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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             
                                            
 

VIDA APÓS A MORTE 
 

Mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a gente bate as botas. Você leva fé na 

imortalidade da alma? 
 

A crença na vida após a morte e na existência de um mundo habitado por espíritos acompanha a humanidade desde 

os tempos mais remotos. Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelo homem primitivo como portais de comunicação 

com o sobrenatural. “Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura para uma doença ou uma boa temporada de caça”, escreve o 

historiador francês Jean Clottes no livro The Shamans of Prehistory (“Os Xamãs da Pré-História”, inédito no Brasil). 

De lá pra cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No 

Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar numa boa a temida jornada rumo ao outro 

mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos incas no Peru – outra civilização que adorava transformar defuntos em 

múmias. Já para o Zoroastrismo da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota: 

para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar; para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela 

estranha (se vacilasse, o sujeito empacava ou despencava dela). 

Independentemente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 

2010, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos concluiu que 51% da população mundial entendem que a nossa existência 

não termina quando esticamos as canelas. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o 

fim da linha porque alma não existe. 

Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência. 

Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, 

experiências de quase morte e curas improváveis. Mas nem sempre conseguem. 
 

(Fonte: Eduardo Szklarz em “Mundo Estranho – Bíblia do Sobrenatural”, Edição 121-A, pg. 07, Editora Abril). 

 
 

 

 

 

Julgue os itens: 

I – Acreditar em vida após a morte é, para a humanidade um traço que independem de religião, povos e vem dos tempos mais 

remotos. 

II – Desde os tempos mais remotos, mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a 

gente bate as botas. 

III – Segundo o texto, pesquisadores do Instituto Ipsos estão cada vez interessados em fenômenos supostamente sobrenaturais. 

IV – Os zoroastras da antiga Pérsia eram bem inventivos  e acreditavam numa visão de pós-mundo modelável de acordo com a 

vida pregressa do indivíduo. 
 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e IV estão corretas . 

d) Somente II e III estão corretas. 

QUESTÃO 01 
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 A partir do contexto do segundo parágrafo, a palavra “pinguela” tem o sentido aproximado de: 

 

a) Travessa sigilosa. 

b) Travessia suntuosa. 

c) Passagem faustosa. 

d) Caminho tortuoso. 

 
 

 

 

 

Da leitura do texto podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

 

a) Egípcios e peruanos preparavam a jornada para o outro mundo com a prática da mumificação.  

b) Pesquisadores de diversas áreas já conseguem explicar a maioria dos fenômenos sobrenaturais. 

c) A parte da população que não defende a existência vida após a morte está dividida basicamente entre os incrédulos 

e os indecisos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 

d) Na pré-história o contato com os espíritos buscava todo tipo de ajuda. 

 
 

 

 

 

A cerca da linguagem utilizada pelo autor do texto, podemos afirmar que, basicamente, há o predomínio de: 

 

a) Função referencial. 

b) Função conativa. 

c) Função fática. 

d) Função metalinguística. 

 
 

 

 

 

“Os discursos são coerentes e entre outras coisas demonstram que há criatividade dos oradores.” Na frase cabem NO 

MÁXIMO:  

 

a) 3 vírgulas 

b) 4 vírgulas  

c) 2 vírgulas 

d) 1 vírgula 
 

 

 

 

No sintagma: “uma voz pálida e gélida”, encontramos a figura denominada:  

 

a) Eufemismo 

b) Perífrase 

c) Sinestesia 

d) Antonomásia  

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 

 

a) Hei de querer-lhe como se fosse minha mãe. 

b) Em todos os recantos da casa, nós nos sentimos bem, porque aspiramos o ar puro. 

c) Ele custará muito para me entender. 

d) O juiz assiste em Teresina há anos. 
 

 

 

 

As alternativas abaixo trazem duas frases corretas quanto à concordância nominal, EXCETO: 

 

a) Alguma coisa de boa está acontecendo no Brasil. 

Alguma coisa de bom está acontecendo no Brasil. 

b) Eles eram tais qual o primo. 

Ele era tal quais os primos. 

c) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores. 

É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores. 

d) Ele estava a só. 

Eles estavam a sós. 
 

 

 

 

Analise as orações abaixo: 

 

O pássaro que (1) pousou naquele galho está ferido. 

Era tal seu medo que (2) desmaiou.  

Tudo que (3) foi por você.  

Os poucos que (4) chegaram foram premiados. 

Não me disseram que (5) desejavam ali.  

Há dias que (6) não o vejo.  

 

Nas frases acima, o QUE aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 

 

a) 1-3-4 

b) 1-3-5 

c) 2-4-6 

d) 2-3-6 

 
 

 

 

 

Em que itens os significados dos parônimos estão trocados: 

 

a) Intemerato (puro); intimorato (corajoso). 

b) Cozer (costurar); coser (cozinhar). 

c) Sessão (reunião); seção (departamento). 

d) Estada (permanência de alguém); estadia (permanência de um navio no porto). 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Atualmente o computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas em todo o ambiente de trabalho, portanto para se criar 

uma planilha para calcular a quilometragem e o consumo de combustível de uma frota de veículos da prefeitura, o 

software ideal para se realizar essa tarefa é o: 

 

a) Word. 

b) Internet Explorer. 

c) Excel. 

d) Outlook Express. 
 

 

 

 

No programa Excel, a fórmula =A1*B2 significa que: 
 

a) O conteúdo da célula B1 será multiplicado pelo conteúdo da célula A2. 

b) O conteúdo da célula A1 será dividido pelo conteúdo da célula B2. 

c) O conteúdo da célula A1 será multiplicado pelo conteúdo da célula B2. 

d) O conteúdo da célula B1 não será multiplicado pelo conteúdo A1. 
 

 

 

 

Quando o arquivo de uma carta é salvo no computador, essa informação é armazenada no (a): 
 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Disco rígido. 

d) Disco EPROM. 
 
 

 

 
 

A Internet é comumente usada para chat (conversa on-line entre um ou mais participantes), leitura de notícias, efetuar 

transações bancárias, download de Aplicativos etc. Para se acessar um sítio é necessário digitar o (a): 
 

a) Endereço do correio eletrônico. 

b) URL do sítio, que normalmente é iniciado por www. 

c) Senha da ARPANET. 

d) Endereço do protocolo de acesso. 
 

 

 

 

Muitos de nós utilizamos nossos computadores, mas muitas vezes não sabemos exatamente como eles funcionam. Para 

que possamos nos utilizar de uma ferramenta é bom que tenhamos o máximo possível de conhecimento sobre a mesma, 

assim podemos utilizá-la da melhor forma. Acrescentamos ainda que o computador é formado por hardware e software. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito desses componentes. 
 

a) Hardware é a parte lógica do computador. 

b) Software são componentes físicos do computador. 

c) Software corresponde aos programas instalados no computador. 

d) Hardware são programas que permitem realizar diversos tipos de instruções controladoras de um computador. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A parte do computador responsável pelo processamento das informações é o (a): 
 

a) Teclado. 

b) Placa-mãe. 

c) Driver. 

d) Monitor. 
 
 

 

 

 

Os dispositivos de saída do computador incluem o (a): 

 

a) Mouse. 

b) Microfone. 

c) Impressora. 

d) Teclado. 
 

 

 

 

Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está presente 

nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias do mundo em 

apenas um click. E para isso o equipamento necessário para conectar o computador à Internet é denominado de: 
 

a) Modem. 

b) Antivírus. 

c) Impressora. 

d) Pendriver. 
 
 

 

 
 

Marque a alternada em que NÃO há um exemplo de sistema de arquivo: 
 

a) FAT32 

b) NTFS 

c) HPFS 

d) WINS 

 
 

 

 

 

Para utilizarmos a Internet de maneira rápida e prática podemos nos utilizar dos sites de busca e para isso o protocolo de 

comunicação padrão da internet (World Wide Web) é o: 

 

a) HTML; 

b) XML; 

c) HTTP; 

d) DCOM; 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                  QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

 

 

Protocolo de comunicação é um conjunto de regras preestabelecidas para que os computadores possa comunicar-se 

entre si. Assinale a alternativa que indica a que protocolo se refere o conceito abaixo. 

 

 

 

 

 

 

a) SMTP 

b) HTTP 

c) POP3 

d) IMAP 

 

 

 

 

Toda e qualquer empresa, inclusive as públicas possuem uma demanda muito grande de documentos a serem enviados, 

arquivados, impressos etc. Para auxiliar nessas atividades hoje o computador está sempre à disposição, portanto no 

aplicativo Word, o modo de exibição de layout de impressão é útil para: 

 

a) alterar configurações de arquivos em editores de textos de outras suítes. 

b) criar planilhas de cálculos, tabelas dinâmicas e formatar macros de impressão. 

c) editar cabeçalhos e rodapés, ajustar margens e trabalhar com colunas e objetos de desenho. 

d) formatar, criar e exibir slides de apresentações em palestras e reuniões de trabalho. 

 
 

 

 

A Internet pode ser definida como um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo, o que torna possível e 

interligação entre os computadores utilizando o protocolo de internet. Assinale a alternativa que contém as características 

a tecnologia de conexão à Internet denominada ADSL: 

 

a) Conexão permanente, custo variável, linha telefônica liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais. 

b) Conexão permanente, custo fixo, linha telefônica liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais. 

c) Conexão permanente, custo fixo, linha telefônica não liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais. 

d) Conexão não-permanente, custo variável, linha telefônica liberada e velocidade igual às linhas tradicionais. 

 

QUESTÃO 21 

É o protocolo utilizado para realizar a transferência das páginas Web para nossos programas navegadores 

(browsers). Os dados transferidos por esse protocolo podem conter, por exemplo: texto, áudio ou imagens. 

Esse protocolo utiliza a porta 80. 

 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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A internet é uma das melhores formas de pesquisa hoje encontrada, de fácil acesso e capacidade de assimilação do que 

é buscado. No entanto para prevenir-se contra ataques por softwares maliciosos, um usuário pode utilizar, além de um 

antivírus, um firewall. O firewall, no entanto, NÃO 

 

a) bloqueia sites mal-intencionados que possam comprometer o funcionamento de um computador. 

b) cria um registro de log de segurança. 

c) filtra as informações que entram pela conexão da internet. 

d) impede a abertura de e-mails com anexos perigosos. 

 
 

 

 

No aplicativo Excel, encontra-se, por padrão, no menu Inserir, o comando: 

 

a) Quebra de página 

b) Novo... 

c) Permissão 

d) Tabela... 
 

 

 
 

Em toda e qualquer atividade de digitação de um texto, principalmente no serviço público é sempre recomendado uma 

correção do mesmo para que não cause problemas futuros por isso observando a figura da Barra de Ferramentas do 

aplicativo Word a seguir. 

 

 

 

 

 

             O botão de comando, que está indicado na figura pela seta, refere-se a: 

 

a) alinhamento de texto 

b) ortografia e gramática 

c) estrutura do documento 

d) inserção de tabela 

 
 

 
 

O aplicativo Word possui uma barra de menus que contém, em cada menu, comandos padronizados na instalação da 

suíte Office. O comando Marcadores e numeração... Encontra-se, por padrão, no menu: 
 

a) Editar 

b) Exibir 

c) Formatar 

d) Inserir 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: DIGITADOR                                                       ~ 9 ~                                                       Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

 

 

 

Acerca do sistema operacional Windows, coloque V(Verdadeiro) e F(Falso): 

 

(  ) O Windows Update é um recurso de atualização do sistema Windows, o qual oferece opções de renovação de licença 

de uso e também de atualização do software antivírus específico da Microsoft. 

(  ) Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho do Windows, tem-se acesso a uma janela que 

contém diversas informações do sistema, como a quantidade de espaço em disco utilizada, em função dos arquivos e 

programas nele instalados. 

(  )Para se fazer logoff no Windows, é necessário fechar todos os aplicativos que estejam em execução e, em seguida, 

desligar o computador para que ele se reinicie com um usuário diferente. 

(   )Clicar e arrastar objetos no Windows é uma das suas características que facilitam a noção espacial do usuário. Essa 

característica permite gravar uma pasta dentro de um arquivo, bastando arrastar com o mouse o ícone associado à pasta 

e posicioná-lo sobre o nome do arquivo que receberá a pasta. 

(    ) É possível localizar um arquivo que esteja armazenado na estrutura de diretórios do Windows, a partir da ferramenta 

Pesquisar, disponibilizada ao se clicar com o mouse sobre o botão Iniciar. Essa opção oferece uma janela do gerenciador 

de arquivos, como o Windows Explorer, com campo para digitação do termo correspondente para pesquisa ou nome 

específico do arquivo. 

 

a) F – F – F – F – F  

b) V – V – V – V – V  

c) F – F – F – F – V  

d) V – F – V – V – V  

 
 

 

 

Antes de digitar um texto, é importante seguir algumas regras básicas. Analise as regras abaixo: 

I. A tecla ENTER marca o início de um novo parágrafo. Ela somente deverá ser pressionada quando você desejar forçar 

uma mudança de linha (final de um título, final de um parágrafo) Se você não respeitar esta regra, quando desejar 

alterar o formato original do seu documento, o resultado não irá ficar bom, pois a maior parte dos recursos de 

formatação do Word atua ao nível de parágrafo; 

II. Para acentuar digite primeiro o acento (que não aparecerá) e depois a letra (aparecerão os dois). Porém, se desejar 

digitar “(aspas), por exemplo, tecle “e somente depois pressione a barra de espaço. 

III. Após um símbolo de pontuação (.,;!?:), deixe sempre um espaço em branco. 

IV. Use as teclas presentes em seu teclado para movimentar o ponto de inserção (cursor) por entre as palavras já 

digitadas. Se desejar, o mouse também poderá ser utilizado para este fim. 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, II, III e IV 

d) I, e IV 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Observando a figura abaixo ele indica que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tamanho da fonte 

b) Mudando a cor de um texto 

c) Mudando o estilo de um texto 

d) Alinhando um texto 

 
 

 

 

A figura abaixo é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Área de trabalho 

b) Bloco de movimentação 

c) Bloco alfa numérico 

d) Barra de tarefa e o botão iniciar 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Com relação aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows, assinale a opção 

correta. 

 

a) A extensão de arquivos. DOCX do Windows é uma alternativa para que sejam salvos textos que possam ser abertos 

em outros ambientes operacionais, como o Linux, por exemplo. 

b) Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico, é necessário que todas as entradas do índice estejam 

marcadas por meio de um estilo específico. 

c) No Word, pode-se inserir uma quebra de página após a última linha digitada teclando-se simultaneamente CTRL e 

PAGE DOWN. 

d) No modo de apresentação de slides do Mspowerpoint, que pode ser acionado por meio da tecla F5 ou do botão , é 

possível visualizar os slides de uma apresentação em conjuntos de quatro slides por tela. 

 
 

 

Com a mesma facilidade que o computador nos auxilia é também muito fácil perdemos todos os documentos digitados e 

arquivados, por isso é preciso que se tome algumas precauções. Com relação a isso assinale a alternativa que indica 

como são conhecidas as cópias de segurança de arquivos: 

 

a) Backup. 

b) Backdoor. 

c) Background. 

d) FileLog. 

 
 

 

O pawer point é muito utilizado com slides para muitas apresentações rm aulas, seminários, conferências etc., por isso o 

digitador deve estar bem atualizado com todos os comandos. A que aplicativo do pawer point se refere a figura abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Alterando a cor de fundo do slide. 

b) Aplicando efeitos de animação. 

c) Usando capitular. 

d) Formatar capitular. 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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A parte física (hardware) do computador pode ser entendida como um conjunto de placas, componentes e circuitos 

eletrônicos que se comunicam através de barramentos. 

 

Com base nessa afirmação, assinale a opção que descreve a função do dispositivo de forma correta. 

a)  Hard Disk é o dispositivo responsável pelo processamento das instruções, também conhecido como o cérebro do 

computador. 

b) Slot ISA (Industry Standard Architecture) tem como função a ligação de placas do tipo PCI de 32 bits. 

c)  Memória RAM (Random Access Memory) é um dispositivo que permite, de forma temporária, a escrita e a leitura de 

dados e programas em execução por um computador. 

d) ROM – É um dispositivo volátil (ela não mantém os bytes armazenados de fábrica mesmo com o computador 

desligado); verifica o funcionamento dos componentes do computador (hardware). Varia de 100 kb a 1000 kb.  

 

 

 
 

O conhecimento sobre nossa ferramenta de trabalho além de ser útil é também muito importante, para o digitador usar o 

teclado para digitar ou navegar dentro dos programas é fundamental. E como sabemos, eles são divididos em blocos. 

Associe as colunas dos blocos com sua utilidade depois marque a alternativa com a sequência correta de cima para 

baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A – B – C  

b) A – C – B  

c) B – C – A  

d) C – A – B  

 
 

 

 

Ao utilizar aplicativos como o Microsoft Excel e Open Office Calc, o objetivo principal é criar, modificar ou visualizar, com 

recursos apropriados, 

 

a) Textos formatados. 

b) Imagens. 

c) Planilhas eletrônicas. 

d) Sons digitais. 

(A) Bloco Numérico 

(B) Bloco de Movimentação 

(C) Bloco Alfa Numérico  

(  ) corresponde a maior parte do teclado, ou seja, a todas 

as teclas usadas para digitação 

(  ) corresponde as teclas de navegação (setas), Home 

(inicio), End(final), Page Dowmn(15 linhas para baixo), 

Page Up(15 linhas para cima). 

(   ) Lado direito do teclado, usado para digitação dos 

números e sinais matemáticos. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
 

QUESTÃO 37 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

 

 

 

É comum hoje pessoas se utilizar de conhecimentos e habilidades para acessar outros computadores está sempre atento 

a sua ferramenta de trabalho é um cuidado que o digitador deve ter sempre. Por isso os aplicativos (software) utilizados 

para obter informações de forma indevida e/ou danificar arquivos existentes no computador são definidos como: 

 

a) Backup. 

b) Malware. 

c) Selfware. 

d) Middleware. 

 
 

 

 

Internet é um emaranhado de computadores que podem comunicar-se entre si. Intranet é uma rede restrita que utiliza os 

protocolos e tecnologias utilizados pela Internet para a troca e o processamento de dados internos. Quanto aos conceitos 

de Internet e intranet, assinale a opção CORRETA. 

 

a) O protocolo FTP permite o envio e recebimento de mensagens de e-mail entre usuários da Internet por meio de 

programas de correio eletrônico. 

b) O ISP (Internet Service Provider) é a instituição que regula o fornecimento de endereços web no mundo para a 

criação de novos sítios da Internet. 

c) VPN, firewall e serviços de criptografia são recursos especiais que agregam segurança no acesso à Internet. 

d) As intranets podem oferecer os mesmos serviços que a Internet, como transferência de arquivos e acesso a páginas 

HTML; entretanto, devido ao fato de que seus usuários se conectam em uma área restrita, geralmente institucional, 

as intranets não utilizam o protocolo TCP/IP. 

 
 

 

 

Com as novas tecnologias de informação e comunicação ficou bem mais fácil o contato entre não só as empresas como 

também entre as pessoas e para isso existe o e-mail. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma forma de 

endereçamento de correio eletrônico. 

 

I. jose@gmail.com 

II. ftp6ana@hotmail:www.servidor.com 

III. joca da silva@servidor:linux-a-r-w 

IV. www.gmail.com/pedro@ 

V. felipe.silva@cespe.unb.br 

 

Como formas corretas de endereçamento de correio eletrônico estão certas apenas as apresentadas nos itens: 

 

a) I e II. 

b) I e V. 

c) II e IV. 

d) II e IV.  

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

mailto:jose@gmail.com
ftp://ftp6ana@hotmail:www.servidor.com
http://www.gmail.com/pedro@
mailto:felipe.silva@cespe.unb.br



