
Técnico de Informática                                                                                                              Concurso Público de Ibiara - PB 

 1

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Universidade instala campus em presídio da Paraíba - Marcelo 

Pellegrini  
 

Na legislação brasileira, a educação nos presídios é 
um direito assegurado. Dentro das grades, a realidade é 
outra. 

Segundo dados do Ministério da Justiça, apenas 
9,33% dos presos do País participam de atividades 
educacionais orientadas para a elevação da escolaridade e 
qualificação técnica. Para quebrar com esse ciclo de 
violência, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) irá 
inaugurar até junho o primeiro campus universitário dentro 
de um presídio brasileiro. 

A penitenciária escolhida é a de Serrotão, em 
Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba. Nele, 
está em construção um complexo com oito salas de aula, 
biblioteca e um auditório, no setor masculino. 

Lá serão oferecidas desde aulas de alfabetização 
até pós-graduação para os detentos. “Os cabras lá são 
inteligentes. Através da educação, vamos dar a eles uma 
nova perspectiva de vida”, afirma Marlene Alves, reitora da 
UEPB.  

Dos 1600 apenados de Serrotão, 20% possuem 
ensino médio completo e estão aptos a cursar as três 
primeiras graduações: Letras, História e Matemática. Os 
professores são da própria UEPB. “A sociedade pensa que é 
só montar um presídio e jogar lá. Isso é uma burrice social 
e um descompasso com o Brasil. Temos que dar dignidade 
e condição humana para reinserir os detentos na 
sociedade”, completa. 

“Se virarmos as costas para os detentos, o ciclo de 
violência se reforça. É preciso educar e reintegrar os 
detentos na sociedade, assim, quebramos esse ciclo”, afirma 
o secretário de Educação da Paraíba, Harrison Targino, que 
define a iniciativa como “decisiva”. 

Para viabilizar o projeto, a UEPB investiu 1,5 
milhão de reais na construção do campus e o estado 
desembolsou 2,5 milhões de reais na reforma do presídio, 
além de contribuir com material didático do programa de 
Educação de Jovens e Adultos. 

No setor feminino, as iniciativas foram outras. “Ao 
conversar com as detentas, percebemos que elas não tinham 
necessidade por uma sala convencional, como as do setor 
masculino”, conta Marlene. 

Devido ao fato de muitas detentas serem mães, a 
UEPB optou pela construção de um salão multiuso, voltado 
para aulas interdisciplinares. Na ala também foram 
construídos um berçário, uma biblioteca e um consultório 
médico e de assistência à gestante, que conta com 
atendimento de médicos e alunos ligados à universidade. 

Além disso, espaços reservados para visitas 
íntimas foram construídos nas duas alas. “Notamos que isso 
não existia, o que era muito constrangedor para os detentos 
e diminuía sua dignidade”, diz a reitora. 

Antes mesmo da inauguração propriamente dita do 
campus, oficinas de costura e em uma mini-fábrica de 
tijolos já estão em curso. Estas ações, segundo Targino, 
atribuem uma qualificação profissional aos detentos e 
ajudaram a trazer a UEPB para dentro de Serrotão. 

“Parte da mão-de-obra utilizada na construção dos 
prédios era de detentos”, afirma o secretário de educação. 
Com isso, além de receber um incentivo financeiro, os 

detentos reduzem o tempo da pena. Pois, a cada três dias de 
estudo ou de trabalho reduz-se um dia do tempo de prisão. 

A iniciativa da UEPB já despertou o interesse de 
outras instituições de ensino, a exemplo da UFPB e da 
Faculdade Maurício de Nassau. “A UEPB teve a 
capacidade de entender o presídio de Serrotão como um 
espaço não só de pesquisa, mas também de intervenção 
social. Ficamos contentes que nosso exemplo seja 
multiplicado”, conta a reitora Marlene Alves. 

                                     www.cartacapital.com.br /08.05.2012 
 
1. Com base nas informações presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A. Quase 10% dos presos do país têm acesso à educação 

superior nos presídios. 
B. O primeiro campus universitário dentro de um presídio 

brasileiro foi inaugurado pela Universidade Estadual da 
Paraíba.  

C. É possível inferir que no presídio também é oferecida a 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, voltada 
especialmente para os presos que já concluíram o ensino 
médio.  

D. Há uma contradição entre a legislação brasileira e o que 
acontece nos presídios do Brasil no que diz respeito aos 
presos terem direito à educação.  

E. Se, por um lado, as necessidades das detentas foram 
consideradas na organização do espaço e na oferta de 
serviços, não houve uma atenção nesse sentido em 
relação às condições dos detentos.  

 
2. Analise as assertivas seguintes. 

 
I. Uma necessidade detectada pela UFPB na ala 

feminina diz respeito à organização de um espaço 
para visitas íntimas.  

II. Os prédios do Campus foram construídos graças 
exclusivamente à mão-de-obra dos detentos.  

III. Diante da resistência dos presidiários para 
participarem da construção dos prédios do Campus 
da UEPB foi preciso oferecer-lhes um incentivo 
financeiro e a redução do tempo de pena.  

IV. Considerando que, a cada três dias na prisão, 
reduz-se um dia do tempo de prisão, no período de 
15 dias seguidos a redução da pena de um preso é 
de cinco dias.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Todas as assertivas são verdadeiras. 
B. Todas as assertivas são falsas. 
C. Apenas três assertivas são verdadeiras. 
D. Apenas três assertivas são falsas. 
E. São duas assertivas verdadeiras e duas falsas. 
 
3. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A. As primeiras ações da UEPB dentro do presídio 

Serrotão estão voltadas para a qualificação profissional, 
sendo elas oficinas de costura e uma mini-fábrica de 
tijolos.  

B. Mais de 300 apenados estão aptos para cursarem uma 
das três primeiras graduações oferecidas pela UEPB.  
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C. A partir da última fala da reitora da UEPB, 
compreende-se que o interesse da Universidade Federal 
da Paraíba pelo Presídio Serrotão se restringe à 
pesquisa.  

D. Para a construção do Campus foram gastos 4 milhões de 
reais, considerando os investimentos da UEPB e do 
governo estadual.  

E. O consultório médico instalado na ala feminina serve 
para atender somente às gestantes e o atendimento é 
realizado somente por alunos do curso de medicina da 
Universidade.  

 
4. Analise os itens seguintes, assinalando nos parênteses 

(V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 

(    ) Em “20% possuem ensino médio completo e estão 
aptos a cursar as três primeiras graduações: Letras, 
História e Matemática” (quinto parágrafo),  
depreende-se que há a possibilidade de implantar 
novos cursos de graduação no Presídio.  

(      ) Na afirmação: “Notamos que isso não existia, o 
que era muito constrangedor para os detentos e 
diminuía sua dignidade” (décimo parágrafo), 
Marlene Alves refere-se à falta de privacidade nas 
visitas dos parentes mais próximos aos presos, 
como, por exemplo, pais, esposas e filhos, 
impedindo-lhes uma aproximação mais familiar e 
íntima.   

(    ) Na seguinte fala da reitora está explícito o objetivo 
maior da implantação do Campus da UEPB no 
presídio Serrotão:   “Se virarmos as  costas para os 
detentos, o ciclo de violência se reforça. É preciso 
educar e reintegrar os detentos na sociedade, assim, 
quebramos esse ciclo” (sexto parágrafo)  

(  ) A frase “Lá serão oferecidas desde aulas de 
alfabetização até pós-graduação para os 
detentos”(quarto parágrafo)  permite afirmar que há 
uma homogeneidade no grau de escolaridade dos 
detentos.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. V, F, V, F. 
B. V, F, F, V. 
C. V, F, F, F. 
D. F, V, F, V. 
E. V, V, F, F. 

 
5. “Os cabras lá são inteligentes. Através da educação, 

vamos dar a eles uma nova perspectiva de vida”, afirma 
Marlene Alves, reitora da UEPB. (quarto parágrafo). 

 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. O adjunto adverbial de lugar “lá” faz referência ao 

Presídio Serrotão. 
B. A fala da reitora apresenta marcas linguísticas do uso 

informal da língua. 
C. Em “vamos dar a eles”, o termo sublinhado pode ser 

substituído pela forma pronominal  “los”, de acordo 
com a norma gramatical. 

D. O predicado do primeiro período é nominal. 
E. A forma verbal “vamos dar” apresenta valor temporal 

futuro. 

6. Assinale a alternativa, cujo exemplo NÃO se adequa à 
regra apresentada. 

 
A. “No setor feminino, as iniciativas foram outras” (oitavo 

parágrafo) - a vírgula é usada para isolar adjunto 
adverbial deslocado. 

B. “estão aptos a cursar as três primeiras graduações: 
Letras, História e Matemática”(quinto parágrafo) - usa-
se vírgula para separar entre si elementos coordenados 
(dispostos em enumeração). 

C. Se virarmos as costas para os detentos, o ciclo de 
violência se reforça.” (sexto parágrafo) -  as orações 
subordinadas adverbiais são separadas por vírgulas 
quando estão no início do período. 

D. “Estas ações, segundo Targino, atribuem uma 
qualificação profissional aos detentos e ajudaram a 
trazer a UEPB para dentro de Serrotão.”(décimo 
primeiro parágrafo) – a vírgula deve ser usada para 
isolar o vocativo. 

E. “afirma Marlene Alves, reitora da UEPB” (quarto 
parágrafo) – usa-se a vírgula para isolar o aposto. 

 
7. Assinale a alternativa em que o acento gráfico da série 

de palavras é justificado pela mesma regra de 
acentuação gráfica: 

 
A. Violência, penitenciária, prédio.  
B. Lá, é, irá.  
C. Didático, violência, médico.  
D. Técnica, íntimas, construídos.  
E. Além, também, atribuem.   

 
8. “Parte da mão-de-obra utilizada na construção dos 

prédios era de detentos” (décimo segundo parágrafo). 
 

A. O sujeito da oração é “Parte da mão-de-obra utilizada na 
construção dos prédios”.  

B. O sujeito da oração pode ser classificado como simples. 
C. O verbo “era” está conjugado no pretérito imperfeito. 
D. A palavra “mão-de-obra” ‘e formada pelo processo de 

composição por justaposição. 
E. O predicado da oração é “utilizada na construção dos 

prédios era de detentos”. 
 

9. “A sociedade pensa que é só montar um presídio e jogar 
lá” (quinto parágrafo). O termo sublinhado exerce 
função de: 

 
A. Objeto direto. 
B. Objeto indireto. 
C. Complemento nominal. 
D. Adjunto adverbial de lugar. 
E. Agente da passiva.  

 
10. “ Na legislação brasileira, a educação nos presídios é 

um direito assegurado” (primeiro parágrafo). 
  

As palavras sublinhadas são classificadas, 
RESPECTIVAMENTE, como:  

 
A. Substantivo, substantivo, verbo, artigo, adjetivo. 
B. Substantivo, substantivo, verbo, preposição, adjetivo. 
C. Adjetivo, adjetivo, verbo, artigo, substantivo. 
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D. Adjetivo, substantivo, verbo, pronome indefinido, 
adjetivo. 

E. Adjetivo, substantivo, verbo, artigo, adjetivo.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 
11. Leia o texto abaixo e complete a lacuna 

RESPECTIVAMENTE: 
 

O maior lixão da América Latina, instalado sobre um 
mangue às margens da Baía de Guanabara e na 
confluência dos rios Sarapuí e Iguaçu, o aterro recebeu 
ao menos 70 milhões de toneladas de lixo sem qualquer 
proteção e agora chegou ao fim. Detectar a 

contaminação de ____________ ao meio ambiente é 

ainda mais difícil porque ao redor dele existem ao 

menos 42 lixões clandestinos, sendo 21 ainda ativos. A 

meta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do(a) 

___________ é desativar todos neste ano. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Gramacho - Rio de Janeiro. 
B. Gramacho - Goias. 
C. Gramacho - Paraná. 
D. Gramacho - Tocantins. 
E. Gramacho - Rio Grande do Norte. 

 

12. Leia o texto abaixo e complete a lacuna 
RESPECTIVAMENTE 

_____________________é o modelo de 
desenvolvimento que equilibra os avanços 
socioeconômicos com o aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais. Os benefícios do crescimento 
econômico devem priorizar a inclusão social e a 
proteção ambiental e fomentar políticas de erradicação 
da pobreza. 

Correio brasiliense-4/05/2012 

A. Economia mista. 
B. Desenvolvimento tecnológico. 
C. Desenvolvimento sustentável. 
D. Desenvolvimento ecológico. 
E. Desenvolvimento econômico 

13. Uma pesquisa realizada em nove países latino-
americanos sobre o consumo do álcool mostra que o 
brasileiro ingere 6,9 litros de bebida alcoólica por ano. 

 
Divulgado nesta quinta-feira (24), o estudo inédito 
cruzou dados de enquetes nacionais e mediu não só a 
porcentagem da população que consome bebidas, mas 
quanto e como se consome.  

 
Nessa pesquisa  o ranking é liderado pela Venezuela 
(8,9), e o Brasil ocupa a: 
 

www.folha.com.br/ 24/05/2012  
 
 

A. 2ª posição. 
B. 3ª posição. 
C. 4ª posição. 
D. 5ª posição. 
E. 6ª posição. 

 
14. O índice ultravioleta (IUV) mede o nível de radiação 

solar na superfície da Terra. Quanto mais alto, maior o 
risco de danos à pele e de aparecimento de câncer.  
Na Paraíba IUV é: 

 
A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 9 
E. 10 

 
15. Médicos italianos salvaram a vida de um menino de um 

ano e meio de idade graças à implantação do menor 
coração artificial do mundo para manter o bebê vivo até 
que um doador fosse encontrado para um transplante.  

 

www.wscom.com.br/24/05/2012  

 
A equipe médica que realizou a cirurgia é de(o) : 

 
A. Japão  
B. Argentina. 
C. Brasil. 
D. Roma. 
E. Portugal  
 
16.  O Ministério do Trabalho publicou a nota técnica nº 

184 para esclarecer pontos polêmicos da nova lei sobre 
Aviso Prévio. Assim, para o empregado que pede 
demissão, a empresa não pode exigir que ele cumpra um 
aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado - o 
máximo segue de 30 dias. 
"O dispositivo citado é voltado estritamente em 
benefício  dos trabalhadores, sejam ele urbanos, rurais, 
avulsos ou domésticos", diz a nota. Segundo a nova lei, 
cada empregado terá direito a no mínimo 30 dias de 
aviso prévio, somado mais três dias para cada ano de 
trabalho. 
 
Segundo a nova Lei do Aviso Prévio o tempo foi 
ampliado:  
 

A. De 30 para de até 90 dias, vale apenas para o 
empregado.  

B. De 30 para de até 80 dias, vale apenas para o 
empregado. 

C. De 30 para de até 70 dias, vale apenas para o 
empregado. 

D. De 30 para de até 60 dias, vale apenas para o 
empregado. 

E. De 30 para de até 50 dias, vale apenas para o 
empregado. 

 
17. Nos últimos dias, uma grande polêmica vem ganhando 

destaque na mídia nacional entre A presidente Dilma 
Rousseff e o Congresso Nacional, trata-se do veto de 12 
artigos de um  projeto que trata das normas e regras para 
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garantir a qualidade de vida do planeta. Esse Projeto é 
do:  

A. Código Tributário. 
B. Código Penal. 
C. Código Florestal. 
D. Código Civil. 
E. Código de Trânsito. 
 
18. Leia o texto abaixo e complete a lacuna 

RESPECTIVAMENTE: 
Apelidado de Hulk, o personagem das histórias em 
quadrinhos da Marvel Comics, criado por Stan Lee, foi 
como o Paraibano ______________________ ficou 
conhecido.  Hoje o atacante do FC Porto, clube 
português, estreia entre os convocados, e entra na briga 
por uma vaga entre os 23 selecionáveis para a Copa do 
Mundo de 2014. 
 

A. Marcelinho Junior. 
B. Givanildo Vieira de Sousa. 
C. Fábio Bilica. 
D. Marcelinho Paraíba. 
E. Geraldo Vieira de Sousa 

 
19. Leia o texto abaixo e complete a lacuna 

RESPECTIVAMENTE 
 

Para dar origem a cidade de Ibiara, por volta de 
________, construíram a primeira casa servindo de 
pousada para os viajantes que passavam pela região. O 
local nessa época se chamava Sítio Poço do Cavalo, 
logo depois em _______, o povoado mudou o nome 
para _____________.  

 
A. 1874- 1880 - Santa Maria.  
B. 1914- 1881- Santa Maria.  
C. 1850-1891- Santa Maria. 
D. 1910- 1888- Santa Maria.  
E. 1874- 1891- Santa Maria. 

 
20. O município de Ibiará, esta localizado na região Oeste 

do Estado da Paraíba, limitando-se ao Sul com Santana 
de Mangueira, a Oeste e a Norte Conceição, a Nordeste 
Diamante, e a Sudeste Curral Velho.  

 
A principal atividade econômica da comunidade 
Ibiarense é: 
 

A. Pecuária. 
B. Comércio. 
C. Aquicultura. 
D. Agricultura. 
E. Indústria. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Informática é a ciência que estuda o processamento, 

armazenamento e a troca de informações, utilizando um 
aparelho eletrônico denominado computador. Este 
possui várias partes, dentre estas, o _________ - “com o 
qual operamos o computador através de comandos 
digitados”.  
 
A parte em negrito se refere ao:  

A. Teclado, que é um periférico de saída. 
B. Mouse, que é um periférico de entrada. 
C. Teclado, que é um periférico de entrada. 
D. Mouse, que é um periférico de saída. 
E. Teclado, que é um periférico misto. 

 
22.  Sobre o Sistema Operacional Windows, marque a 

alternativa CORRETA:  
 

A. A Calculadora, um dos Acessórios do Windows, 
apresenta-se em três formatos: calculadora padrão, 
calculadora científica e calculadora financeira. 

B. Após um período de 45 dias, a LIXEIRA do Windows é 
esvaziada automaticamente. 

C. No Windows, apenas figuras/fotos com extensão JPG 
podem servir de papel de parede no segundo plano do 
Desktop. 

D. O Painel de Controle possui vários ícones, incluindo 
ADICIONAR NOVO HARDWARE, através do qual o 
usuário pode instalar novos programas em seu 
computador. 

E. O comando LOCALIZAR do Windows possibilita a 
pesquisa pela data da última modificação do arquivo. 

 
23. Qual a tecla de atalho do Microsoft Powerpoint 2003 

usada para REPETIR CRIAÇÃO DE NOVO SLIDE? 
 

A. ALT + Z 
B. CTRL + Y 
C. SHIT + V 
D. F5 
E. CTRL + ALT + P 

 
24. Sobre o Internet Explorer, analise as afirmações a seguir 

sobre os botões que se localizam na parte superior de 
sua tela. 
 

I. Botão PARAR – esse botão solicita ao Browser que 
pare de carregar determinada página e volte à última 
página carregada por completo. 

II. Botão IMPRIMIR – imprime a página que foi 
selecionada pelo usuário como página principal. 

III. Botão ATUALIZAR – caso determinada página 
tenha sido interrompida por algum motivo, este 
botão solicita ao Browser uma nova carga da página. 

 
Qual(is) possue (m) conteúdo totalmente CORRETO?   

 
A. Somente III. 
B. I e II. 
C. Somente I. 
D. II, III. 
E. I, II, III. 
 
25. Qual(is) da(s) sentença(s) abaixo é(são) FALSA(S)? 
 

I. Um monitor de 17’’ terá sempre melhor qualidade 
de resolução que um monitor de 15’’ . 

II. No Sistema Operacional Windows, arquivos e pastas 
devem ter um nome que pode conter até 264 
caracteres (letras, números, símbolos), com exceção 
destes / \ | > .< * ? :  

III. CD-ROM é o CD cujas informações já são gravadas 
na fábrica, portanto seu conteúdo não poderá ser 
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modificado, mesmo quando inserido em 
equipamentos que permitem a gravação de CDs. 

. 
A. Apenas I.  
B. I, II . 
C. I, II, III. 
D. Apenas III. 
E. II e III. 
 
26. Memória RAM significa memória de Acesso Aleatório, 

tendo, portanto seu conteúdo alterado constantemente 
pelo computador. Uma unidade de medida possível para 
este componente é:  
 

A. MB (MegaBytes). 
B. Kbps (KiloBits por segundo). 
C. DPI (pontos por polegada). 
D. Bits. 
E. MHz (MegaHertz). 

 
27. No Sistema Operacional Windows podemos:  

 
I. Arrastar um arquivo entre unidades diferentes. 

II. Arrastar um arquivo entre pastas da mesma 
unidade. 

 
A Frase I e a Frase II referem-se, 
RESPECTIVAMENTE a:   
 

A. Mover um arquivo e Copiar o arquivo. 
B. Recortar um arquivo e Colar um arquivo. 
C. CTRL + C e CTRL + P. 
D. Copiar um arquivo e Mover o arquivo. 
E. Colar um arquivo e Copiar um arquivo. 

 
28. Em um texto qualquer no Microsoft Word 2003, qual o 

conjunto de teclas usado para que todas as letras do 
texto selecionado fiquem maiúsculas? 

 

A. SHIT + + 
B. CTRL + M 
C. CTRL + SHIT + M 
D. CTRL + SHIT + A 
E. ALT + U 
 
29. Os comandos CTRL + J, CTRL + 0, CTRL + I, CTRL + 

=, são usados no Word 2003 para, 
RESPECTIVAMENTE:  
 

A. Justificar, Abrir um Novo Documento, Texto 
selecionado em Itálico, Texto selecionado Sobrescrito.  

B. Corrigir ortografia, Copiar texto selecionado, Imprimir, 
Novo Documento. 

C. Visualizar Impressão, Abrir, Novo Documento, Salvar. 
D. Visualizar impressão, Abrir um Novo Documento, 

Salvar, Imprimir. 
E. Justificar parágrafo, Inserir linha antes do parágrafo, 

Texto selecionado em Itálico, Texto selecionado em 
Subscrito. 

 
30. Em um determinado arquivo do Ms-Excel 2003 temos 

digitado 35 na célula D1, e =D1+8, na célula E1. O 
valor que aparecerá em F1, se digitarmos o comando 
=D1+E1 será:  

A. 41 
B. 66 
C. 78 
D. 81 
E. -6 
 
31. Analise as afirmações a seguir: 

 
I. Quando falamos que um computador é de 32 bits, 

significa dizer que ele processa 32 unidades de 
informação ao mesmo tempo, sendo, portanto mais 
rápido que um de 16 bits. 

II. Byte é uma palavra binária composta por um 
conjunto de 16 bits. 

III. Um disco rígido de 20 gigabytes tem capacidade de 
armazenamento maior que um de 20000 megabytes.  

 
Quais afirmativas são CORRETAS? 
 

A. Somente II e III. 
B. Somente III. 
C. I, II e III. 
D. Somente I. 
E. Somente I e III. 
 
32. Assinale a alternativa com conteúdo VERDADEIRO. 

 
A. O barramento ISA é um dos mais utilizados na 

atualidade com taxa de transferência de 16 bits por vez 
e um clock de 4,77 MHz. 

B. Atualmente, vários barramentos possuem 
compatibilidade com o recurso Plug and Play, através 
do qual o computador reconhece os dispositivos 
conectados ao slot de forma automática. 

C. Em 1990 surgiu o barramento PCI cuja principal 
característica é possuir o recurso Bus Mastering, 
exclusivo deste tipo de barramento. 

D. Apesar de existir confusão entre o barramento PCI-X e 
o padrão PCI Express, ambos são idênticos. 

E. 1996 foi um ano revolucionário, pois a Intel lançou no 
mercado o padrão de barramento AGP, cujo slot serve 
exclusivamente às placas de rede.  

 
33. Quais das sentenças abaixo são INCORRETAS? 
 

I. Microfone, câmera e impressora são exemplos de 
periféricos de entrada. 

II. Caixa de Som, Data Show e Plotter são exemplos 
de periféricos de saída. 

III. Disco Rígido, Placa de Rede e Mouse são 
exemplos de periféricos Mistos (entrada e saída). 
 

A. Somente II.  
B. I, II.  
C. II, III. 
D. Somente III. 
E. I e III. 
 
34. Este Protocolo é “responsável pelo envio das 

mensagens de correio eletrônico”.  
 

O texto em negrito refere-se ao protocolo de Internet 
conhecido como:   
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A. POP 
B. TCP 
C. SMTP 
D. FTP 
E. IP 
 
35. Assinale a afirmativa INCORRETA:  

 
A. Fibras ópticas são imunes a ruídos e a interferências 

eletromagnéticas. 
B. O par trançado é um meio físico de transmissão de 

baixo custo e usado geralmente em ligações ponto a 
ponto.  

C. O cabo coaxial possui custo maior que o par trançado, 
porém possui melhor imunidade a ruído.  

D. As informações das fibras ópticas são transmitidas 
através de um sinal de luz codificado ao invés de sinais 
elétricos. 

E. Pode-se minimizar a imunidade a ruídos do par trançado 
através do uso de blindagem adequada. 

 
36. Sobre o Microsoft Word 2007, assinale a alternativa 

INCORRETA? 
 

A. CTRL + C é o conjunto de teclas usado para COPIAR o 
texto selecionado. 

B. O formato de extensão padrão de seus textos é o  “.doc”. 
C. O número mínimo de fonte que pode ser usada em um 

texto é “1”. 
D. O Menu INSERIR possui o comando TABELA. 
E. Quando a tecla F12 é apertada serve para acionar o 

comando Salvar Como. 

 
37. Qual das opções abaixo NÃO se encontra no Menu 

Formatar Células, acionado através do conjunto de 
teclas CTRL + 1, no Microsoft Excel 2007? 
 

A. Número. 
B. Preenchimento. 
C. Proteção. 
D. Fonte. 
E. Localizar. 

 
38. Em uma apresentação de slides qualquer do Microsoft 

PowerPoint 2007, quais teclas devem ser apertadas para 
acionar as funções INICIAR APRESENTAÇÃO DE 
SLIDES e OBTER AJUDA PARA USAR O 
MICROSOFT POWERPOINT, respectivamente? 

 
A. F5 e F1 
B. CTRL + I e CTRL + H 
C. F5 e F7 
D. CTRL + A e SHIFT + H 
E. F5 e CTRL + H 

 
39. Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Uma topologia muito popular nas redes é a topologia 
em Estrela, na qual cada computador da rede está 
conectado a um dispositivo central, chamado de hub. 

II. Em uma rede conectada através da topologia em 
anel, se um computador da rede falhar, a transmissão 
será interrompida. 

III. Na topologia Bus os computadores estão 
conectados através de múltiplos cabos coaxiais, 

portanto, uma ruptura em qualquer ponto, não 
danificará a rede. 

 
Qual(is) possuem conteúdo totalmente CORRETO? 
 

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

 
40. Qual das afirmativas abaixo cita apenas tipos de 

Sistemas Operacionais ditos “Corporativos”? 
 
A. Windows 95 e Linux. 
B. Windows NE, Windows 98 e Windows 2000. 
C. Windows NT e Windows 2000. 
D. Windows Vista e Windows NT. 
E. Delphi e Linux. 
 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




