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I.
II.
III.
IV.

a)
E 
F 
d)
e)
02.
I.

II.
III.

IV.

a)
E 
F 
d)
e)

$QDOLVHDVVHJXLQWHVDÀUPDo}HVUHODFLRQDGDVDRXVRGD,QWHUQHW
O protocolo FTP, integrante do conjunto de protocolos TCP/IP, é responsável pela autenticação dos usuários de correios eletrônicos no processo
de envio de mensagens de e-mail.
O POP3 é o protocolo utilizado para garantir que todos os acessos à Internet
terão o endereço da estação, na rede interna, substituído pelo endereço da
interface do servidor/roteador com o POP3 habilitado.
O protocolo SMTP, integrante do conjunto de protocolos TCP/IP, é utilizado na troca de e-mail entre agentes de transferência de mensagens.
Um Firewall é um programa que tem como um de seus objetivos proteger
uma rede contra acessos e tráfego indesejado, com origem na Internet.
,QGLTXHDRSomRTXHFRQWHQKDWRGDVDVDÀUPDo}HVYHUGDGHLUDV
I e II
,,H,,,
,,,H,9
I e III
II e IV
FCC-Pref.do RJ-Sec M. da Fazenda - Agente de Trabalhos de Engenharia)
$QDOLVHDVVHJXLQWHVDÀUPDo}HVUHODFLRQDGDVDFRQFHLWRVEiVLFRVGH,QWHUnet, Intranet e redes de computadores.
Um backbone é a interconexão central de uma rede internet. Pode ser
entendido como uma espinha dorsal de conexões que interliga pontos
distribuídos de uma rede, formando uma grande via por onde trafegam
informações.
Finger é um serviço Internet que permite obter informações sobre usuários
de uma máquina.
Download é o processo de transferência de uma cópia de um arquivo presente em um computador remoto para outro computador através da rede.
O arquivo recebido é gravado em disco no computador local e apagado do
computador de origem.
FTP é o protocolo padrão da Internet, usado para transferência de e-mail
entre computadores.
,QGLTXHDRSomRTXHFRQWHQKDWRGDVDVDÀUPDo}HVYHUGDGHLUDV
I e II
,,H,,,
,,,H,9
I e III
II e IV
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(Téc. Prev. Esp. Informática-Março-2015-Editada) Considere o seguinte
texto, digitado no Microsoft Word 2016, em português:

Para que
DOLQKDTXHGHÀQHRGHFUHWRWHQKDÀFDGRHPQHJULWRQRVHJXQGREORFRGHWH[WR
IRLXWLOL]DGDDFRPELQDomRGHWHFODV&75/%
R1RQRSULPHLUREORFRGHWH[WRVHWRUQDVVH1QRVHJXQGREORFRSRGHWHU
VLGRXWLOL]DGRRHIHLWRVREUHVFULWRGLVSRQtYHOQDMDQHODGHFRQÀJXUDomRGHIRQWH
DFLRQDGDSRUPHLRGDFRPELQDomRGHWHFODV&75/'
0$1$8635(9,'È1&,$WHQKDÀFDGRJULIDGDQRVHJXQGREORFRGHWH[WRIRL
XWLOL]DGDDFRPELQDomRGHWHFODV&75/8
D3iJWHQKDVLGRWDFKDGD ULVFDGD QRVHJXQGREORFRGHWH[WRIRLXWLOL]DGDD
FRPELQDomRGHWHFODV&75/7
DSDODYUD'LVS}HQRSULPHLUREORFRGHWH[WRWHQKDVHWRUQDGR',63¯(QRVHJXQGR
EORFRHODIRLDSDJDGDHHVFULWDQRYDPHQWHHPOHWUDPDL~VFXODSRLVHVWDpD~QLFDIRUPD
(TRT 1ª-JAN-2013) Considere as tarefas realizadas por Paulo e os respectivos
softwares necessários para realizá-las.

)
*
+
,

Tarefas realizadas:
(GLomRGHFRQWUDWRVHPLVVmRGHSDUHFHUHVHFRQIHFomRGHDWDVGHUHXQLmR
1DYHJDomRHWUDEDOKRQDLQWUDQHW
&ULDomRGHGRFXPHQWRVSDUDFRQWUROHHFiOFXORGHPDWHULDLVLQYHQWiULRVRUoDPHQWRV
HGHPDLVFRQWUROHVÀQDQFHLURV
$SUHVHQWDomRHPVOLGHVGHUHVXOWDGRVGHGHPRQVWUDWLYRVHGHSDXWDVGHWUHLQDPHQWRHUHXQL}HV
&ULDomRFRPSDUWLOKDPHQWRHJHUHQFLDPHQWRGHSDVWDVHDUTXLYRVHPGLYHUVDVXQLGDGHV
GHGLVFR
*HUDomRGHJUiÀFRVGHPRQVWUDWLYRV
*UDYDomRGH&'VH'9'V
1DYHJDomRQDLQWHUQHWHXVRGHPHFDQLVPRVGHEXVFD
&RQÀJXUDomRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHLPSUHVVRUD








Softwares:
06:LQGRZV
0LFURVRIW:RUG
0LFURVRIW([FHO
0LFURVRVIW3RZHU3RLQW
0R]LOOD)LUHIR[
,QWHUQHW([SORUHU

D
E
F
G
H

Corresponde a uma associação correta:
(*
$
&
)
(,
$*
)&
'
*,
$)
&
'(
(*,
$
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'
%()
$
&
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$
%
&
'
(
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E 
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$X[3DSL(GLWDGD 1R06:LQGRZV352QDVXDFRQÀJXUDomR
padrão, para se criar um atalho da pasta Testando na área de trabalho, de
DFRUGRFRPDGLVSRVLomRGDÀJXUDDVHJXLU

bastou arrastar a pasta com o mouse e manter pressionada(s) a(s) tecla(s)
Alt.
6KLIW
&WUO
&WUO(VF
$OW7DE
No MS Windows 10, se um arquivo for arrastado pelo mouse, pressionando-se simultaneamente a tecla SHIFT, será
PRYLGRRDUTXLYRSDUDDSDVWDGHGHVWLQRVHDVSDVWDVGHRULJHPHGHVWLQRHVWLYHUHPQDPHVPDXQLGDGHRXVHHVWLYHUHPHPXQLGDGHVGLIHUHQWHV
PRYLGRRDUTXLYRSDUDDSDVWDGHGHVWLQRVHDVSDVWDVGHRULJHPHGHVWLQRHVWLYHUHPDSHQDVHPXQLGDGHVGLIHUHQWHV
FRSLDGRRDUTXLYRQDSDVWDGHGHVWLQRVHDVSDVWDVGHRULJHPHGHVWLQRHVWLYHUHP
QDPHVPDXQLGDGHRXVHHVWLYHUHPHPXQLGDGHVGLIHUHQWHV
FRSLDGRRDUTXLYRQDSDVWDGHGHVWLQRVHDVSDVWDVGHRULJHPHGHVWLQRHVWLYHUHP
DSHQDVHPXQLGDGHVGLIHUHQWHV
FULDGRQDSDVWDGHGHVWLQRXPDWDOKRSDUDRDUTXLYRVHDVSDVWDVGHRULJHPH
GHVWLQRHVWLYHUHPQDPHVPDXQLGDGHRXVHHVWLYHUHPHPXQLGDGHVGLIHUHQWHV
Acerca da navegação em páginas da WWW, assinale a incorreta:
&RRNLHVVmRSHTXHQRVDUTXLYRVDUPD]HQDGRVSHORQDYHJDGRUSDUDTXHHPXP
SUy[LPRDFHVVRHVWDSiJLQDVHMDFDUUHJDGDGHIRUPDPDLVUiSLGD
8PDGDVOLQJXDJHQVPXQGLDOPHQWHXWLOL]DGDSDUDFULDUSiJLQDVGD:::p+70/
2 ,QWHUQHW ([SORUHU  GD 0LFURVRIW H R 0R]LOOD )LUHIR[ VmR H[HPSORV GH
QDYHJDGRUHV %URZVHUV GD,QWHUQHWHTXHWDPEpPSRGHPVHUXWLOL]DGRVQXPD
,QWUDQHWRX([WUDQHW
,QWUDQHWpXPD5HGHFRUSRUDWLYDLQWHUQDRQGHRXVXiULRSRGHUiDFHVVDUTXDOTXHU
SiJLQDGLVSRQLELOL]DGDHP%$&.%21(GD::: :RUOG:LGH:HE 
'16pXPVLVWHPDGHGRPtQLRGHQRPHVTXHpXWLOL]DGRSDUDFRQYHUWHUQ~PHUR
,3·VSDUDQRPHVHYLFHYHUVD
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Considerando a tabela a seguir, que possui termos relacionados à Internet,
assinale a alternativa que estabelece a correta correspondência entre os
termos da coluna da esquerda e as descrições da coluna da direita.
1RPH

a)
E 
F 
d)
e)


)XQomR

,+70/

 3URWRFRORSDGUmRTXHSHUPLWHDWUDQVIHUrQFLDGHGDGRVHPKLSHUPtGLD
HQWUHRVVHUYLGRUHVHRVQDYHJDGRUHV

,,+RPH3DJH

  6LVWHPD GH GRFXPHQWRV HP KLSHUPtGLD LQWHUOLJDGRV TXH SRGHP VHU
YLVXDOL]DGRVDWUDYpVGHXPSURJUDPDQDYHJDGRU

,,,+773

 3iJLQDLQLFLDOGHXPVLWHGD,QWHUQHW&RPSUHHQGHXPDDSUHVHQWDomRGR
VLWHHGHWRGRVHXFRQWH~GR

,9+\SHUOLQN

 /LQJXDJHPGHPDUFDomRXWLOL]DGDSDUDSURGX]LUGRFXPHQWRVKLSHUPtGLD
TXHSRGHPVHULQWHUSUHWDGRVSRUQDYHJDGRUHV

9:RUOG:LGH:HE

 5HIHUrQFLDGHQWURGHXPGRFXPHQWRHPKLSHUWH[WRDRXWURGRFXPHQWR
RXDRXWURUHFXUVRGLVSRQtYHOQD,QWHUQHW

A sequência correta de cima para baixo é:
V, IV, III, I e II.
,,9,,9H,,,
,,,9,,,H,9
V, II, I, III e IV.
III, I, II, IV e V.
)&&6375$1663(GLWDGD &RQVLGHUHDVXtWH0LFURVRIW2IÀFHHDVVHJXLQtes células de uma planilha do MS-Excel 2016 com seus respectivos conteúdos:
Célula C3 = 15/02/2016 Célula D3 = 1200
Assinale a alternativa que contém o resultado correto para a fórmula dada,
quando esta for aplicada na célula D4.

=SE(ANO(C3)<2016;D3;(D3/12*(12-MÊS(C3))))
a)
E 
F 
d)
e)

1000


100
1200
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11.

a)
E 
F 
G 
H 
12.

D 
E 
F 
d)
H 

$QDOLVWD75(3%(GLWDGD 0LFURVRIW2IÀFHpXPSDFRWHGHVRIWZDre para uso em escritórios, que permite criar documentos de texto, planilhas
de cálculo, apresentações de slides, bancos de dados etc. Com relação às
Do}HVTXHSRGHPVHUUHDOL]DGDVQHVWHVVRIWZDUHVpFRUUHWRDÀUPDU
eSRVVtYHOLPSULPLUDSHQDVSDUWHVGRGRFXPHQWRSRUH[HPSORXPDSiJLQDQR
:RUGRXXPDiUHDVHOHFLRQDGDGHXPDSODQLOKDQR([FHO
1mRpSHUPLWLGRQXPHUDUDVSiJLQDVGHFDGDVHomRGHXPGRFXPHQWRGR:RUG
VHSDUDGDPHQWHSRLVXPDYH]GHÀQLGDDQXPHUDomRGHSiJLQDVQDSULPHLUDVHomR
HODFRQWLQXDUiDXWRPDWLFDPHQWHQDVVHo}HVVHJXLQWHV
1mRpSHUPLWLGRLQVHULUJUiÀFRVFULDGRVDSDUWLUGHSODQLOKDVHPXPGRFXPHQWR
GR:RUGSRLVH[LVWHR([FHOSDUDHVWDÀQDOLGDGH
eSRVVtYHODEULUHHGLWDUDUTXLYRV3')PHVPRTXHHVWHMDPSURWHJLGRVSRLVHVWH
pXPIRUPDWRSDGUmRGHDUTXLYRXWLOL]DGRHUHFRQKHFLGRHPWRGRVRVWLSRVGH
FRPSXWDGRUHV
eSRVVtYHOVDOYDUGRFXPHQWRVGR:RUGQRVIRUPDWRV'2&H'2&;PDVQmRQR
IRUPDWR3')$SHQDVDYHUVmRGR:RUGSHUPLWHJUDYDomRGHGRFXPHQWRV
QRIRUPDWR3')
(2015-Ag. Legislativo-Editada) Quando um usuário do MS-Windows 10,
HPVXDFRQÀJXUDomRSDGUmRMiWHPXPDMDQHODGR([SORUDGRUGH$UTXLvos (Windows Explorer) aberta e quer abrir uma nova janela do Windows
Explorer, ele pode, para executar essa ação, segurar a tecla _________ e
que está na barra de tarefas.
clicar no ícone do Windows Explorer
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Alt
6KLIW
7DE
(VF
)
(Aux.Papiloscopista-2013-Editada) Considerando o MS-Windows 10, na
VXDFRQÀJXUDomRSDGUmRDVVLQDOHDDOWHUQDWLYDTXHFRQWpPRUHFXUVRTXH
permite organizar e redimensionar janelas, alinhando- as em cada lado
da área de trabalho de forma a auxiliar, por exemplo, na comparação de
documentos ou na cópia e movimentação de arquivos entre duas janelas.
3HHN
6KDNH
6QDS
Start.
9LHZ
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13.

(Analista Financeiro – CREFITO-Editada) Observe a fórmula existente
na célula Z2 de uma planilha do MS-Excel 2016:
= S E ( Z 1 < = 3 0 0 0 ; 0 ; S E ( E ( Z 1 > 3 0 0 0 ; Z 1 < = 4 0 0 0 ) ;Z1*20%;Z1*10%))

a)
E 
F 
d)
e)

I: 0 e II: 0
,H,,
,H,,
I: 1400 e II: 900
I: 3500 e II: 4500



$ÀJXUDDSUHVHQWDGRLVWH[WRVGLJLWDGRVQXPDSODQLOKDGR06([FHO
HPVXDFRQÀJXUDomRRULJLQDO

Para que o texto da linha 24 coubesse na célula, foi necessário clicar no
seguinte botão do grupo Alinhamento, guia Página Inicial:
a)
E
F
d)
e)

Central de Concursos
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Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula, considerando os
seguintes valores, aplicados na célula Z1, respectivamente:
I: 3500
II: 4500
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15.

a)
E 
F 
d)
H 

(Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-Jan/2013)Todos os computadores que acessam a internet recebem um único endereço que é normalmente um número de 32 bits representados por quatro séries de números
que vão de 0 a 255 e são separados por pontos. Quando um usuário envia
uma mensagem a outro usuário da internet, a mensagem é decomposta em
pacotes que contêm seu endereço de destino. Seria muito difícil lembrar
endereços compostos por sequências de 12 números para se enviar uma
mensagem, por isso, um determinado sistema converte esses endereços
numéricos em nomes de domínio. Um nome de domínio é o nome alfanumérico que corresponde ao endereço de 32 bits exclusivo para cada computador
conectado à internet. Para acessar um computador na internet, utiliza-se
o nome de domínio, não sendo necessário digitar o endereço numérico do
computador de destino. O sistema que converte os endereços numéricos
citados no texto para nomes de domínio é conhecido como
ISP.
+773
('1$
IPC.
'16

16.

(Escrivão-2013) Observe a tela de um webmail (correio eletrônico da InWHUQHW DSUHVHQWDGDSDUFLDOPHQWHQDÀJXUDDVHJXLU


D 
E 
F 
G 
H 

eFRUUHWRDÀUPDUTXHQDFDL[DGHHQWUDGDH[LVWHP
PHQVDJHQVOLGDV
PHQVDJHQVQmROLGDV
PHQVDJHQVQRWRWDO
PHQVDJHQVQmROLGDV
PHQVDJHQVQRWRWDO
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18.

(Agente-2013) Observe a tela de um webmail (correio eletrônico na Internet)
em que está sendo redigida uma mensagem, conforme exibido parcialmente
QDÀJXUD

Assinale a alternativa que contém o(s) destinatário(s) que não será(ão)
visualizado(s) pelos demais quando o e-mail for enviado.
EDQFD#YXQHVSFRPEU
SURIHVVRU#YXQHVSFRPEU
GHSWRUK#SROLFLDFLYLOVSJRYEUHSURIHVVRU#YXQHVSFRPEU
SURIHVVRU#YXQHVSFRPEUHEDQFD#YXQHVSFRPEU
GHSWRUK#SROLFLDFLYLOVSJRYEU
(Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte – Tecnologia da InIRUPDomR(GLWDGD $SDUWLUGDVXtWH0LFURVRIW2IÀFHXPXVXiULRGR
06:RUGHPVXDFRQÀJXUDomRSDGUmRGLJLWRXRVHJXLQWHWH[WRHP
uma página em branco:
Agência de Transportes do Estado de São Paulo

D 
E 
F 
G 
H 

Assinale a alternativa que contém somente palavras com aplicação de efeitos
na fonte.
(VWDGRH3DXOR
7UDQVSRUWHV(VWDGR6mRH3DXOR
$JrQFLD(VWDGRH3DXOR
$JrQFLDGHHGR
7UDQVSRUWHVH6mR
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7-63$J)LVF-XG &RQVLGHUHDÀJXUDTXHPRVWUDXPDSODQLOKDHODERUDGD
no Microsoft Excel 2016.

Assinale a alternativa com o resultado correto da seguinte fórmula inserida
na célula D3 que está vazia:
=SOMA(A:C)+SE(C3>A1+A2*2;MÉDIA(B1;C3);C1^2)
a)
E 
F 
d)
e)

30.


51.
94.

20.

(FCC-Analista Judiciário – TRT-2014-Editada) Paulo trabalha como
Analista Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho e no dia-a-dia
executa um conjunto de tarefas que utilizam os recursos computacionais
de hardware e software. Os computadores utilizados por Roseli, Fábio
Augusto, Carlos, Eduardo, Adalberto, Celso e pelos demais funcionários
do Tribunal (exceto os computadores servidores) são padronizados com
DVHJXLQWHFRQÀJXUDomR
î3URFHVVDGRU,QWHO$WRP'XDO&RUH'FRP&ORFN6SHHGGH*+]/&DFKHGH
MB, 64-bits;
î*%GHPHPyULD''5 [*% 
î+'GH*%
î/HLWRUHJUDYDGRU&''9'
î3ODFDPmH,3;'
î3ODFDGHYtGHRLQWHJUDGD0%
î3ODFDGHVRPLQWHJUDGD
î3ODFDGHUHGH
î3RUWDV86%
î7HFODGRPRXVHHFDL[DVGHVRPSDGUmR
î)RQWHGHDOLPHQWDomRGH:
î9ROWDJHPVXSRUWDGDGH
î&RQVXPRGHHQHUJLDGH.ZK
î0RQLWRU/('µ
Nesses computadores estão instalados os seguintes softwares:
î:LQGRZV(QWHUSULVHHPSRUWXJXrV
î0LFURVRIW2IÀFH3URIHVVLRQDOHPSRUWXJXrV
î0R]LOOD)LUHIR[
î,QWHUQHW([SORUHU
²*RRJOH&KURPH
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Dentre os trabalhos realizados por Paulo no dia-a-dia estão:
î(GLomRGHFRQWUDWRVHPLVVmRGHSDUHFHUHVHFRQIHFomRGHDWDVGHUHXQLmR
î5HDOL]DomRGHWDUHIDVUHODFLRQDGDVjDGPLQLVWUDomRSDWULPRQLDORUoDPHQWiULDÀQDQFHLUDGH
UHFXUVRVKXPDQRVGHPDWHULDLVHJHUDomRGHJUiÀFRVGHPRQVWUDWLYRV
î$SUHVHQWDomRHPVOLGHVGRVUHVXOWDGRVGHGHPRQVWUDWLYRVGHSDXWDVGHWUHLQDPHQWRVHUHXQL}HV
î&ULDomRFRPSDUWLOKDPHQWRHJHUHQFLDPHQWRGHSDVWDVHDUTXLYRVHPGLYHUVDVXQLGDGHVGHGLVFR
FRPR+'V&'V'9'VHSHQGULYHV
î1DYHJDomRQDLQWHUQHWLQWUDQHWHXVRGHPHFDQLVPRVGHEXVFD
î$FHVVRHJHUHQFLDPHQWRGHVXDFRQWDGHHPDLOFRUSRUDWLYR

De acordo com o texto, a placa de rede do computador de Paulo tem
YHORFLGDGHGHWUDQVPLVVmRGH,VVRVLJQLÀFDTXHDWUDQVPLVVmRGH
dados pela rede entre o computador de Paulo e um computador servidor
com placa de rede de mesma velocidade pode ser de até

D 
E 
F 
G 
H 

PHJDELWVSRUVHJXQGR
PHJDE\WHVSRUVHJXQGR
PHJDE\WHVSRUVHJXQGR
PHJDELWVSRUPLQXWR
PHJDELWVSRUVHJXQGR



(PXPDSODQLOKDGR0LFURVRIW([FHOQDVXDFRQÀJXUDomRSDGUmR
tem-se na célula C1 a fórmula =A1 + B$1. Ao ser copiada para o bloco
C2:D2, a célula
'ÀFDUiFRPDIyUPXOD %%
'ÀFDUiFRPDIyUPXOD $'
&ÀFDUiFRPDIyUPXOD $%
&ÀFDUiFRPDIyUPXOD $%
&ÀFDUiFRPDIyUPXOD $%

D 
E 
F 
G 
H 
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A comunicação interna no Tribunal se dá principalmente por meio de uma intranet que utiliza
DLQIUDHVWUXWXUDGHUHGHH[LVWHQWH1HODRVIXQFLRQiULRVGR7ULEXQDOSRGHPDFHVVDUXPFRQMXQWR
de serviços que inclui consultas ao holerite e informações relacionadas férias, plano de saúde etc.
Além desses serviços a intranet ainda é utilizada para agilizar a troca de informações entre os
IXQFLRQiULRVSDUDDEHUWXUDGHRUGHPGHVHUYLoRVWpFQLFRVHSDUDFHQWUDOL]DUHPXPVHUYLGRUZHE
documentos, formulários e notícias do Tribunal. A troca de informações entre esse servidor e os
computadores utilizados pelos funcionários ocorre baseada em um conjunto de regras e padrões
de conectividade utilizados também na internet. A impressão de documentos e conteúdos diversos
disponíveis na intranet é permitida por meio de um conjunto de impressoras compartilhadas na
rede interna. Para se conectar a diversas outras instituições públicas, a intranet do Tribunal está
conectada à internet.
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24.

(Escrivão-2014) A busca por informação na internet é muito facilitada pelo
uso dos sites de busca como o Google e o Bing. Nesses sites de busca, caso
seja inserida a frase: “ocorrências criminais 2013”, inclusive com as aspas,
no campo de busca, o resultado da busca será todos os sites que apresentam
informações que contenham
DIUDVHH[DWDRFRUUrQFLDVFULPLQDLV
DVSDODYUDVRFRUUrQFLDVFULPLQDLVHHPTXDOTXHURUGHPGHDSDULomR
DVSDODYUDVRFRUUrQFLDVFULPLQDLVHPHVPRTXHLQWHUFDODGDVSRURXWUDVSDODYUDV
DVSDODYUDVRFRUUrQFLDVHFULPLQDLVQHVVDRUGHPHQRDQRGH
DVRFRUUrQFLDVFULPLQDLVGRDQRGH
(FCC-2015-Analista TRE) Após selecionar uma ou mais células em uma
planilha no Microsoft Excel 2016, em português, é possível formatar números, alinhamento, fonte, borda etc. Todas estas formatações estão disponíveis na janela “Formatar células” que pode ser aberta pressionando-se
a combinação de teclas
6KLIW)
&75/
&75/)
&75/(QWHU
&75/

a)
E
F
G
H

Conceito de IPv4:
Todos os computadores conectados na Internet recebem um número de
endereço IP, formado por quatro séries de números separados por pontos.
Assim, um endereço possível para o site do TRF3 é:
344.241.0.122





25.


(Prefeitura Municipal de Limeira - Procurador Jurídico-2016).
2EVHUYHDÀJXUDDEDL[R



1R062IÀFH([FHOSDUDDSOLFDUXPDUHIHUrQFLDDEVROXWDFRPRLOXVtrado na célula C2, é necessário selecionar na fórmula a célula que deve
servir de referência e clicar na tecla
)
)
)
)
)
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26.

No portal da Manaus Previdência:
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/organograma/



D 
E 
F 
G 
e)
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7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6mR3DXOR(GLWDGD 22IÀFHpXPDVXtWHGH
aplicativos para escritório online por assinatura que oferece acesso a vários
VHUYLoRVHVRIWZDUHVFRQVWUXtGRVHPWRUQRGDSODWDIRUPD0LFURVRIW2IÀFH
22IÀFH3HUVRQDO,QFOXLDFHVVRDR:RUG([FHO3RZHU3RLQW2QH1RWH
2XWORRN3XEOLVKHUH$FFHVV2$SOLFDWLYR06([FHOQDVXDFRQÀJXração padrão, possui os seguintes valores nas células: B1=4, B2=1 e B3=3.
A fórmula =ARRED(MÍNIMO(SOMA(B1:B3)/3;2,7);2) inserida na célula
B5 apresentará o seguinte resultado:




2
7-63 8P GRFXPHQWR FRP DSDUrQFLD SURÀVVLRQDO QXQFD WHUPLQD
uma página somente com uma linha de um novo parágrafo ou inicia uma
página somente com a última linha da página anterior. A última linha de
um parágrafo, sozinha no topo de uma página, é______ conhecida como .
A primeira linha de um parágrafo, sozinha na parte inferior de uma página,
é conhecida como ______. Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do texto do enunciado, relativo ao Microsoft
:RUGHPVXDFRQÀJXUDomRRULJLQDO
HVSHOKDGDLVRODGD
YL~YDRUIm
UHFXDGDHVSDoDGD
UHWUDWRSDLVDJHP
URGDSpFDEHoDOKR
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KiXPRUJDQRJUDPDPRVWUDQGRJUDÀFDPHQWHVXDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQto. No Microsoft Word 2016, em português, um organograma pode ser criado
a partir de um clique na guia Inserir e, no grupo Ilustrações, na opção
Clip-art.
*UiÀFR
6PDUW$UW
,PDJHP
WordArt.
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29.

Observe a fórmula aplicada na célula A5 de uma planilha do Excel 2016,
HPVXDFRQÀJXUDomRRULJLQDO
=SE(A3<=500;A3/2;(SE(E(A3>550;A3<=1000);A3*20%;A3*10%)))
Indique a alternativa que traz o resultado que será exibido na célula A5
quando os seguintes valores forem inseridos na célula A3:
I. 500 II. 550 III. 1000

D 
E
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G
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,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,,,(552,,,(552

30.

No navegador Google Chrome, assim como no Mozilla Firefox, para criar
XPDQRYDJXLDpVXÀFLHQWHSUHVVLRQDU
&75/7
&75/1
&75/)
&75/6+,)7'(/
&75/:
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(Analista Judiciário-TRT) Em relação à tecnologia e aplicativos associados
jLQWHUQHWpFRUUHWRDÀUPDU
1DYHJDomRSRUDEDVÀQGDV\RXW\SH PHFDQLVPRGHEXVFDLQWHUQDQDSiJLQD H
PRWRUGHEXVFDVmRUHFXUVRVH[LVWHQWHVWDQWRQRMozilla Firefox, quanto no Internet
([SORUHU.
$RSomRGHEORTXHLRDpop-upsXPUHFXUVRSUHVHQWHQRMozilla Firefox, inexiste no
,QWHUQHW([SORUHU.
1R DPELHQWH :HE R XVR GH WHFODGR YLUWXDO HP DSOLFDWLYRV WHP FRPR REMHWLYR
IDFLOLWDUDLQVHUomRGRVGDGRVGDVVHQKDVDSHQDVFRPRXVRGRPRXVH
(PDPELHQWH:L)LRVHOHPHQWRVGHUHGHTXHID]HPDFRPXQLFDomRHQWUHRV
FRPSXWDGRUHVGRVXVXiULRVXWLOL]DPÀEUDVySWLFDVFRQHFWDGDVDXPhub.
8PHQGHUHoRHOHWU{QLFRLGHQWLÀFDXPXVXiULRGHIRUPD~QLFDHSRVVXLRIRUPDWR
QRPHGRXVXiULRVHJXLGRSHORVLQDO´#µ ´DUUREDµ VHJXLGRGRQRPHGRSURYHGRU
GHVHUYLoR2QRPHGRSURYHGRUGHVHUYLoRGHYHWHUREULJDWRULDPHQWHRQRPH
GRSDtVFRPREU %UDVLO SW 3RUWXJDO XVD (VWDGRV8QLGRV HWF
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(EMPLASA-2014-Editada) No Explorador de Arquivos do MS Windows
QDVXDFRQÀJXUDomRSDGUmRFOLFDQGRVHFRPRERWmRGLUHLWRGRPRXVH
VREUH%LEOLRWHFDVDSDUHFHXPSRSXSFRQIRUPHPRVWUDDÀJXUD

A opção Novo permite criar um(a) novo(a)
%LEOLRWHFD
3DVWD
$WDOKR
,PDJHP
'RFXPHQWR
Ao dar um duplo clique no botão esquerdo do mouse, quando o cursor do
mouse estiver apontando para a direita e posicionado na margem esquerda
do texto de um documento no Word 2016, será
SRVLFLRQDGRRFXUVRUGHWH[WRQRLQtFLRGDOLQKD
VHOHFLRQDGRWRGRRWH[WRGRGRFXPHQWR
VHOHFLRQDGDDSULPHLUDSDODYUDGDOLQKD
VHOHFLRQDGRWRGRRSDUiJUDIR
VHOHFLRQDGDWRGDDOLQKD
Assinale a alternativa correta, que contém o atalho utilizado no MS-Outlook,
HPVXDFRQÀJXUDomRSDGUmRSDUDFULDUXPQRYRHPDLO
&75/3
&75/1
&75/%
&75/$
&75/(
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35.

O sistema de endereçamento utilizado na World Wide Web é denominado
genericamente Uniform Resource Locator ou URL. A seguir é mostrado o
URL para acesso a um certo recurso:
KWWSZZZSPUSJRYEUGRFVFFHGLWDOKWPO
Considerando o URL do exemplo, selecione a alternativa que, na tabela a
seguir, relaciona os componentes do endereço da coluna da esquerda com
suas corretas descrições ou funções da coluna da direita.
 KWWS
 &DPLQKRGHGLUHWyULRVDWpRUHFXUVR
 ZZZSPUSJRYEU  3URWRFRORGHDFHVVRDRUHFXUVRGHVHMDGR
 GRFVFF
 2UHFXUVR DUTXLYR DVHUREWLGR
(4) HGLWDOKWPO
 2FRPSXWDGRUTXHGHYHUiVHUDFHVVDGR

a)
E 
F 
d)
e)

2, 1, 3, 4.


2, 3, 4, 1.
4, 2, 1, 3.

36.

(Papiloscopista-PCSP-2013) Observe o correio eletrônico do MS-Outlook,
SDUFLDOPHQWHLOXVWUDGRQDÀJXUDDVHJXLU
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Ao clicar no ícone,
encontrado no grupo Incluir da barra de ferramentas, o usuário pretende
VDOYDUDPHQVDJHPQDSDVWD5DVFXQKRV
YHULÀFDUDRUWRJUDÀDHJUDPiWLFDGRWH[WR
DQH[DURXWURHPDLOTXHVHHQFRQWUDQD&DL[DGH(QWUDGD
DQH[DUGRFXPHQWRTXHVHHQFRQWUDQDELEOLRWHFD'RFXPHQWRVGRFRPSXWDGRU
DGLFLRQDUGHVWLQDWiULRVFRSLDGRVH[LVWHQWHVQDOLVWDGHFRQWDWRVGRXVXiULR
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38.

(SPPREV) A partir do MS-WORD 2016, para que os títulos de nível superior
(Título 1) tenham a numeração 1, 2, 3 e os títulos de segundo nível (Título 2)
tenham a numeração 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante, deve-se, na guia
,QVHULUQRJUXSR7H[WRFOLFDUQDRSomR1tYHLVGH7tWXORV
,QVHULUQRJUXSR7H[WRFOLFDUQDRSomR1tYHLVGH3DUiJUDIRV
3iJLQD,QLFLDOQRJUXSR3DUiJUDIRFOLFDUQDRSomR0DUFDGRUHV
3iJLQD,QLFLDOQRJUXSR3DUiJUDIRFOLFDUQDRSomR/LVWDGH9iULRV1tYHLV
,QtFLRQRJUXSR3DUiJUDIRFOLFDUQDRSomR1XPHUDomR

IV.

(SPPREV) A partir do MS-WORD 2016, para colocar legenda em uma
imagem deve-se:
Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e em seguida clicar
na opção Inserir Legenda.
Selecionar a imagem, clicar na guia Referências e em seguida na opção
Inserir Legenda.
Dar um duplo clique sobre a imagem e em seguida selecionar no menu
que aparece a opção Inserir Legenda.
Selecionar a imagem, clicar na guia Exibição e em seguida na opção Legenda.

a)
E 
F 
d)
e)

Está correto o que consta em
I, II, III e IV.
,H,,DSHQDV
,DSHQDV
II, apenas.
III, apenas.

I.
II.
III.

39.
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(SABESP-2015-Est.TI) Quando se navega em sites em que são informadas
e transmitidas informações sigilosas, como senhas, números de cartão de
crédito e dados bancários, o site utiliza um protocolo que faz uso de certiÀFDGRVGLJLWDLVPpWRGRVFULSWRJUiÀFRVHRXWURVSURWRFRORVFRPRR6HFXUH
Sockets Layer - SSL e o Transport Layer Security - TLS, para assegurar a
FRQÀGHQFLDOLGDGHHDLQWHJULGDGHGDVLQIRUPDo}HV(VWHWLSRGHVLWHWHUi
seu endereço iniciado por
VVO
IWS
KWWS
VPWS
KWWSV
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40.

a)
E 
F 
d)
e)

(Ag.Legislativo-2015-Editada) Observe a planilha a seguir, sendo editada
SRUPHLRGR06([FHOHPVXDFRQÀJXUDomRSDGUmR

Assinale a alternativa que contém o resultado da célula A4, após ser preenchida com a seguinte fórmula:
=SE(CONT.VALORES(A1:B2)>3;MENOR(A3:C3;1);B2)
1


4
5

Gabarito
01. C
06. A
11. B
16. B
21. E
26. C
31. A
36. C

02. A
07. D
12. C
17. A
22. A
27. C
32. A
37. D

03. B
08. C
13. C
18. E
23. B
28. B
33. D
38. B

04. D
09. A
14. D
19. D
24. E
29. B
34. B
39. E
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05. A
10. A
15. E
20. A
25. D
30. A
35. B
40. B

