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TESTE SELETIVO n.º 001/2011
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA TEMPORÁRIO

CADERNO DE PROVAS
Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 01 (uma) questão de Redação e 44 (quarenta e quatro) questões objetivas,  

numeradas de 01 a 44, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Matemática;

• 08 (oito) de Fundamentos da Educação; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas  
e Folha de Redação, únicos documentos válidos para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas, na Folha de Redação ou 
aquelas emanadas pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas, sua Folha de Redação 

e sair da sala após às 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada; e a Folha de Redação.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas, sua Folha de Redação e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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REDAÇÃO

“Vale a pena ficar mais tempo no escritório só para ter um carro novo? O trabalho 
está  tomando  um  espaço  enorme  na  vida  das  pessoas  em  detrimento  da  família,  dos 
relacionamentos e de outras atividades.

O  filósofo,  Renato  Janine  Ribeiro  de  56  anos,  defende  que,  se  as  pessoas 
trabalhassem menos e aproveitassem melhor o seu tempo ocioso, elas só teriam a ganhar em 
criatividade e produção.” ( Revista Você S.A, p. 52, 2006)

A partir do fragmento acima e das questões a seguir, escreva um texto dissertativo-argumentativo, que tenha de 15 a 20 
linhas: Vale a pena ficar mais tempo no escritório só para ter um carro novo? Qual o lugar que o trabalho tem ou  
deveria ter na vida das pessoas?
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ATENÇÃO:
• utilize o espaço acima para rascunhar seu texto;
• a versão definitiva deverá ser transcrita para a Folha de Redação;
• não faça nenhum tipo de marca, sinal ou assinatura que possa identificá-lo na Folha de Redação.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa onde as palavras destacadas foram usadas de forma correta.

A) O alfaiate me cumprimentou.
B) Medimos o cumprimento da calça.
C) Ele deferiu o concurso para o próximo ano.
D) O cachorro abana a calda.
E) Ele quer biscoito com cauda de caramelo.

Questão 02
Assinale a alternativa que contém a opção correta quanto à acentuação das palavras em destaque na frase abaixo.

“ (...) um mês após o terremoto que mergulhou o Japão no caos, a usina nuclear de Fukushima, no Norte do  país, 
lançou sobre o mundo a sombra do pesadelo radioativo (...)  Em 12 de abril,  a usina atingiu o risco  máximo de 
radioatividade – 7 graus na escala INES (...)

A) A palavra país é proparoxítona e, por isso, acentuada.
B) A palavra mês é uma monossílaba tônica terminada em e seguida de s.
C) As palavras mês e após são oxítonas.
D) A palavra máximo é paroxítona terminada em o.
E) Todas as palavras em destaque no texto acima são acentuadas pelo mesmo motivo.

Questão 03
O uso do indicativo de crase está correto na alternativa:

A) Marcos sairá à doze de dezembro.
B) Aquela escola oferece ensino à distância.
C) Estava à cantar no banheiro.
D) Jurou perante à filha a inocência.
E) Fomos à casa paterna.

As questões 4, 5 e 6 referem-se ao texto abaixo.
“A formação da etnia brasileira e o nosso passado escravista deixaram marcas muito profundas em nosso  

comportamento. Algumas atitudes que temos hoje são reflexos dessas influências, e nós, na maioria das vezes, nem  
nos damos conta disso.

Falo de coisas simples e variadas como o hábito de tomar banho, o uso de temperos, a música, a alegria. Tudo  
isso e muito mais tornou o nosso país um lugar agradável, interessante aos nossos olhos e aos olhos dos estrangeiros  
que hoje, desde muito tempo, aportam por aqui.

No entanto,  se  ganhamos de  um lado,  perdemos de  outro.  É  a  dialética.  E  perdemos justamente  porque 
continuamos a manter o espírito de colonizados e o sentimento de inferioridade gravado a fogo nas almas dos escravos 
(...)” (Neilor Marques Jr./ Educação para a Felicidade)

Questão 04
De acordo com o texto:

A) o nosso país é interessante aos olhos dos estrangeiros a partir da música.
B) o nosso país é agradável aos estrangeiros graças às músicas variadas que há nele.
C) o nosso comportamento brasileiro é reflexo da nossa colonização pelo estrangeiro.
D) temos um sentimento de superioridade graças à escravidão.
E) nosso jeito de ser há pouco se refinou com a chegada do estrangeiro ao Brasil.
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Questão 05
No texto, o fragmento “...se ganhamos de um lado...” infere-se a ideia de:

A) causalidade.
B) condição.
C) adição.
D) dúvida.
E) oposição.

Questão 06
O uso dos pronomes em “Tudo isso” faz referência a qual informação do texto:

A) nosso passado escravista.
B) dessas influências.
C) coisas simples e variadas como o hábito de tomar banho.
D) um país agradável.
E) interessante aos nossos olhos.

Questão 07
Assinale a frase que contém uma circunstância de tempo.

A) A nossa produção de cinema é superior em termos de roteiro.
B) O filme havia perdido o Oscar aqui no Brasil.
C) Antes da sociedade industrializada, homens e mulheres trabalhavam no campo.
D) Diante do protesto, solicitei um médico.
E) Sobre o abismo da miséria, dormia um povo acomodado.

Questão 08
Assinale a frase em que a palavra em destaque é um verbo.

A) A morte da ambição faz com que as pessoas aceitem qualquer salário.
B) A grande descoberta da humanidade foi o fogo.
C) O passar dos milênios deu ao fogo um sentido metafórico de alegria.
D) Só há como mudar a situação se houver desejo de mudança.
E) O contato com a vida é mais instrutivo que qualquer livro.

MATEMÁTICA

Questão 09

Um pai deixou uma herança de R$ 234.000,00 para serem divididos entre seus três filhos na razão inversa de 
suas idades que são: 6, 8 e 12 anos. De acordo com os dados descritos, assinale a alternativa correta.

A) O filho mais novo recebeu R$ 54.000,00.
B) O filho mais velho recebeu R$ 52.000,00.
C) O filho mais novo recebeu R$ 108.000,00. 
D) O filho mais velho recebeu uma quantia superior à soma dos outros dois irmãos.
E) O filho do meio recebeu R$ 4.000,00 a mais do que o filho mais velho.

Questão 10

Para fazer um muro de 52 m de comprimento, 30 operários gastam 15 dias trabalhando 8 horas por dia. 
Quantos dias de 9 horas de trabalho gastarão 25 operários para fazer o mesmo muro, nas mesmas condições?

A) 11 dias.
B) 15 dias.
C) 16 dias.
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D) 18 dias.
E) 20 dias.

Questão 11

Vendi uma mercadoria recebendo 20% de entrada e o restante em três prestações de R$ 180,00, sem juros. 
Então o valor em R$ da entrada foi:

A) R$ 108,00
B) R$ 135,00.
C) R$ 144,00.
D) R$ 150,00.
E) R$ 180,00.

Questão 12

Uma instituição financeira concede empréstimos para pagamento em três prestações mensais, cobrando uma 
taxa de juros compostos de 10% ao mês. Certo cliente tomou emprestados R$ 10.000,00 tendo como 
pagamento os seguintes valores: 1ª prestação de R$ 4.000,00 no final do 1° mês; 2ª prestação de R$ 3.700,00 
no final do 2º mês. Então, a última prestação, no final do 3º mês será de:

A) R$ 5.300,00.
B) R$ 4.840,00.
C) R$ 4.730,00.
D) R$ 4.400,00.
E) R$ 2.530,00.

Questão 13

Determine a média de idade de um grupo em que há 8 pessoas de 15 anos, 10 pessoas de 30 anos  e 12 
pessoas de 25 anos.

A) 20 anos.
B) 21 anos.
C) 22 anos.
D) 23 anos.
E) 24 anos.

Questão 14

Um comerciante comprou 50 unidades de certa mercadoria com um custo total de R$ 600,00. Sabe-se que 
ele já vendeu 20 unidades num preço de R$ 15,00 cada uma. Determine o preço de venda das unidades 
restantes, sabendo que o comerciante pretende obter um lucro total de 30% sobre o custo.

A) R$ 16,00.
B) R$ 15,60.
C) R$ 15,00.
D) R$ 16,20.
E) R$ 15,75.

Questão 15

Na construção de um painel retangular de 30 metros de comprimento por 20 metros de largura, pretende-se 
colocar lâmpadas no seu contorno e no seu interior, espaçadas uma da outra em 1 metro. Qual o total de 
lâmpadas que serão utilizadas?
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A) 600.
B) 700.
C) 100.
D) 651.
E) 704.

Questão 16

Há 5 anos atrás, a idade de um pai era o triplo da idade do filho. Daqui a 5 anos, a idade do pai será o dobro 
da idade do filho. Hoje, a soma das idades de ambos é:

A) 58 anos
B) 46 anos.
C) 50 anos.
D) 60 anos.
E) 74 anos.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Questão 17
O texto que segue está disponível em: http://www.infoescola.com/pedagogia/didatica/. Acesso em: 16 out. 2011.

"O termo didática foi instituído por Comenius (Jan Amos Komensky) em sua obra 
Didática Magna (1657), e originalmente significa “arte de ensinar”. Durante séculos, a 
didática foi entendida como técnicas e métodos de ensino, sendo a parte da pedagogia que 
respondia somente por “como” ensinar. Os manuais de didática traziam detalhes sobre como 
os professores deveriam se portar em sala de aula. Tradicionalmente, os elementos da ação 
didática são: professor, aluno, conteúdo, contexto e estratégias metodológicas.

Com o estudo dos paradigmas educacionais nos cursos de pedagogia e de formação 
de  professores, amplia-se o conhecimento em relação à didática. Em cada tendência 
pedagógica diferem visão de homem e de mundo e modifica-se a finalidade da educação, 
muda o papel do professor, do aluno, a metodologia, a avaliação, e, consequentemente, 
muda-se a forma de ensinar.

Atualmente, a didática é uma área da Pedagogia, uma das matérias fundamentais na 
formação dos professores, denominada por Libâneo (1990, p. 25) como teoria do ensino", 
porque estuda:

A) os PCNs e demais legislações federal e estadual.
B) o livro didático e demais bibliografias necessárias para o bom encaminhamento do planejamento escolar.
C) as experiências humanas que alunos e professores trazem para o espaço educacional.
D) o aluno e suas relações com o meio educacional.
E) os fundamentos, as condições e as formas de realização do ensino.

Questão 18
Os Parâmetros Curriculares Nacionais referenciam para a renovação e reelaboração da proposta curricular e reforçam 
a importância de que cada escola formule seu projeto educacional, compartilhado por toda a equipe, para que a 
melhoria da qualidade da educação resulte da corresponsabilidade entre todos os educadores. A forma mais eficaz de 
elaboração e desenvolvimento de projetos educacionais envolve o debate em grupo e no local de trabalho. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao reconhecerem a complexidade da prática educativa, buscam auxiliar o 
professor na sua tarefa de assumir, como profissional, o lugar que lhe cabe pela responsabilidade e importância no 
processo de formação do povo brasileiro. 

http://www.infoescola.com/pedagogia/didatica/
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Dada a abrangência dos assuntos abordados e a forma como estão organizados, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
podem ser utilizados com objetivos diferentes, de acordo com a necessidade de cada realidade e de cada momento. 
Neles encontram-se subsídios para reflexão e discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a serem 
transformados, continuamente pelo professor. (PCNs/ Apresentação do Ministro).

Dessa forma, a abrangência nacional dos PCNs visa a criar condições nas escolas para garantir a toda criança ou jovem 
brasileiro:

A) a permanência na escola.
B) o ingresso na escola.
C) a participação nos projetos da escola.
D) o acesso aos conhecimentos relevantes para o exercício da plena cidadania.
E) o acesso aos conteúdos preparados e organizados pelo professor.

Questão 19
As mudanças vividas na atualidade, a partir das décadas de 80 e 90, a nível mundial, em termos econômicos, sociais e 
culturais, com a transnacionalização da economia e o intercâmbio quase imediato de conhecimentos e padrões sociais 
e culturais, através das novas tecnologias da comunicação, entre outros fatores, têm provocado uma nova atuação dos 
Estados nacionais na organização das políticas públicas, por meio de um movimento de repasse de poderes e 
responsabilidades dos governos centrais para as comunidades locais. 

Na educação, um efeito deste movimento são os processos de descentralização da gestão escolar, hoje percebidos 
como uma das mais importantes tendências das reformas educacionais em nível mundial e um tema relevante  na 
formação continuada dos docentes e nos debates educacionais com toda a sociedade. 

Nesta perspectiva, a gestão democrática será um modelo de administração da educação quando:
A) a avaliação sobre a escola pública acontecer de fato.
B) dirigentes e dirigidos participarem efetivamente do debate da gestão democrática escolar.
C) a relação professor/aluno acontecer em harmonia.
D) a relação entre a administração e os demais funcionários for autêntica.
E) a escola pública abrir suas portas para os pais dos alunos e para os alunos.

Questão 20
Piaget dedicou-se a descrever a evolução do funcionamento cognitivo da criança a partir da observação direta e através 
do estudo longitudinal da evolução das diversas estratégias que ela utiliza para resolver um problema experimental. A 
finalidade buscada é a adaptação do indivíduo ao meio. Na teoria piagetiana o desenvolvimento cognitivo do indivíduo 
ocorre:

A) por meio do aparecimento de uma nova possibilidade orgânica nesse indivíduo.
B) a partir do equilíbrio superior desse indivíduo.
C) por meio de ações destinadas a atribuir significações.
D) por meio de constantes desequilíbrios e equilibrações.
E) por meio da aceleração do processo de aprendizagem.

Questão 21
Considerando a relação entre educação e sociedade, assinale a opção correta.

A) O processo de educação escolar reflete integralmente a vida social de um povo, contribuindo para uma relação 
harmônica entre escola e sociedade.

B) Educação refere-se especificamente ao aprendizado de técnicas que permitam o exercício de uma profissão.
C) Os objetivos da educação emergem do processo da vida social e situam-se no plano dos valores e ideais de 
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uma sociedade.
D) As concepções de homem, mundo e educação impostas pela sociedade atual expressam uma tendência 

pedagógica autocrática e emancipatória.
E) Os conteúdos escolares devem ser transmitidos aos estudantes para que eles aprendam a se comportar em 

sociedade.

Questão 22
A Lei n.º 8.069, de 1990, mais conhecida como ECA, ao dispor sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer, afirma que:

A) a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

B) compete ao Conselho Escolar, instalado nas escolas públicas, 
recensear os educandos no ensino fundamental, médio e EJA, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela frequência à escola.

C) é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito aos que se 
encontram na idade apropriada, e o ensino médio aos que a ele não tiveram acesso na idade própria.

D) é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, no entanto, a eles é vedada a 
participação na definição das propostas educacionais.

E) é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência em idade apropriada, obrigatoriamente em ambientes especializados.

  
Questão 23
Para Libâneo (2001), “a formação continuada para professores é condição para a aprendizagem permanente e o 
desenvolvimento pessoal, cultural e profissional”. Nesta perspectiva, as ações voltadas para a formação continuada, 
que se proponham a mudanças efetivas na ação docente para além da utilização de recursos técnicos pedagógicos, 
devem supor o seguinte:

I. é necessário priorizar a formação na disciplina em que o professor atua, pois somente dominando conteúdos 
específicos o professor poderá contribuir com o trabalho coletivo.

II. é tarefa exclusiva da escola organizar ações voltadas para a formação continuada, porque estas devem tratar 
dos problemas cotidianos e imediatos vividos pelo professor.

III. a  formação continuada dos profissionais da escola pública deve ser garantida pelo MEC, mediante o 
financiamento e a manutenção de programas voltados a ações permanentes, particularmente, envolvendo as 
instituições de Ensino Superior.

IV. é  indispensável um trabalho de formação dos dirigentes escolares e demais responsáveis pelo processo de 
educação escolar, para torná-los mais conscientes de sua responsabilidade social e prepará-los para a gestão 
dos processos de formação continuada.

Estão corretas somente as afirmações:
A) I, III e IV.
B) II e IV.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e III.
E) III e IV.

Questão 24 
O projeto pedagógico de curso deve ser sempre objeto de reflexão e discussão pelos professores em qualquer situação, 
mas o momento privilegiado ocorre nas reuniões de:

A) grêmio estudantil.
B) sindicatos de professores. 
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C) reivindicação da categoria docente.
D) planejamento pedagógico.
E) conselho de pais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As questões têm como base o sistema operacional Ubuntu 11.10 e os aplicativos OpenOffice.org Writer 2.0 ou 
superior, OpenOffice.org Calc 2.0 ou superior, OpenOffice.org Impress 2.0 ou superior, o navegador Internet Mozilla 
Firefox 7.0, o cliente de email Mozilla Thunderbird 7.0, além dos aplicativos KolourPaint e Tux Paint, todos no 
idioma português. Leva-se em consideração que o mouse esteja configurado da maneira tradicional (botão esquerdo é 
o botão de ação normal e o botão direito apresenta a segunda opção) e a vírgula (,) como separador decimal.

Questão 25
As teclas de atalho são mecanismos que aumentam significativamente a produtividade na utilização de um sistema 
operacional visual. Dessa forma, associe corretamente as teclas de atalho do Ubuntu com suas respectivas ações: 

Atalho Função
(1) CTRL+ALT+D (  ) Ativar o menu da janela corrente.
(2) ALT+F2 (  ) Mostrar a caixa de diálogo “Executar Aplicativo” do Painel.
(3) ALT+PRTSCR (  ) Capturar a Imagem da tela de uma janela.
(4) ALT+F4 (  ) Fechar a janela corrente.
(5) ALT+Espaço (  ) Minimizar todas as janelas da sessão atual.

Assinale a alternativa que se refere à ordem da numeração correta:
A) 1, 5, 3, 4, 2.
B) 2, 5, 3, 4, 1.
C) 5, 2, 3, 4, 1.
D) 1, 5, 2, 3, 4.
E) Nenhuma das anteriores.

Questão 26
No Sistema Operacional Ubuntu existe um grupo de programas acessados a partir do menu Sistemas – Administração, 
sendo que este permite trabalhar com alguns programas administrativos do sistema operacional. Sobre os programas 
existentes nesse grupo, é correto afirmar que:
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A) a ferramenta Monitor de Sistema permite realizar configurações no monitor do computador, como, por 
exemplo, a frequência de operação.

B) a ferramenta Utilitário de Unidade permite alterar as configurações regionais do computador, mudando o 
padrão de unidade de medidas, idiomas e formato de data/hora.

C) a ferramenta Impressão permite enviar documentos para serem impressos na impressora default configurada 
no sistema operacional Ubuntu.

D) a ferramenta Data e Hora apresenta para o usuário a data e a hora do sistema, sendo esta uma opção apenas de 
consulta, não sendo possível o usuário alterar esses dados.

E) a ferramenta Usuários e Grupos permite criar novos usuários para ter acesso ao sistema operacional Ubuntu. 

Questão 27
Dentre as características do sistema operacional Ubuntu está a utilização de contas de usuários. Referente às contas de 
usuário, assinale a sentença incorreta.

A) A conta de usuário criada na instalação do Ubuntu e utilizada para logar no sistema possui perfil de super 
usuário, sendo permitido através desta acesso completo aos recursos do sistema operacional, como instalação 
de programas e configurações avançadas.

B) É possível no Ubuntu, assim como no Linux, criar e gerenciar contas de usuários usando comandos de 
console.

C) O sistema operacional Ubuntu permite a utilização de grupo de usuários, assim, um ou mais usuários podem 
ser associados a um grupo. E desta forma, todas as permissões dadas a um grupo são refletidas 
automaticamente a todos os usuários que fazem parte deste.

D) Um usuário limitado (que não é super usuário) não pode instalar programas no Ubuntu via comando apt-get.
E) O sistema operacional Ubuntu possui uma ferramenta visual para gerenciar os usuários (criar novos usuários, 

excluir ou mudar as permissões).

Questão 28
Os arquivos executáveis do sistema operacional Linux e suas variações, como o Ubuntu, se diferenciam dos demais 
arquivos não por possuírem uma extensão característica dos arquivos executáveis, como .exe, .com e .bat (no Sistema 
Operacional Windows), mas sim por possuir uma permissão de execução. Desta forma, existe no Linux o comando 
chmod que permite mudar a permissão de um determinado arquivo para executável. Dos comandos de console listados 
a seguir, qual deve ser utilizado para transformar um arquivo chamado “program-install” no Linux em executável.

A) chmod +r program-install.
B) chmod 222 program-install.
C) chmod +w program-install.
D) chmod +x program-install.
E) chmod +e program-install.

Questão 29
Quais dos aplicativos listados a seguir permitem desenhar no sistema operacional Ubuntu?

A) KolourPaint, Tux Paint, Microsoft Paint e GIMP.
B) GIMP, KolourPaint e Tux Paint.
C) Brasero, KolourPaint e TuxPaint.
D) GIMP, GNU Paint, F-Spot e Google Crome.
E) Brasero, Microsoft Paint, GIMP e GNU Paint.

Questão 30
No Mozilla Firefox, assim como na maioria dos navegadores web, é possível organizar as páginas mais acessadas 
pelos usuários, adicionando-as na categoria Favoritos. Sobre esta categoria, é correto afirmar que:
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A) para  ter  acesso  à  categoria  Favoritos  do  Mozilla  Firefox,  pode-se  clicar  no  ícone   da  barra  de 

ferramentas.
B) não é possível fazer cópia de segurança, também conhecido como backup, das páginas armazenadas na 

categoria Favoritos.
C) é possível organizar o conteúdo da categoria Favoritos em pastas.
D) não é possível excluir entradas da categoria Favoritos.
E) por meio do menu Favoritos, opção Proteger com Senha, é possível proteger as páginas da categoria Favoritos 

de acessos indesejáveis.

Questão 31
As sentenças a seguir se referem à barra de ferramentas do Mozilla Firefox.

I. O botão 1 retorna para a página visualizada anteriormente.
II. O botão 2 atualiza a página com o objetivo de recuperar do servidor a última versão desta.
III. O botão 3 cancela o carregamento de uma página WEB.
IV. O botão 4 recupera e apresenta para o usuário a página inicial configurada no browser.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) todas as sentenças estão incorretas.
B) as sentenças I e II estão corretas.
C) as sentenças I, II e III estão corretas.
D) as sentenças I, II e IV estão corretas.
E) todas as sentenças estão corretas.

Questão 32
Dentre os clientes de email da plataforma Linux, um que recebe destaque é o Mozilla Thunderbird. No que diz 
respeito ao envio de mensagens de e-mail, é correto afirmar que:

A) o Mozilla Thunderbird vem na sua instalação padrão com um módulo de segurança, que verifica 
automaticamente os arquivos anexados, para evitar o envio e recebimento de arquivos com vírus.

B) é possível configurar o Mozilla Thunderbird para o remetente do e-mail receber uma confirmação de entrega, 
quando o destinatário abrir a mensagem.

C) não é possível enviar arquivos como anexo com mais de 10 MB.
D) o Mozilla Thunderbird permite enviar mensagens em modo offline, não sendo necessário conexão Internet 

para este envio.
E) é possível enviar mensagens seguras, definindo um usuário e senha para o destinatário abrir a mensagem.

Questão 33
Utilizando o Mozilla Thunderbird é possível enviar e receber mensagens com arquivos anexados. Das sentenças 
abaixo, qual está incorreta.

A) Os arquivos anexos recebidos podem ser salvos localmente, em alguma unidade de disco do computador.
B) É possível anexar arquivos existentes em outro computador, usando recursos da rede.
C) É possível anexar mais de um arquivo em uma mensagem de e-mail.
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D) É possível anexar pastas contendo vários arquivos em uma mensagem de e-mail.
E) É possível enviar mensagens de e-mail com anexos para várias pessoas ou grupos.

Questão 34
Referente à ferramenta Kolour Paint, é correto afirmar que:

A) a ferramenta 1 é utilizada para desenhar polígonos.
B) a ferramenta 2 é utilizada para desenhar quadrados.
C) a ferramenta 3 é utilizada para desenhar linhas à mão livre.
D) a ferramenta 4 é utilizada para selecionar um desenho.
E) a ferramenta 5 é utilizada para alterar o zoom (aproximação) da imagem.

Questão 35
O editor de textos Writer possui uma opção para exportar arquivos como pdf. As sentenças a seguir se referem às Op-
ções do PDF do Writer.

I. É possível determinar um intervalo de páginas para gerar o arquivo em formato pdf.
II. É possível comprimir imagens no formato JPEG e indicar o percentual de qualidade desejado.
III. Não é possível criar formulários PDF a partir do Writer.
IV. As páginas em branco inseridas automaticamente no texto são exportadas por padrão. Caso não se queira ex-

portá-las é necessário eliminá-las do arquivo antes de gerar o pdf.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e II estão corretas.
B) somente a opção III está correta.
C) somente as opções I e IV estão corretas.
D) somente as opções II e IV estão incorretas.
E) somente as opções I e III estão corretas.

Questão 36
Em relação às opções do menu Tabela do editor de textos Writer.

I. A opção Não Dividir Tabela impede que a tabela seja dividida por meio da opção Dividir Tabela.
II. Em Propriedades da Tabela (aba Fluxo do Texto) há uma opção para permitir que uma tabela seja dividida em 

páginas e colunas.
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III. Para definir um cabeçalho de tabela com mais de uma linha é necessário que elas estejam mescladas para que  
possam ser repetidas quando a tabela for dividida.

IV. A opção Autoformatar permite que o usuário defina qual será o formato do número inserido na tabela.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) Somente a opção I está correta.
B) Somente a opção II está correta.
C) Somente a opção III está correta.
D) Somente a opção IV está correta.
E) Todas as opções estão incorretas.

Questão 37
As sentenças a seguir se referem ao menu arquivo do editor de textos Writer.

I. A opção Exportar permite salvar o arquivo somente com o tipo pdf e XHTML.
II. A opção Salvar permite salvar um arquivo com senha. Essa opção não pode ser utilizada se o tipo de arquivo é 

txt.
III. É possível salvar um arquivo com extensão .doc.
IV. Por meio da opção Enviar é possível enviar o arquivo em edição como anexo a e-mail e criar documento  

HTML.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e III estão corretas.
B) somente as opções II e IV estão corretas.
C) somente as opções III e IV estão corretas.
D) somente as opções II e III estão corretas.
E) todas as opções estão corretas.

Questão 38
As sentenças a seguir se referem ao editor de textos Writer.

I. Com a tecla ALT pressionada e o botão esquerdo do mouse pressionado é possível selecionar um bloco vertical 
de texto.

II. É possível carregar Estilos de formatação a partir de um arquivo externo.
III. Estilos de formatação podem ser aplicados somente a parágrafos e listas.
IV. Na formatação de caracteres é possível escolher o idioma.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente a opção I está incorreta.
B) somente a opção II está correta.
C) somente a opção III está incorreta.
D) somente a opção IV está correta.
E) somente a opção IV está incorreta.

Questão 39
As sentenças a seguir se referem à planilha Calc.

I. É possível inserir filme e som em uma planilha Calc.
II. Na formatação de célula, opções Números e Fonte, é possível definir o idioma.
III. A formatação de números permite formato definido pelo usuário. E o formato deve ser definido por meio do  

campo código do formato.
IV. A opção Empilhado Verticalmente alinha o texto verticalmente e pode ser usada com qualquer idioma.
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Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e IV estão corretas.
B) somente as opções II e III estão corretas.
C) somente a opção III está incorreta.
D) somente a opção IV está incorreta.
E) todas as opções estão corretas.

Questão 40
As sentenças a seguir se referem à planilha Calc.

I. A formatação condicional permite estabelecer condições de formatação para célula e fórmula.
II. A formatação condicional permite estabelecer condições de formatação somente para célula.
III. A opção de Compartilhamento de Planilha permite acesso total à planilha compartilhada para todos os usuários 

que estiverem acessando a referida planilha.
IV. Para que a opção Mesclar Células esteja habilitada é necessário que mais de uma célula esteja selecionada, isto 

é, não é possível acessar a opção e em seguida selecionar as células a serem mescladas.
V. Quando células com conteúdo numérico são mescladas e é escolhido “sim” para a opção de Mover o conteúdo 

das células ocultas para a primeira célula, o conteúdo da célula deixa de estar no formato de número.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e III estão incorretas.
B) somente as opções I e II estão incorretas.
C) somente as opções II e III estão incorretas.
D) somente a opção IV está correta.
E) somente a opção V está correta.

Questão 41
As sentenças a seguir se referem à planilha Calc.

I. A função Soma() retorna a soma de todos os argumentos e na versão 3 do Calc podem ser passados até 30 ar -
gumentos.

II. #DIV/O! significa que foi realizada uma divisão por zero.
III. A função SOMA(B4:B8) é equivalente à função SOMA(B4+B8).
IV. A função INT(-32,5) retorna -33.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente a opção III está incorreta.
B) somente a opção IV está incorreta.
C) somente as opções I e II estão corretas.
D) somente as opções I e IV estão corretas.
E) todas as opções estão corretas.

Questão 42
As sentenças a seguir se referem à Planilha Calc.

I. Referência absoluta tem o objetivo de fixar endereços de células. Assim quando uma fórmula que contém uma 
célula com referência absoluta é copiada, o endereço dessa célula é mantido.

II. Para referenciar células de outra planilha em um mesmo arquivo, basta colocar o caractere # e em seguida o  
endereço da célula, por exemplo: #.A1.

III. Não é possível referenciar células entre documentos (arquivos) distintos.
IV. A Planilha Calc reconhece nomes como endereços, isto é, é possível colocar um nome para um intervalo de  

células.
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Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) Somente as opções I e II estão corretas.
B) Somente as opções II e III estão incorretas.
C) Somente as opções II e IV estão corretas.
D) Somente a opção IV está correta.
E) Todas as opções estão corretas.

Questão 43
As sentenças a seguir se referem à apresentação de slides no Impress.

I. Na Configuração da apresentação de slides a opção Ponteiro do mouse como caneta transforma o ponteiro do 
mouse na forma de caneta para desenhar sobre os slides durante a apresentação.

II. As informações escritas com a caneta para desenhar sobre os slides durante a apresentação não serão salvas 
quando o usuário sair da apresentação de slides.

III. Não é possível alterar a cor da caneta.
IV. A opção Apresentação de slides personalizada, Automática, reinicia a apresentação de slides após o intervalo 

especificado e um slide de pausa é exibido entre o slide final e o slide inicial.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e II estão corretas.
B) somente as opções II e III estão corretas.
C) somente as opções I, II e IV estão corretas.
D) somente as opções II e IV estão corretas.
E) todas as opções estão corretas.

Questão 44
As sentenças a seguir se referem ao Impress.

I. A opção Espaçamento especifica o espaçamento entre caracteres individuais. Esse espaçamento é indicado em 
percentual.

II. A posição do texto sobrescrito permite elevar/rebaixar o texto em percentual em relação à linha de base.
III. Os efeitos de animação de texto como piscar, por exemplo, são configurados na opção de formatação de pará-

grafo.
IV. A opção Dimensionamento é utilizada para alongar ou compactar horizontalmente o texto selecionado e é indi-

cada em pontos (pt).
V. A posição do texto sobrescrito permite elevar/rebaixar o texto em pontos em relação à linha de base.

Sobre essas sentenças é correto afirmar que:
A) somente as opções I e III estão incorretas.
B) somente as opções I e IV estão corretas.
C) somente as opções II e IV estão corretas.
D) somente as opções III e IV estão incorretas.
E) somente as opções III e V estão corretas.




