e a transparência de suas cadeias 

produtivas. Dentro e fora do Brasil.” (§ 6) 
 

No fragmento acima, os travessões foram utilizados com a intenção de: 
 

a) ratificar uma informação citada no trecho posterior. 

b) complementar uma informação citada no trecho anterior. 

c) justificar uma informação mencionada no trecho posterior. 

d) retificar uma informação mencionada no trecho anterior. 

 

 

15. “Uma ação de fiscalização de trabalhadores do governo federal libertou, há alguns anos, 150 pessoas em 

Placas (PA), dentre elas mais de 30 crianças.” (§ 2) 
 

No trecho acima, o termo sublinhado evidencia: 
 

a) tempo transcorrido. 

b) o verbo haver com sentido de existir. 

c) o verbo haver com sentido explicativo. 

d) tempo finalizado. 

 

 

16. “Mas adotar esse comportamento significa investir uma boa grana para mudar processos.” (§ 7) 
 

No fragmento acima, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 

a) porque. 

b) enquanto. 

c) porquanto. 

d) porém. 
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17. “Mudança é possível até porque ninguém quer ficar sem chocolate, que é bom. E ninguém quer gerar 

desemprego na indústria ou na agricultura.” (§ 10) 
 

No trecho acima, as palavras sublinhadas estabelecem, respectivamente, as noções de: 
 

a) alternância, adição e conclusão.  

b) explicação, adição e alternância. 

c) conclusão, alternância e lugar. 

d) explicação, meio e contraste.  

 

 

18. “O consumidor não pode ser culpado porque ele não tem informação, claro. Mas, convenhamos: para que 

sair da ignorância? É um lugar tão quentinho, não é mesmo?” (§ 9) 
 

No fragmento acima, observa-se a utilização da expressão “um lugar tão quentinho”. Esse lugar, de acordo 

com o autor, refere-se ao: 
 

a) desconhecimento da situação. 

b) real conhecimento do assunto. 

c) compartilhamento da informação. 

d) preocupação real com a situação. 

 

 

19. No primeiro parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão “metaboliza cenoura em chocolate”. O verbo 

utilizado evidencia que ocorreu uma: 

 

a) metalização. 

b) explicação. 

c) condensação. 

d) transformação. 

 

 

20. Assinale a alternativa em que a pontuação do trecho NÃO está de acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa: 

 

a) Tivemos avanços consideráveis na produção de soja, de algodão, de frutas até da pecuária bovina, 

recordista histórica em número de casos de trabalho escravo. 

b) Tivemos avanços consideráveis na produção de soja, de algodão, de frutas, até da pecuária bovina, 

recordista histórica em número de casos de trabalho escravo. 

c) Tivemos avanços consideráveis, na produção de soja, de algodão, de frutas: até da pecuária bovina – 

recordista histórica em número de casos de trabalho escravo. 

d) Tivemos avanços consideráveis na produção de soja, de algodão, de frutas, até da pecuária bovina – 

recordista histórica em número de casos de trabalho escravo. 
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LEGISLAÇÃO – QUESTÕES DE 21 A 35 

21. De acordo com a Constituição Federal de 1988, mais especificamente no § 1° do art. 5°, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação: 

 

a) imediata. 

b) vertical. 

c) horizontal. 

d) subsidiária. 

 

 

22. Conforme se depreende do inciso LXIX do art. 5° da Constituição Federal de 1988, será concedido mandado 

de segurança para: 

 

a) proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou mandado de segurança coletivo, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do poder público.  

b) proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica de direito privado 

no exercício de suas atribuições. 

c) proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do poder público. 

d) proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou mandado de injunção, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público.  

 

 

23. De acordo com os incisos do § 1° do art. 41 da Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar que o 

servidor público estável só perderá o cargo:  

 

a) em virtude de faltas reinteradas. 

b) em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

c) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

d) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

 

 

24. O Decreto n°. 1.171/1994 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal. De acordo com essa legislação, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) A consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 

exercício do cargo ou função ou fora dele.  

b) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 

o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. 

c) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior do Estado e da 

Administração Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, 

ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. 

d) O servidor deverá comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário 

ao interesse público, contudo, não lhe compete exigir as providências cabíveis tendo em vista o 

respeito à hierarquia. 
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25. O caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e o caput do art. 2° da Lei n°. 9784/1999 (que regula o 

processo administrativo) elencam os princípios que a Administração Pública deve obedecer. Assinale a alternativa 

que apresenta CORRETAMENTE os princípios elencados unicamente no art. 2° da Lei n°. 9784/1999: 

 

a) legalidade, moralidade e eficiência. 

b) impessoalidade, publicidade e motivação. 

c) contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. 

d) razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 

 

 

26. Conforme a Lei n°. 8.112/1990, o ato de provimento, a contar de sua publicação, será tornado sem efeito se 

a posse não ocorrer no prazo de: 

 

a) 15 dias. 

b) 30 dias. 

c) 45 dias. 

d) 60 dias. 

 

 

27. Um servidor público federal, em efetivo exercício, solicita afastamento para participar de curso de 

capacitação. Considerando que a administração tem interesse na capacitação desse servidor, é CORRETO 

afirmar que ele só poderá se afastar quando cumprir: 

 

a) 1 (um) ano de efetivo exercício, com a respectiva remuneração, por até 6 (seis) meses. 

b) 3 (três) anos de efetivo exercício, com a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses. 

c) 5 (cinco) anos de efetivo exercício, sem a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses.  

d) 5 (cinco) anos de efetivo exercício, com a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses.  

 

 

28. A Lei n°. 10.887/2004 estabelece os critérios para apuração de proventos de aposentadorias concedidas de 

acordo com o art. 2° da Emenda Constitucional n°. 41/2003. No cálculo desses proventos, deve ser 

considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a:  

 

a) 70% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição se posterior àquela competência. 

b) 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição se posterior àquela competência. 

c) 90% de todo o período contributivo desde a competência dezembro de 1998 ou desde a do início da 

contribuição se posterior àquela competência. 

d) 95% de todo o período contributivo desde a competência dezembro de 2003 ou desde a do início da 

contribuição se posterior àquela competência. 
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29. Um servidor ingressou no Serviço Público Federal em janeiro de 2016 com remuneração superior ao limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Em relação à situação 

desse servidor junto ao Plano de Previdência Complementar dos Servidores Públicos (Funpresp), é 

CORRETO afirmar que ele: 

 

a) será inscrito mediante prévia e expressa opção e poderá requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de 

sua inscrição. 

b) será inscrito mediante prévia e expressa opção e poderá requerer, no prazo máximo de 60 dias, o 

cancelamento de sua inscrição. 

c) será automaticamente inscrito desde a data em que entrou em exercício e poderá requerer, a qualquer 

tempo, o cancelamento de sua inscrição. 

d) será automaticamente inscrito desde a data em que entrou em exercício e poderá requerer, no prazo 

máximo de 30 dias, o cancelamento de sua inscrição. 

 

 

30. Em relação ao Incentivo à Qualificação, de acordo com a Lei n°. 11.091/2005, analise as seguintes afirmativas:  
 

I. Os percentuais de Incentivo à Qualificação serão cumuláveis e serão incorporados aos respectivos 

proventos de aposentadoria e pensão. 

II. Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para 

o cargo ocupado. 

III. O Incentivo à Qualificação terá por base um percentual calculado sobre o padrão de vencimento 

percebido pelo servidor. 
 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

a) I. 

b) III. 

c) I e II. 

d) II e III. 

 

 

31. De acordo com a Lei n°. 13.135/2015, que trata dos requisitos para concessão de pensão civil, o cônjuge, 

para ter direito ao benefício de forma vitalícia, além dos demais requisitos previstos na referida Lei, terá de 

atender, na data do óbito do servidor, o requisito de idade mínima de:  

 

a) 35 anos. 

b) 41 anos. 

c) 44 anos. 

d) 48 anos. 

 

 

32. Um servidor público federal ocupou por 30 anos o cargo de Auxiliar em Administração, em uma 

Universidade, vindo a aposentar-se por invalidez no ano de 2010, aos 55 anos de idade. Após cinco anos de 

aposentado, solicitou seu retorno à condição de servidor ativo. Uma vez declarados pela Junta Médica 

Oficial insubsistentes os motivos de sua aposentadoria, de acordo com a Lei n°. 8.112/1990, o referido 

servidor poderá retornar às atividades por meio de um processo de:  

 

a) reversão. 

b) readaptação. 

c) recondução. 

d) reintegração. 
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33. A Lei n°. 8.112/1990 regula o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão 

central do SIPEC, por meio de Redistribuição. NÃO é um dos preceitos necessários à Redistribuição, 

conforme essa Lei: 

 

a) interesse particular. 

b) equivalência de vencimentos. 

c) manutenção da essência das atribuições do cargo. 

d) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 

 

 

34. Em relação à Estrutura do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), 

estabelecido pela Lei n°. 11.091/2005, considere as afirmativas a seguir: 
 

I. Os cargos são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação. 

II. Os cargos são organizados em 4 (quatro) níveis de capacitação. 

III. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino 

são atribuições gerais dos cargos que integram o PCCTAE. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

35. Considerando a Lei n°. 8.112/1990, NÃO corresponde a um resultado do processo de Sindicância: 

 

a) arquivamento do processo. 

b) instauração de processo disciplinar. 

c) aplicação de penalidade de advertência.  

d) aplicação de penalidade de suspensão por até 60 dias. 
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INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 36 A 50 

36. Considere as afirmativas abaixo relacionadas ao gerenciador de arquivo Nautilus, utilizado no sistema 

operacional Ubuntu Linux: 
 

I. Permite habilitar ou desabilitar a visualização de arquivos cujos nomes começam com “.” (arquivos ocultos). 

II. Possui uma ferramenta de busca para localizar arquivo fornecendo seu nome (ou parte do nome). 

III. Exibe por padrão, no modo de exibição de ícones, detalhes dos arquivos como tamanho em bytes. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

37. Considere as afirmativas abaixo relacionadas à instalação de programas aplicativos no sistema operacional 

Ubuntu Linux: 
 

I. A instalação de novos programas só pode ser feita usando a central de programas. 

II. A senha de administrador é necessária para a instalação e/ou remoção de programas. 

III. A instalação de programas só pode ser feita se o computador estiver conectado à Internet. 
 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II. 

d) III. 

 

 

38. No que se refere às funcionalidades do editor de textos LibreOffice, na opção “Arquivo”, assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

 

a) “Exportar” permite salvar o arquivo de texto como figura (ex: .png). 

b) “Salvar Como” permite salvar o arquivo usando o formato do Word (.doc). 

c) “Imprimir” permite a impressão do texto do arquivo como figura (ex: .png). 

d) “Exportar como PDF” grava o texto do arquivo aberto em um arquivo PDF. 

 

 

39. Em relação às opções de formatação de páginas do editor de textos LibreOffice, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Existem opções de estilos pré-definidos de formatação de página esquerda e página direita. 

b) Uma quebra de página compromete também a formatação da próxima página que precisa ser definida. 

c) O tamanho de uma página pode ser personalizado pelo usuário, bem como as margens dessa página. 

d) Em um mesmo arquivo, é possível ter páginas com orientação retrato e outras com orientação paisagem. 

 

 

40. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o aplicativo de gerenciamento de e-mails Thunderbird: 

 

a) O Thunderbird pode gerenciar várias contas de e-mail. 

b) O Thunderbird pode ser instalado em versões do Windows, Mac OSX e Linux. 

c) O Thunderbird pode ser configurado para receber mensagens automaticamente a cada 5 minutos. 

d) O Thunderbird possui filtro anti-SPAM que não é capaz de se aperfeiçoar com novas mensagens. 
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41. Considere as afirmativas abaixo relacionadas ao uso de tabelas do editor de textos LibreOffice: 

 

I. Ao criar uma nova tabela é necessário definir o número de linhas e de colunas. 

II. Todas as células de uma mesma coluna devem ter o mesmo tipo de formatação. 

III. É possível utilizar a opção de ordenação (classificação) a uma ou mais colunas. 

IV. A função de mesclar só pode ser aplicada a células contíguas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, II e III, apenas. 

b) I, III e IV, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

 

42. Considere as afirmativas abaixo sobre o programa Thunderbird: 

 

I. Por padrão, o sistema de identificação de SPAM desse programa é desativado. 

II. Os destinatários de um e-mail não veem endereços eletrônicos adicionados no campo “Bcc”. 

III. Esse programa pode ser configurado para baixar apenas as primeiras linhas de um e-mail que exceder o 

limite de 600 kbytes. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

43. Considere os seguintes textos utilizados como entrada de pesquisas no Google:  

 

I. site:br noel rosa 

II. site:org noel rosa 

 

Dentre as afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA: 

 

a) Os resultados da pesquisa com os textos I e II mostrarão apenas páginas hospedadas em domínios 

terminados em .br. 

b) A pesquisa com o texto I retornará páginas com uma ou mais ocorrências das palavras noel e rosa em 

domínios terminados em .br. 

c) O resultado da pesquisa com o texto I não irá incluir a página do Wikipedia de Noel Rosa cujo endereço é 

https://en.wikipedia.org/wiki/Noel_Rosa. 

d) O resultado da pesquisa com o texto II poderá incluir a página do Wikipedia de Noel Rosa cujo endereço é 

https://en.wikipedia.org/wiki/Noel_Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

44. Considere os seguintes textos pesquisados no Google por intermédio do campo de pesquisa do Mozilla:  
 

I. “Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.” 

II. Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. 
 

Dentre as afirmativas abaixo, assinale a CORRETA: 
 

a) A pesquisa com o texto II não retornará menos resultados que a pesquisa com o texto I. 

b) Uma pesquisa com o texto I retornará mais resultados que uma pesquisa com o texto II. 

c) A pesquisa com o texto II retornará apenas páginas que contenham exatamente a frase II. 

d) As duas pesquisas retornarão as mesmas páginas, pois aspas não afetam o resultado da busca. 

 

 

Considere a tabela abaixo para responder às questões 45 e 46. 

 

A tabela do LibreOffice Calc abaixo mostra nomes de alunos da Universidade Federal da Zona da Mata 

(UFZM), suas respectivas notas em uma disciplina da graduação, assim como a situação deles na disciplina; 

isto é, se o aluno foi aprovado, ficou de prova final ou se foi reprovado.  

 

 A B C 

1 Nome Nota Situação 

2 Antônio da Silva Pereira 61 Aprovado 

3 Maria Aparecida Santana 81 Aprovado 

4 Ricardo Emanuel Silveira 40 Prova Final 

5 Gisele Evangelista Tocantins 25 Reprovado 

 

 

45. Na UFZM, o aluno é aprovado se obtiver nota superior ou igual a 60; o aluno ficará de prova final caso obtenha 

nota maior ou igual a 40 e menor que 60; o aluno será reprovado caso obtenha uma nota inferior a 40 pontos. 

A fórmula que preenche CORRETAMENTE a célula de situação do aluno Antônio da Silva Pereira é: 

 

a) =SE(B2>=60;"Aprovado";B2>=40;"Prova Final";"Reprovado") 

b) =SE(B2>=60;"Aprovado";B2>=40;"Reprovado";"Prova Final") 

c) =SE(B2>=60;"Aprovado";SE(B2>=40;"Prova Final";"Reprovado")) 

d) =SE(B2>=60;"Aprovado";SE(B2>=40;"Reprovado";"Prova Final")) 

 

 

46. Assinale a alternativa na qual a fórmula calcula CORRETAMENTE o número de alunos aprovados: 

 

a) =CONT.SE(B2:B5;">60") 

b) =CONT.SE(C2:C5;"Aprovado") 

c) =CONT.SE(C2:C5;"<>Reprovado") 

d) =CONT.SE(C2:C5;NÃO("Reprovado")) 
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47. Atualmente é muito comum o acesso à Internet usando redes sem fio (wifi) públicas em aeroportos, shopping 

centers e universidades. Para acessar mensagens de correio eletrônico nesses ambientes, é recomendado 

utilizar como padrão o protocolo https ao invés do http. NÃO é justificativa para a utilização do protocolo https: 

 

a) Garantia da integridade das informações transportadas. 

b) Verificação automática da identidade do servidor de webmail. 

c) Bloqueio de acesso a servidores de webmail denunciados como inseguros. 

d) Utilização de criptografia para transportar as informações de forma sigilosa. 

 

 

Considere a tabela abaixo para responder às questões 48 e 49. 

 

A tabela do LibreOffice Calc abaixo mostra os gastos de viagem de um funcionário de uma empresa.  

 

 A B C 

1 Gastos Pagamento Valores 

2 Refeição Cartão R$ 25,00 

3 Abastecimento Dinheiro R$ 250,00 

4 Refeição Dinheiro R$ 30,00 

5 Refeição Cartão R$ 15,00 

6 Refeição Cartão R$ 15,50 

7 Hospedagem Cartão R$ 368,00 

8 Transporte Público Dinheiro R$ 5,00 

 

48. A fórmula que soma CORRETAMENTE os valores gastos com refeições pelo funcionário é: 

 

a) =SOMA(C2:C8;"Refeição";A2:A8) 

b) =SOMA(A2:A8;"Refeição";C2:C8) 

c) =SOMASE(C2:C8;"Refeição";A2:A8) 

d) =SOMASE(A2:A8;"Refeição";C2:C8) 

 

 

49. A fórmula que soma CORRETAMENTE todos os gastos com refeições pagas com cartão pelo funcionário é: 

 

a) =SOMASE(C2:C8;A2:A8;"Refeição";B2:B8;"Cartão") 

b) =SOMASES(C2:C8;A2:A8;"Refeição";B2:B8;"Cartão") 

c) =SOMASE(C2:C8;A2:A8;B2:B8;OU("Refeição";"Cartão")) 

d) =SOMASES(C2:C8;A2:A8;B2:B8;OU("Refeição";"Cartão")) 
 
 

50. Considere as afirmativas abaixo relacionadas com mensagens eletrônicas não solicitadas (spam) e as 

práticas para reduzi-las: 
 

I. Caso exista um link para remoção, siga esse link para que o seu e-mail seja retirado da lista de spam. 

II. Ao enviar uma mensagem para muitos destinatários, use o campo “Cc” para listar os seus e-mails. 

III. Habilite a abertura de imagens em e-mails HTML na sua ferramenta de acesso a e-mails. 
 

Está INCORRETO o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 




