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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 09. 
 
Péssima qualidade dos cursos reduz procura por cursos de 
direito 
 

Os calouros têm perdido interesse pelos cursos de 
direito e administração, os mais procurados do país, e pelas 
carreiras de saúde e educação. Por outro lado, cresce a 
procura por engenharia, produção (como os cursos de 
tecnologia) e construção (como arquitetura). O cenário foi 
constatado em estudo da consultoria Hoper Educação, com 
base em dados oficiais do MEC. A pesquisa aponta que o 
número de ingressantes em cursos privados de engenharia, 
produção e construção subiu 33% entre 2007 e 2009. Já a 
procura por administração e direito caiu 10% e 6%, 
respectivamente. A área de saúde também recuou (5%), 
puxada sobretudo por enfermagem e fisioterapia. Os dados 
são os mais atualizados já disponíveis. 

Para o autor do estudo, Romário Davel, há dois 
motivos para o cenário. O primeiro é o mercado de trabalho. 
A percepção dos calouros é que já há excesso de profissionais 
nas áreas em queda, enquanto surgem rotineiramente notícias 
de falta de engenheiros e de profissionais ligados à 
infraestrutura. "É uma área em que o jovem pode apostar para 
os próximos anos, porque a demanda deverá seguir alta." 
Outro fator, diz Davel, é a ação do MEC, que incentiva a 
abertura de cursos de engenharia e vem barrando a expansão 
dos de saúde, além de cortar vagas em direito. 

O secretário de Educação Superior do MEC, Luiz 
Cláudio Costa, diz que o fundamental é melhorar a avaliação 
dos cursos em geral, "o que garante uma expansão com 
qualidade e permite que os estudantes tenham mais 
possibilidades de escolha". Diretor da Associação Brasileira 
de Educação em Engenharia, Vanderli Fava de Oliveira, diz 
que o crescimento da área é insuficiente. "Para chegarmos ao 
nível de países desenvolvidos, precisamos dobrar o número 
de engenheiros formados por ano." 

Do lado dos cursos que encolhem, as explicações 
variam. Para o presidente interino do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto de Paula Machado, 
a queda de calouros de direito decorre da falta de qualidade de 
muitos cursos. "Com as altas taxas de reprovação no Exame 
da Ordem e em concursos públicos, as pessoas se 
desestimulam. Elas percebem que gastarão dinheiro com a 
formação e não conseguirão boa inserção no mercado", diz. 

Já o presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional de SP, Gil Lúcio Almeida, afirma que a queda 
dos calouros ocorre porque Estado e planos de saúde 
oferecem poucos serviços aos profissionais, além de 
concederem "baixa remuneração". Os conselhos profissionais 
de administração e enfermagem não se pronunciaram.  

 Folha de São Paulo, 24/6/2011  
 

1.  Assinale a alternativa, cujas informações estão coerentes 
com o texto. 

 
A. A falta de preparação dos alunos na educação básica 

compromete a qualidade dos cursos superiores, a exemplo 
de Direito e administração.  

B. Considerando o elevado índice de reprovados nos exames 
da Ordem dos advogados do Brasil – OAB – o que está 

faltando certamente é repensar o formato da avaliação 
aplicada para avaliar todos os cursos do ensino superior.  

C. A falta de qualidade no ensino fundamental e médio tem 
piorado o ensino nas faculdades que oferecem cursos da 
área de saúde, por isso o ingresso de calouros nesses 
cursos está diminuindo.  

D. Segundo Davel, a iniciativa do MEC a favor da expansão 
de cursos de engenharia vem coibindo a procura, por parte 
dos calouros, pelos cursos da área de saúde e de direito.  

E. A pesquisa realizada pela Hoper Educação comprovou 
que a proliferação das faculdades privadas de direito e 
administração provocou a diminuição de entrada de 
estudantes nesses cursos.  

 
2.  Com base nas informações presentes no texto, assinale a 

opção CORRETA. 
 
A. De acordo com os percentuais divulgados pela pesquisa, o 

número de ingressantes em cursos de direito caiu 10%.  
B. Gil Lúcio enfatiza que o grande número de trabalhadores 

da área de saúde vem contribuindo para o pagamento de 
baixos salários a esses profissionais.  

C. Alavancada pelo aumento da demanda de vagas, as 
engenharias estão apontando como profissões do futuro no 
cenário nacional.  

D. O futuro do mercado de trabalho é imprevisível e as 
constantes mudanças, cada vez mais rápidas, impedem de 
ser feito prognóstico de boas perspectivas de emprego em 
uma determinada área nos próximos anos.  

E. Os conselhos de administração e de enfermagem não se 
pronunciaram por entenderem que o mais importante é 
fazer bem feito, ou seja, os profissionais bem qualificados 
são os que conseguem espaço na sua atividade.  

 
3. Julgue as alternativas seguintes a respeito das ideias 

apresentadas no texto. 
 

I. Os cursos de saúde e de educação, além dos cursos 
de direito e de administração, estão sendo alvos do 
desinteresse dos calouros.  

II. O representante do MEC admite que as avaliações 
são indispensáveis para a melhoria da qualidade do 
ensino e ainda para o controle, redução e suspensão 
de vagas em instituição que não cumpre 
satisfatoriamente seu propósito.  

III. Conforme a pesquisa, a demanda por profissional na 
área de saúde aumentará, principalmente por 
enfermagem e fisioterapia, pois a retrocessão da 
procura desses cursos pelos calouros desencadeará a 
necessidade desses profissionais no mercado de 
trabalho.  
 

Está(ão) FALSA(S): 
 

A. Apenas a I. 
B. Apenas I e II. 
C. Apenas II e III. 
D. Apenas I e III. 
E. Todas. 

 
4. Analise os itens seguintes relativos às ideias presentes no 

texto. 
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I. Segundo o presidente interino do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, há uma relação 
direta entre a má qualidade dos cursos e a reprovação 
nos exames da OAB e em concursos públicos, 
desencorajando os estudantes a ingressarem num 
curso de direito.  

II. Os fatores econômicos e mercadológicos têm um 
peso determinante na hora da escolha da profissão, 
porque em algumas carreiras há mais chances de se 
conseguir um emprego depois da faculdade. As 
notícias de carência de engenheiros para o mercado 
de trabalho fizeram com que as Engenharias se 
tornassem os cursos mais promissores para os 
próximos anos.  

III. O desenvolvimento tecnológico e o empreendimento 
em construção no Brasil são fatores que vêm 
desfavorecendo a inserção dos profissionais de 
engenharia no mercado de trabalho.  
 

É VERDADEIRO o exposto no(s) item(ns): 
 
A. I 
B. I e II 
C. II e III 
D. I e III 
E. III. 

 
5. Estado e planos de saúde oferecem poucos serviços aos 

profissionais. 
 

O trecho destacado na oração acima exerce a função 
sintática de: 

 
A. Complemento nominal. 
B. Objeto indireto. 
C. Objeto direto. 
D. Sujeito. 
E. Predicado. 

 
6. "É uma área em que o jovem pode apostar para os 

próximos anos, porque a demanda deverá seguir alta." (2º 
parágrafo) 

 
Gil Lúcio Almeida, afirma que a queda dos calouros 
ocorre porque Estado e planos de saúde oferecem poucos 
serviços aos profissionais, além de concederem "baixa 
remuneração". (5º parágrafo) 

 
As palavras destacadas, nos dois trechos acima, exprimem 
respectivamente a idéia de: 

 
A. Explicação - causa. 
B. Consequência - explicação. 
C. Conclusão – causa. 
D. Explicação – consequência. 
E. Explicação – conclusão. 

 
7. Os calouros têm perdido interesse pelos cursos de direito e 

administração, os mais procurados do país, e pelas 
carreiras de saúde e educação. 

 
Assinale a opção que contém a explicação ADEQUADA 
para o uso das vírgulas no trecho acima. 

 

A. Marcam uma pausa para destacar o período do 
acontecimento, que é enunciado na oração a seguir. 

B. Intercalam o adjunto adverbial que aparece no meio de 
oração. 

C. Separam uma oração subordinada anteposta à principal. 
D. Isolam uma oração intercalada ou interferente. 
E. Isolam uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. 

 
8. Diretor da Associação Brasileira de Educação em 

Engenharia, Vanderli Fava de Oliveira, diz que o 
crescimento da área é insuficiente. "Para chegarmos ao 
nível de países desenvolvidos, precisamos dobrar o 
número de engenheiros formados por ano." 

 
Assinale a opção que indica o tempo e o modo em que 
estão flexionadas as formas verbais destacadas, 
respectivamente, no fragmento acima. 

 
A. Presente do subjuntivo – futuro do indicativo – presente 

do indicativo. 
B. Presente do indicativo – pretérito imperfeito do subjuntivo 

– presente do subjuntivo. 
C. Pretérito perfeito do indicativo – futuro do presente do 

indicativo – presente do subjuntivo. 
D. Presente do indicativo – futuro do subjuntivo – presente 

do indicativo. 
E. Presente do subjuntivo – futuro do presente do indicativo 

– pretérito perfeito do indicativo. 
 

9. Já a procura por administração e direito caiu 10% e 6%, 
respectivamente. 

 
Quanto às classes de palavras, os vocábulos, no trecho 
acima, destacados são respectivamente: 

 
A. Advérbio – verbo – adjetivo – adjetivo. 
B. Adjetivo – verbo – substantivo – advérbio. 
C. Adjetivo – substantivo – adjetivo – adjetivo. 
D. Adjetivo – substantivo – substantivo – advérbio. 
E. Advérbio – substantivo – substantivo – advérbio. 

 
10. Observe a concordância verbal dos itens abaixo. 

 
I. Os Estados Unidos investem muito em tecnologia. 

II. Muita raiva e indignação dominavam suas ações.  
III. Prédios, árvores, postes, tudo veio abaixo. 

 
Está(ão) CORRETO(s): 

 
A. Apenas I. 
B. Apenas II. 
C. Apenas I e II. 
D. Apenas I e III. 
E. I, II e III 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. Nos seis primeiros meses do Governo, a equipe da SEE 

visitou as 12 Gerências Regionais de Ensino da Paraíba, 
com o projeto _______________ . “Ao visitarmos escolas 
percebemos a urgência em realizar um trabalho junto aos 
gestores para que eles possam não só utilizar os recursos 
do FNDE, mas também realizar o monitoramento desses 
recursos que vão para a escola, e o Programa Formação 
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pela Escola vem atender a essa necessidade”, destaca 
Antonieta Nóbrega.  

 
(http://www.pbacontece.com.br, 08/08/2011) 

 
O projeto instituído pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) a que a notícia se refere e que preenche a lacuna 
CORRETAMENTE é: 

 
A. Caravana da Educação. 
B. Percursos da Educação Estadual. 
C. Caravana do Desenvolvimento Educacional. 
D. Caminhos da Gestão Participativa. 
E. Visão Panorâmica da Educação da Paraíba. 
 
12. O Hamas, grupo radical islâmico que controla a Faixa de 

Gaza, anunciou no início do sábado, 20 (pelo horário 
local), que não está mais comprometido com uma trégua 
com Israel. O comunicado foi transmitido por uma rádio 
do Hamas depois que Israel bombardeou a Faixa de Gaza 
por dois dias com ataques aéreos em resposta a foguetes e 
ataques que mataram oito israelenses na quinta-feira. "Não 
há mais qualquer trégua com o inimigo", disse o 
comunicado, numa medida que poderá abrir caminho para 
os radicais intensificarem a violência contra Israel.  

 
(http://www.estadao.com.br, 19/08/2011) 

 
O pacto de paz entre o Hamas e Israel estava em vigor 
desde o fim da guerra no início do ano de: 

 
A. 2007. 
B. 2008. 
C. 2009.  
D. 2010. 
E. 2011. 

 
13. Uma das vítimas das chuvas que atingiram a Paraíba no 

último fim de semana, o menino José Deyvison dos 
Santos, 10, foi protagonista de um filme sobre preconceito 
e trabalho infantil. O documentário foi produzido por 
alunos do curso de extensão em Produção de 
Documentário da UEPB (Universidade Estadual da 
Paraíba). O filme foi apresentado pela primeira vez ontem 
(20), mesmo dia em que o corpo de Deyvison foi 
encontrado pelos bombeiros.  

 
(http://www1.folha.uol.com.br, 21/07/2011)  

 
O nome do documentário em que José Deyvison e sua 
família aparecem é: 

 
A. Quando Eu Crescer.  
B. O Menino é Pai do Homem. 
C. Chega de Preconceito. 
D. O Menino e o Trabalho. 
E. Infância Perdida. 

 
14. Celebrações marcam os 426 anos de João Pessoa.  No dia 

do aniversário da cidade, o Movimento Varadouro 
Cultural promove a mobilização _______________, 
defendendo a mudança da bandeira da Paraíba. O evento 
acontece durante todo o dia nas casas de cultura e ruas do 
Varadouro, no Centro, com exposições de arte, rodas de 

conversas, apresentações musicais, exibição de vídeos, 
entre outros.  

http://www.portalcorreio.com.br, 05/08/2011 
 

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da 
notícia. 

 
A. Espírito do Povo. 
B. Melhor Símbolo para Paraíba. 
C. Nossa Bandeira é a Cultura. 
D. Negamos Bandeira. 
E. A Bandeira é Nossa Cara. 

 
15. Senado aprova anistia a bombeiros do Rio que tomaram 

quartel no começo de junho. O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-feira (11) projeto de lei do senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) que anistia de infrações 
previstas no Código Penal Militar e no Código Penal os 
bombeiros do Rio de Janeiro. A proposta segue para 
análise da Câmara dos Deputados. Se aprovada pelos 
deputados, a proposta vai à sanção presidencial. 

 
 (http://g1.globo.com, 11/08/2011)  

 
Os Bombeiros foram detidos no começo de junho por: 

 
A. Redução da jornada de trabalho sem permissão superior. 
B. Quebra de sigilo profissional. 
C. Participação em movimento para reivindicar melhores 

salários. 
D. Omissão de socorro aos desabrigados das enchentes 

juntamente com a defesa civil. 
E. Não realização de negociações de bônus com seus 

familiares. 
 

16. O secretário-executivo do Ministério do Turismo, 
Frederico Silva da Costa, está entre 38  presos na 
Operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta 
terça-feira (9). Conforme a PF, a ação visa "combater o 
desvio de recursos públicos destinados ao Ministério do 
Turismo por meio de emendas parlamentares ao 
orçamento da União".  

 
(http://www.portalcorreio.com.br, 09/08/2011) 

 
Nome da operação que investiga desvio de verbas com o 
suposto envolvimento de servidores e integrantes da 
cúpula da pasta, além de entidades privadas que firmaram 
convênios com o ministério é. 

 
A. Operação Radar. 
B. Operação Hiena. 
C. Operação Highlander. 
D. Operação Carniça. 
E. Operação Voucher.  

 
17. Com o apoio do Governo do Estado, durante toda a manhã 

desta quinta-feira (11), uma equipe da Rede Globo fez a 
escolha de locais onde serão produzidas as cenas da 
novela na Paraíba. A equipe voltará no dia 27 desse mês, 
já para produzir as cenas. “Estamos escolhendo os lugares 
em que ocorrerão as cenas, um trabalho de preparação 
importante para diretores, atores, técnicos e 
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coadjuvantes”, disse Durval Leal, produtor de locação da 
Rede Globo na Paraíba.  

 
(http://www.wscom.com.br, 11/08/2011) 

 
Para servir de cenário à novela, os produtores da Rede 
Globo escolheram: 

 
A. Praia de Tambaba – Conde. 
B. Monumento Natural do Vale dos Dinossauros – Sousa. 
C. Parque Estadual Pedra da Boca – Araruna. 
D. Distrito da Ribeira de Cabaceiras e Lajedo de Pai Mateus 

– Cabaceiras. 
E. Forte de Santa Catarina – Cabedelo. 

 
18. A crise na Líbia também teve repercussão no Brasil. Na 

sede da embaixada da Líbia, em Brasília, um grupo de 
manifestantes invadiu a embaixada. Eles expulsaram o 
embaixador e hastearam a antiga bandeira da Líbia, que 
os rebeldes usam como símbolo da revolução. Houve 
confronto entre manifestantes e funcionários da 
embaixada.  

 
http://g1.globo.com/jornal-nacional, 19/08/2011 

 
O tumulto e as agressões físicas ocorreram entre os 
partidários e adversários do ditador: 

 
A. Salem Zubeidi. 
B. Muammar Gaddafi. 
C. Omar Al-Bashir. 
D. Mahmoud Ahmadinejad. 
E. Fidel Castro. 

 
19. Prêmios Nobel vão pesquisar no Brasil. Dois ganhadores 

do prêmio Nobel de Química serão os primeiros 
pesquisadores de prestígio internacional a ingressar no 
Programa Ciência Sem Fronteiras do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ada Yonath - 
premiada em 2009 - e Kurt Wüthrich - laureado em 2002 - 
deverão passar um trimestre por ano, ao longo dos 
próximos três anos, em um laboratório do País.  

 
(http://www.estadao.com.br, 19/08/2011) 

 
As nacionalidades dos pesquisadores Ada Yonath e Kurt 
Wüthrich são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Canadense e alemão. 
B. Americana e polonês. 
C. Francesa e sueco. 
D. Russa e dinamarquês. 
E. Israelense e suíço. 

 
20. Nova lei penal tem gerado um boom na cobrança de 

fiança no país. De acordo com dados do Ministério da 
Justiça, somente no primeiro mês da aplicação da nova 
regra – que entrou em vigor no dia 4 de julho – o total 
arrecadado pelo Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) 
com fianças aumentou em cerca de 308%, na comparação 
entre julho de 2010 e julho de 2011. 

 
 (http://www.portalcorreio.com.br/noticias, 11/08/2011)  

 

Assinale a opção CORRETA a respeito da  Lei 12.403/11.  
 
A. Modifica o Regimento Interno das penitenciárias 

brasileiras. 
B. Substitui as penalidades pelos crimes homofóbicos  no 

Código de Processo Penal. 
C. Define a redução dos valores de indenização para a 

família das vítimas. 
D. Modifica a estrutura dos órgãos penitenciários brasileiros. 
E. Altera o Código de Processo Penal para criar mecanismos 

alternativos à prisão preventiva – as chamadas medidas 
cautelares.  

 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

   
21. “Um tipo de drive ainda comum é o de 3½ com 

capacidade de armazenamento de 1,44mb”. O texto cita 
um exemplo de: 

 
A. Disco Rígido 
B. Drive de CD-ROM 
C. Microprocessador 
D. Drive de Disquete 
E. Memória RAM 
 
22. “Está entre o processador e a memória RAM, para fazer 

com que o acesso à RAM seja mais veloz”. Estamos 
falando de:  
 

A. Memória Cache 
B. Disquete 
C. Scanner 
D. Microprocessador 
E. Slots 
 
23. Quais das sentenças abaixo são verdadeiras? 
 

I. O conteúdo da memória RAM é volátil, pois se esvazia 
quando desligamos o computador. 

II. As informações contidas num CD-ROM podem ser 
modificadas de acordo com a vontade do usuário. 

III. Gabinete e Processador são sinônimos para “o 
computador propriamente dito”. 
 
Assinale a alternativa CORRETA 

 
A. I e II  
B. I, II e III 
C. Somente I 
D. Somente III 
E. II e III 

 
24. No Windows Explorer, aplicativo que acompanha o 

Windows, o atalho para a seqüência: Menu EDITAR / 
Comando RECORTAR, seria:  
 

A. CTRL + B  
B. CTRL + X 
C. CTRL + C 
D. SHIFT + F4 
E. SHIFT + C 
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25. Sobre o Sistema Operacional Windows, marque a 
alternativa FALSA:  
 

A. É possível renomear arquivos, atalhos e pastas. 
B. Através do BOTÃO INICIAR podemos acessar 

programas para internet, planilhas e desenhos. 
C. Quando arrastamos um arquivo entre pastas diferentes, 

podemos fazer uma cópia desse arquivo. 
D. No Painel de Controle podemos ajustar configurações do 

teclado, do mouse e da impressora. 
E. Arquivos excluídos da unidade de Disco Rígido são 

armazenados na LIXEIRA por um período de 30 dias. 
 

26. Dentre as afirmações abaixo sobre o Windows, assinale a 
de conteúdo verdadeiro. 
 

A. A tecla de atalho CTRL + C serve para colar um ou mais 
arquivos selecionados. 

B. Calculadora, Paint e Microsoft Word são aplicativos que 
acompanham o Windows em sua instalação padrão. 

C. Microsoft Excel 97 é um tipo de Sistema Operacional. 
D. Podemos utilizar o Painel de Controle para adicionar 

novos programas ao computador. 
E. Para corrigir erros lógicos no Disco Rígido usamos o 

Bloco de Notas. 
 
27. O programa do Windows que permite a correção de erros 

lógicos nos discos rígidos e disquetes, bem como a 
marcação de erros físicos como setores defeituosos é o: 

 
A. ScanDisk 
B. Desfragmentador 
C. NotePad 
D. Backup 
E. Informações do Sistema 
 
28. Em termos gerais, o equipamento que apresenta, em um 

microcomputador, a maior capacidade de apresentar dados 
digitais é: 

 
A. Slots 
B. CD-ROM 
C. Disco Flexível 
D. DVD-R 
E. Disco Rígido 
 
29. No MS-Word, acerca dos comandos Salvar e Salvar 

Como, assinale a alternativa FALSA: 
 
A. Na primeira gravação do arquivo, estes comandos são 

idênticos. 
B. O Salvar Como cria um arquivo novo quando é acionado. 
C. Se acidentalmente fechamos um arquivo não-salvo, 

poderemos acessá-lo através da lixeira. 
D. A tecla para Salvar como é CTRL + B. 
E. Salvar apenas grava alterações feitas no mesmo nome de 

arquivo anterior. 
 
30. “No MS-Word existem duas: uma horizontal (localizada 

na parte inferior da tela) e outra vertical (localizada na 
parte direita da tela)”. O texto discute sobre:  
 

A. Barras de status 
B. Barras de rolagem 

C. Páginas de trabalho  
D. Barras de Menus 
E. Caixas de Diálogo 
 
31. Os comandos CTRL + P, CTRL + A, CTRL + O, CTRL + 

B, são usados no Word para, respectivamente:  
 

A. Novo Documento, Abrir, Salvar, Imprimir 
B. Abrir, Salvar, Imprimir, Novo Documento 
C. Visualizar Impressão, Abrir, Novo Documento, Salvar. 
D. Imprimir, Abrir, Novo Documento, Salvar. 
E. Salvar, Imprimir, Abrir e Visualizar impressão. 

 
32. Se ao escrever um texto no MS-WORD o usuário 

pressionar, uma única vez, a tecla DELETE: 
 

A. A página será Rolada a página para cima. 
B. A página rolará página para baixo. 
C. Apagará um caractere à direita do cursor. 
D. Apagará um caractere à esquerda do cursor. 
E. O arquivo será fechado e excluído do disco rígido. 
 
33. Sobre o MS-Excel, assinale a alternativa FALSA:  
 
A. É formado por uma série de colunas e linhas. 
B. O encontro de uma linha com uma coluna forma uma 

célula. 
C. O encontro da coluna D com a linha 2 forma a célula D2. 
D. Sua extensão de arquivo padrão é xls. 
E. A10+C4 é o comando digitado quando queremos somar o 

conteúdo dessas duas células. 
 
34. Funções são comandos que existem somente no MS-Excel 

para a realização de operações complexas. O que 
digitamos numa célula, quando queremos que ela 
apresente a DATA E HORA ATUAIS? 
 

A. MOMENTO# 
B. =AGORA() 
C. =HOJE* 
D. =AGORA* 
E. =HOJE() 
 
35. No MS-Excel, se escrevermos VICTORIA na célula H5 e, 

clicando na Alça de Preenchimento, arrastarmos 
verticalmente o mouse até a célula H24, teremos na célula 
H10: 

 
A. #NOME? 
B. #REF? 
C. VICTORIA 
D. SEG 
E. SOMA? 
 
36. Se num arquivo do MS-Excel temos o valor 23 na célula 

J1, e =J1+4, na célula G3, o resultado de J1+G3 é: 
 
A. 20 
B. 27 
C. 47 
D. 50 
E. 51 
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37. Sobre a INTERNET, NÃO Podemos afirmar: 
 
A. O endereço de IP é composto de 4 números separados por 

pontos. 
B. O Protocolo POP é responsável pelo recebimento das 

mensagens de Correio Eletrônico. 
C. Internet Explorer é um browser amplamente difundido e 

utilizado atualmente. 
D. O Protocolo FTP é responsável pela Transferência de 

arquivos pelas estações da rede. 
E. O Protocolo HTTP é responsável pelo envio das 

mensagens de correio eletrônico.  
 
38. No Internet Explorer existem botões na parte superior da 

tela. Assinale a opção cuja correspondência está 
INCORRETA: 
 

A. PARAR – esse botão solicita ao Browser que pare de 
carregar determinada página, caso esta esteja demorando, 
por exemplo. 

B. VOLTAR – faz com que o browser volte à página 
configurada como página inicial 

C. IMPRIMIR – imprime a página que está sendo visualizada 
D. ATUALIZAR – botão que solicita ao Browser uma nova 

carga da página, caso esta tenha sido interrompida por 
algum motivo.  

E. AVANÇAR – caso se tenha voltado demais, pode-se 
avançar para uma página à frente. 

 
39. Counter-Strike é um SOFTWARE DE JOGO muito 

famoso atualmente entre os jovens. O Netscape e o MS-
Acess, RESPECTIVAMENTE, são exemplos de software 
de:  
 

A. Browser e Banco de Dados. 
B. Planilha de Cálculos e Gráficos. 
C. Banco de Dados e Editor de Textos. 
D. Animação e Planilha de Cálculos. 
E. Jogos e Programação.  

 
40. Sobre a barra de Menu Padrão do MS-WORD, podemos 

afirmar:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. O Menu Formatar possui o comando Fonte. 
B. O Menu Inserir possui o comando Localizar ou 

Substituir. 
C. O Menu Arquivo possui o comando Cabeçalho e 

Rodapé. 
D. Menu Editar possui o comando Salvar Como. 
E. O Menu Exibir possui o comando Ajuda. 

 
_________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




