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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Notícia de Jornal 

Fernando Sabino 
 
      Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor 
branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em 
pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para 
finalmente morrer de fome.  
      Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância 
do Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar 
auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome.  
      Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou 
que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em 
homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome.  
      O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico 
sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.  
      Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um 
homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, 
um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. E os outros 
homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas 
horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, 
desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, e o homem 
continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e 
sem perdão.  
      Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que 
haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer 
de fome.  
      E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. 
Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais 
morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais 
puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para 
escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse 
de fome.  
      E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, 
no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, um 
homem morreu de fome. 
 
 
01.  Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do autor ao escrever esse texto. 
 
a) Criticar um fato absurdo e inaceitável da morte de um homem por inanição e a 

omissão das autoridades e da sociedade diante desse fato. 
b) Apresentar um fato absurdo: um homem que morreu de fome. 
c) Apresentar um fato inaceitável: as autoridades não cumprem seus deveres. 
d) Mostrar a falta de cidadania das pessoas que passam naquela rua. 
e) Criticar falta de sentimentos dos transeuntes 

 
02.  e a 
desculpa apresentada por uma autoridade para justificar sua omissão diante do fato 
retratado no texto. 
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a) Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. 

b) Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um 
marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um homem. 

c) O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da 
alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. 

d) E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no 
centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, um 
homem morreu de fome.  

e) As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. 
 
03. O narrador do texto se posiciona perante os fatos. Que sentimentos ele expressa? 
Assinale a alternativa que responde corretamente a questão. 
 
a) Ódio e vingança 
b) Respeito e satisfação  
c) Revolta e conformismo 
d) Indignação e inconformismo  
e) Indiferença e desamor 
 
04. odo de exprimir-  

Aurélio Buarque de Holanda  Dicionário da Língua Portuguesa.  
 

 
a)   
b)  ve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo 

 
c)   
d)   
e)   
 
05.  
 
a) Dissertativo Descritivo 
b) Dissertativo 
c) Descritivo 
d) Dissertativo Argumentativo 
e) Narrativo  
 
06. No último quadrinho da tira, que expressão, de acordo com a variedade padrão, Helga 
deverá usar para responder a Hagar?  
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que responde corretamente a pergunta; 

a) Muito obrigada. 
b) Muito obrigado. 
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c) Obrigadas. 
d) Obrigados. 
e) Todas estão corretas. 
 
07. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases, de acordo 
com as regências nominais próprias da variedade padrão. 
 

¶ A atitude do jogador é passível____ punição. 
¶ Vitor é muito hábil ____ computação gráfica. 
¶ Tenho que tomar cuidado _____ piratas e tubarões. 
¶ Ainda não estou apta _______ usar o computador. 
 

a)  de, para, em, a 
b)  por, com, com, em 
c)  de, em, com, para  
d)  a, em, em, com 
e)  por, em, com, em 
 
08. Assinale a alternativa em que a frase NÃO está de acordo com a gramática normativa, 
no que se refere à concordância verbal. 
 

a)  Vende-se beijos. 
b)  Há várias razões. 
c)  Existem razões para essa situação? 
d)  As esperanças do time era a Paula. 
e)  Faz dois dias que está com febre. 
 

se seu perfil é conservador, moderado ou dinâmico: se você é 
(Revista Classe, n. 95). 

No trecho acima, há um período composto por subordinação. Assinale a alternativa que 
classifica corretamente a oração subordinada destacada:  
 

a) Oração subordinada adverbial causal. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
e) Oração subordinada Adverbial condicional. 
 
10. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas na tira a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Por que, por que, Por que 
b) Porque, por quê, Por que 
c) Por quê, por quê, Por quê 
d) Por que, por quê, Por que  
e) Por quê, por que, Por quê 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. Sempre que, no corpo de um trabalho científico, é feita referência a outra obra ou 
publicação, deverá ser realizada uma citação. Esta citação consiste numa referência 
abreviada à publicação em causa. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
 
a) -

-data-  
b) -data- texto, citação numérica e citação em nota.  
c) -data-  
d)  
e) Citação somente numa lista de referências bibliográficas no final do trabalho.  
 
12. Marque V (verdadeiro) e F (falso) em relação às afirmativas abaixo, em seguida 
assinale a opção correta. A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA, em documentos técnico-
científicos, deve conter 
 
(   ) somente os detalhes da publicação, mas sem a identificação do autor da obra citada 

no trabalho. 
(   ) a descrição do documento de maneira informal. 
(   ) a identificação das publicações que foram consultadas e a partir das quais foram 

extraídos conteúdos que são citados no texto que se produziu. 
(   ) os nomes das obras pesquisadas e incluídas no texto, publicadas por diversos 

autores, evidenciando como essa produção contribuiu para o seu próprio trabalho. 
(   ) a especificação das publicações citadas no trabalho, de modo a que os leitores 

possam consultá-las, se assim pretenderem. 
 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, F, V, V, V. 
c) F, V, V, F, F. 
d) V, V, V, F, F. 
e) F, F, F, V, V. 
 
13. Leia as afirmativas abaixo. 
 
I As normas técnicas apresentadas na NBR 6023/2002 substituem os sistemas CDU de 
catalogação sistemática. 

II As normas técnicas apresentadas na NBR 6023/2002 têm por alcance normatizar o 
sistema de documentação em todo o mundo. 

III As normas técnicas apresentadas na NBR 6023/2002 substituíram a NBR 6023/2000. 
 
É correto o que se afirma em 
 
a) III. 
b) II. 
c) I e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 
14. Quando a Lei de Diretrizes e Bases  

cursos de: 
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I formação continuada ou qualificação profissional. 
II educação profissional técnica de nível médio. 
III educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação. 
IV apenas cursos de graduação. 
 
Com base nas informações acima, é correto afirmar que: 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) apenas I está correta. 
c) apenas II está correta. 
d) apenas II e III estão corretas. 
e) todas estão incorretas. 
 
15. Com relação às habilidades que o digitador de texto deve possuir, julgue os seguintes 
itens. 
 
I Ter domínio dos recursos que o programa de computador oferece.  
II Fazer a revisão de um texto, levando em consideração aspectos ortográficos, 
gramaticais, tipográficos e semânticos.  
III Não fazer a formatação do texto. 
IV Fazer a concatenação de ideias e o desenvolvimento do texto original, porém não deve 
primar pela formatação. 
V Formatar textos dentro das normas de padronização a que estiverem sujeitos, como 
ABNT, incluindo, por exemplo, para o caso de trabalhos acadêmicos, a elaboração de 
capa, folha de aprovação, sumário e referências. 
Assinale a opção correta. 
 
a) Apenas o item I e V estão corretos. 
b) Apenas o item III e IV estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item V está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
16. Pedro é digitador. Ele tem em mente alguns princípios coerentes com sua prática de 

-los de maneira adequada, principalmente quando se 
trata de digitação de trabalhos técnico-científicos. Acerca desses princípios relevantes 
para o profissional digitador, assinale a opção correta. 
 
a) Digitar olhando sempre para o teclado. 
b) Escrever bem não é necessário. 
c) Trabalhar no Word já é o suficiente. 
d) Possuir habilidades no teclado; digitar com menos erros possíveis. 
e) Ser  
 
17. Os recursos didáticos, componentes do ambiente de aprendizagem, estimulam o 
aluno, desde que utilizados de forma adequada e correta. Com base nessas informações, 
avalie as afirmativas a seguir. 
 
I O monitor, livros e recursos da natureza são considerados recursos didáticos. 
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II Tudo o que se encontra no ambiente onde ocorre o processo ensino-aprendizagem 
pode se transformar em recurso didático. 
III Os recursos didáticos não contribuem para transformar as ideias em fatos e em 
realidades. 
IV Os recursos didáticos auxiliam na transferência de situações, experiências, 
demonstrações, sons, imagens e fatos para o campo da consciência, onde então eles se 
transformam em idéias claras e inteligíveis. 
V Os recursos didáticos são os únicos responsáveis pela atuação do aluno e seu sucesso 
na disciplina. 
É correto o que se afirma em 
 
a) I e III. 
b) I, II, e IV. 
c) III e IV. 
d) II e V. 
e) I, II e III. 
 
18. Quando usamos de maneira adequada, os recursos didáticos colaboram para motivar 
e despertar o interesse dos alunos. Substancialmente, esses recursos auxiliam no 
processo de ensino-aprendizagem. Com base nessas informações assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) Os recursos didáticos auxiliam na fixação da aprendizagem. 
b) Os recursos didáticos permitem a visualização e concretização dos conteúdos da 

aprendizagem. 
c) Os recursos didáticos diminuem a oferta dos conteúdos. 
d) Os recursos didáticos ilustram noções mais abstratas. 
e) Os recursos didáticos auxiliam a experimentação concreta. 
 
19. Dentre os recursos técnicos mais utilizados encontram-se os chamados recursos 
AUDIVISUAIS, porque  
 
I apelam para nossos sentidos de captação mais forte na aquisição de conhecimentos e 
apreensão de informações (audição e visão). 
II facilitam a aprendizagem, mas seu uso não é tão eficaz nas disciplinas que exigem 
cognição. 
III promovem o emprego de métodos de ensino que utilizem simultaneamente recursos 
orais e visuais. 
IV é um aliado para todos aqueles que exercem a tarefa de ensinar e divulgar uma 
mensagem. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) I, III e IV. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) III e IV estão incorretas.  
e) Todos os itens estão corretos.  
 
20. No que se refere à confecção, escolha e utilização dos recursos didáticos marque 
alternativa correta. 
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a) Deve-se levar em conta o tempo que um determinado recurso vai exigir para ser 
aplicado. 

b) Na confecção de cartazes, transparências, não levar em conta o tamanho da letra. 
c) Nesse caso específico, as normas da ABNT não devem ser seguidas. 
d) A elaboração do material não deverá estar a serviço dos objetivos propostos. 
e) A utilização de recursos didáticos não é importante para o ensino e aprendizagem. 
 
21. Sobre a utilização dos meios tecnológicos de aprendizagem é correto afirmar que  
 
a) representa certa dificuldade nas interações entre professor e alunos. 
b) dificulta a construção e colaboração interdisciplinar de conhecimentos produzidos 

individualmente ou em grupo.  
c) não deve ser acompanhada de uma metodologia que fomente a reflexão e o 

pensamento crítico dos envolvidos neste processo escolar.  
d) proporciona maior aprendizagem facilitando a capacidade de processamento da 

memória e do processamento ativo. 
e) interfere em vários estilos de aprendizagem, dificultando o desenvolvimento cognitivo 

do aluno, a familiaridade com o ambiente informativo e o desejo que o aluno tem de 
aprender.  

 
22. Sendo a DATA um elemento essencial, a NBR 6032 (ABNT, 2002a) recomenda não 
deixar nenhuma referência sem data. Com relação a essa informação, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) A data de publicação, preferencialmente, pode ser também a de copyrigt (registro dos 

direitos autorais|), da impressão, da apresentação, nos casos de trabalhos 
acadêmicos. 

b) Indica-se o ano de publicação de uma obra em algarismo romano. 
c) Se nenhuma data estiver disponível, registra-se uma data entre colchetes, por ex., 

[1957 ou 1958]. 
d) Ao referenciar uma coleção de obras em vários volumes, publicados em datas 

distintas, indica-se a data do volume mais antigo e a do mais recente. 
e) Para intervalos menores de 20 anos, usa-se: [entre 1914 e 1918]. 
 
23. Acerca da velocidade de transmissão da rede de computadores, que proporciona o 
aumento de novas aplicações e possibilidades escolares, assinale alternativa correta. 
 
a) Modifica a estrutura administrativa e curricular da escola, comprovadamente para 

melhor.  
b) Essas aplicações têm sido acompanhadas com rigor, dentro de uma política de 

fiscalização por parte do governo, em todas as escolas públicas do País. 
c) Não se pode afirmar que apenas o procedimento descrito acima, provoque 

modificações válidas e proveitosas na organização escolar, no currículo e no trato das 
questões pedagógicas. 

d) Ajuda a mudar a essência do processo escolar, porém reforça os mecanismos 
tradicionais e tecnicistas. 

e) Por ser um instrumento mais amplo, já atingiu todas as escolas públicas da Paraíba. 
 
24. Em relação às afirmativas abaixo, marque V (verdadeiro) e F (falso), em seguida 
assinale a alternativa correta. 
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I Pode aparecer no rodapé, no fim de texto ou de capítulo, em lista de referências, 
compondo resumos, resenhas e recensões. 
II Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em 
sequência, padronizadadamente. 
III Para compor cada referência, não é necessário obedecer à seqüência dos elementos: 
autor, título: subtítulo, edição, local (cidade de publicação), Editora, data. 
IV As referências são alinhadas somente à margem direita do texto e de forma a se 
identificar individualmente cada documento. 
V Quando aparecerem em notas de rodapé serão alinhadas, a partir da segunda linha da 
mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o 
expoente e sem espaço entre elas. 
 
a) V, V, F, F, V. 
b) F, F, V, V, V. 
c) V, F, V, F, F. 
d) V, V, V, F, V. 
e) F, V, F, F, F. 
 
25. Estratégias e metodologias educacionais diferenciadas são recursos de suma 
importância para prender a atenção do aluno. Com o auxílio da tecnologia, amplia-se a 
possibilidade em fazer com que os alunos desenvolvam suas habilidades de raciocínio, 
senso crítico, proporcionando melhorias na qualidade das aulas. Marque a alternativa que 
corresponde aos recursos didáticos, normalmente utilizados na sala na aula. 
 
a) Chat, internet, plano de curso, quadro de giz. 
b) Flanelógrafo, armário, currículo, quadro de giz. 
c) Currículo, filme educativo, flanelógrafo, pôster. 
d) Quadro de giz, datashow, álbum seriado, flanelógrafo. 
e) Quadro de giz, datashow, armário, transparências e retroprojetor. 
 
26. Jeremias é professor do Ensino Médio em uma escola pública de João Pessoa/PB. 
Para ele, um dos grandes desafios consiste na escolha do método a ser empregado 
diante de inúmeros recursos didáticos tecnológicos, que melhor possam se ajustar ao seu 
plano de ensino e aos propósitos educacionais. Pergunta-se: o que Jeremias pode fazer 
para integrar o interesse por parte dos alunos juntamente com os programas curriculares 
da escola? 
Marque a alternativa que responde a essa questão. 
 
a) Avaliar o processo do conhecimento aplicando provas. 
b) Nada, porque a escola não dispõe de recursos financeiros. 
c) Desenvolver atividades científicas em laboratórios, fora da escola. 
d) Trazer para sala de aula, didáticas inovadoras, que possam atender as necessidades 

do emprego de tecnologias. 
e) Criar novos discursos por meio de textos jurídicos. 
 
27. Uma ferramenta da Internet que tem sido muito utilizada na educação é o WWW, o 
qual possibilita 
 
I a elaboração de Cursos a Distância com avançados recursos de multimídia. 
II o impedimento de uma nova visão integradora no campo educacional. 
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III inovações, pois os recursos tecnológicos vêm sendo inseridos no ambiente escolar, 
através de atividades curriculares, permitindo ao aluno usufruir desse modelo de 
educação e capacitação.  
IV a diminuição do entendimento da tecnologia na Educação como meio do processo 
ensino-aprendizagem. 
V avaliar o processo do conhecimento combinando recursos humanos e materiais com a 
finalidade da aprendizagem efetiva.  
 
Está(ão) correto(s), o(s) item(ns) 
 
a) I. 
b) I e II. 
c) I, II e V. 
d) I e IV. 
e) II e III. 
 
28.  ao aluno por caminhos possíveis: pela experiência, 
pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela multimídia. 
É partir de onde está o aluno, ajudando-o a ir do concreto para o abstrato, do imediato 
para o contexto, do vivencial para o intelectual, integrando o sensorial, o emocional e o 
racional".  

MORAN, J. M. Como ver televisão. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 146. 
 
Com base no texto acima, marque a alternativa correta. 
 
a) O uso da tecnologia, por si só, é suficiente para melhorar a qualidade de ensino em 

qualquer disciplina. 
b) Fator importante na questão do aprendizado, consiste no interesse dos estudantes, 

pois sem este, toda e qualquer tecnologia empregada para o melhoramento das aulas, 
acaba se tornando insignificante. 

c) O uso da tecnologia apresenta-se eficaz sempre. 
d) Educar é o aluno procurar chegar ao professor. 
e) Educar significa somente ir do abstrato ao concreto. 
 
29. Salete é professora de Biologia em uma escola pública de João Pessoa/PB. Ao 
preparar seu plano de curso, incluiu a seguinte metodologia de ensino.  
 
I Participação dos alunos em atos simulados. 
II Discussão em grupo para minimizar dificuldades nos conteúdos. 
III Seminários. 
IV Maratona biológica. 
 
Após essas definições, Salete selecionou os RECURSOS INSTRUCIONAIS necessários 
ao desenvolvimento da metodologia proposta para complementar seu plano de ensino. Os 
elementos que ajudarão Salete a concretizar o planejamento são descritos abaixo, 
EXCETO. 
 
a) Auditório. 
b) Sala para atendimento individual. 
c) Sala para discussão em círculo. 
d) Anfiteatro com datashow. 
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e) Exame de conferência de conteúdo.  
 
30. Marque a alternativa que completa a afirmação. Hoje, com o surgimento de 
tecnologias sofisticadas, educadores NÃO adotam mais como ferramenta didática 
 
a) youtube. 
b) videoconferências. 
c) tábua de logaritmos. 
d) email. 
e) moodle. 
 
 

31. No Sistema Operacional Windows, o acesso ao ambiente e programas tem como 
meio o mouse e o teclado. Para essa segunda opção são utilizadas as teclas CTRL, ALT 
ou SHIFT que podem ser mantidas ativadas até que se pressione outra tecla. Marque a 
alternativa que contém o nome que identifica essa ação: 
 
a) atalho 
b) alternância 
c) aderência 
d) filtragem 
e) travamento 
 
32. João é responsável pela digitação de todos os documentos da empresa. Para isso, é 
necessário organizar o texto e formatá-lo no Word. A seleção de todo conteúdo ao mesmo 
tempo poderá ocorrer através das teclas: 
 
a) CTRL+C 
b) ALT+CONTEÚDO 
c) CTRL+T  
d) ALT+TUDO 
e) CTRL+1 
 
33. Na digitação de um documento utilizando-se o programa Word 2003, faz-se-á 
necessário que a primeira página contenha apenas o título. Já o próximo conteúdo deverá 
estar na página seguinte. Para realizar essa separação de conteúdos em páginas 
diferentes, marque a alternativa que possui a opção para realizar tal procedimento. 
 
a) Inserir SEÇÃO final do conteúdo da primeira página. 
b) Utilizar a tecla ALT no inicio da segunda página. 
c) Formatar parágrafo no final do texto da primeira página. 
d) Exibir RODAPÉ no final do conteúdo da segunda página. 
e) Inserir QUEBRA DE PÁGINA no final do conteúdo da primeira página. 
 
 
34. Para inserir um cabeçalho e rodapé em um documento no Word 2003, deve-se 
acessar o menu _____________________ seguido da opção ______________________. 
 
a) Editar  cabeçalho e rodapé 
b) Inserir  cabeçalho e rodapé 
c) Exibir  cabeçalho e rodapé  
d) Formatar  cabeçalho e rodapé 
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e) Cabeçalho  Rodapé 
 
35. No Excel, as fórmulas proporcionam resultados nas planilhas eletrônicas. Entretanto, 
existe símbolo matemático que não poderá ser utilizado. Marque a alternativa que NÃO 
possui tal símbolo: 
 
a) - para a operação de subtração. 
b) x para a operação de multiplicação. 
c) + para operação de soma. 
d) / para a operação de divisão. 
e) ^ para a operação de exponenciação. 
 
36. No Excel, analise as seguintes afirmações: 
 
I. para inserir uma fórmula deve-se inicialmente digitar o sinal = (igualdade). 
II. as células são identificadas por endereços formados por colunas e linhas. 
III. as funções são tipos de fórmulas. 
IV. para inserir uma nova coluna, deve-se selecionar todas as colunas. 
 
Realizada a análise, indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras: 
 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I, II, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II e IV. 
 
37. João é um chefe de setor que está construindo uma apresentação no PowerPoint para 
explicar as novas mudanças que ocorrerão na empresa. Para isso, ele optou pelo recurso 
transição. Nesse caso, esta opção acontecerá: 
  
a) nos textos 
b) nos slides e nos objetos 
c) nos objetos de animação 
d) nos slides  
e) nos objetos de textos e figuras 
 
38. De acordo com os conceitos de correio eletrônico, analise as afirmativas a seguir: 
 
I - Para se encaminhar uma mensagem com anexo, é necessário que o remetente e o 

destinatário estejam simultaneamente conectados à Internet. 
II - O símbolo @ tem a função de separar a identificação do usuário da identificação do 

servidor de correio eletrônico. 
III - Quando um arquivo é encaminhado anexo a uma mensagem, é necessário que ele 

seja compactado. 
IV - O correio eletrônico permite a navegação na Internet e nas páginas de busca. 
 
Assinale a alternativa que contém a resposta correta: 
 
a) I, II, III e IV estão corretas. 
b) II está correta. 
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c) I e II estão corretas. 
d) I está correta. 
e) II e III estão corretas. 
 
39. Cada página WWW possui um endereço na internet. Identifique a seguir a alternativa 
que contém o item correto: 
 
a) servidor 
b) URL  
c) TCP/IP 
d) FTP 
e) @ 
 
 
40. O Corel Draw possui ferramentas que são utilizadas na criação de objetos, imagens e 
outros através de vários recursos para a área gráfica. No entanto, ao buscar desenvolver 
um desenho utilizamos algumas ferramentas. Identifique a alternativa correta: 
  
a) Retângulos, elipses, lápis. 
b) Retângulos, textos, lápis. 
c) Brochuras. 
d) Textos ao caminho. 
e) Retângulos, triângulos e balde. 
 




