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▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
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▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
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fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno das questões femininas. Temas 1 
como assédio, aborto, maternidade e carreira, vêm sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário 2 
político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já 3 
foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. Porém, no que tange a 4 
representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. 5 

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas 6 
de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, no nosso 7 
cenário de baixa representatividade feminina no governo. 8 

Segundo o Inter-Parliamentary Union, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política 9 
feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a 10 
nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde 11 
a década de 1940. Isso indica que além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos 12 
avanços têm se apresentado nas últimas décadas. 13 

Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 14 
Federal, essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% dos eleitores 15 
são mulheres. Pesquisas com dados de 2016 mostram como o número de mulheres na política é baixo no Brasil. Como você 16 
pode ver, naquele ano, apenas um cargo de governo estadual era ocupado por mulher, hoje a situação não é muito diferente, 17 
apenas dois governos estaduais não são governados por homens. 18 

Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira 19 
igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se 20 
encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. 21 

Embora existam cotas eleitorais (lei que assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a 22 
participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente) esse mecanismo pouco tem contribuído para 23 
melhorar a atuação e a chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Como dissemos anteriormente, o percentual 24 
de mulheres no poder permanece quase o mesmo desde 1940. 25 

Além disso, muitas das candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são consideradas candidatas 26 
laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, estão ali só para cumprir o coeficiente 27 
necessário que os partidos devem ter para serem considerados legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a fazer 28 
campanha política e também não obtém votos qualificados. 29 

Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 30 
responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade de gênero, mas não tem alcançado uma participação igualitária 31 
nos partidos. 32 

A sub-representação feminina na política gera consequências que se refletem, principalmente, mas não 33 
unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Porém, 34 
existem divergências quanto o modo que essas consequências são percebidas. 35 

Por um lado, acredita-se que a ausência de mulheres nos cargos de poder não propicia um debate adequado em 36 
torno de questões fundamentais, como saúde e segurança pública. Entende-se que a presença de mulheres na política 37 
proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas 38 
femininas. 39 

Como exemplo, podemos mencionar o caso do decreto parlamentar que regulamenta vagões de trens e metrôs 40 
exclusivos para mulheres, implementados em virtude dos casos de assédio. Tal medida só foi possível porque a deputada 41 
Martha Rocha (PDT-RJ) pensou na questão da segurança enquanto mulher que usa o transporte público e, portanto, com 42 
uma necessidade de política pública diferenciada. Isso quer dizer que, como são as mulheres que sentem na pele 43 
determinados preconceitos ou dificuldades, são elas que devem participar na proposição de políticas que visam contribuir 44 
para a melhoria desses cenários. 45 
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Por outro lado, há quem alegue que a presença da mulher na política não implica, necessariamente, no avanço 46 
das questões femininas. Para a pesquisadora norte-americana Merike Blofield esse progresso não seria automático. Sua 47 
pesquisa revela que em alguns países, como Uruguai, no qual a representação feminina também é baixa, a agenda feminina 48 
é bastante evoluída, por outro lado, em outros países, como Estados Unidos no qual as mulheres têm grande presença na 49 
vida pública, a agenda feminina continua bastante conservadora. [...]. 50 

FONTE: https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/ 

 
 

01) O texto 

 

(A) A ideia de sociedade progressista no trato feminino, se 

levados em consideração os avanços do gênero na 

política, é, no Brasil, uma realidade inconteste.. 

(B) Enumera as diferentes conquistas advindas da luta da 

mulher pela sua emancipação. 

(C) Destaca a busca feminina de direitos políticos, embora 

não tenham atingido o patamar desejado no campo 

político. 

(D) Defende a assunção do poder pelo sexo feminino, por 

sua comprovada competência em gestão social. 

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Vê o prestígio social do homem como verdadeiro 

estímulo de superação da mulher no seio da sociedade. 

(B) Reflete sobre as progressivas lutas da mulher 

brasileira, defendendo sua atuação como sujeito 

político ativo, capaz de contribuir no debate sobre os 

fatos que atingem diretamente a mulher. 

(C) Deixa claro que a omissão do poder público em 

relação às reivindicações femininas faz parte de um 

jogo político em favor da manutenção do modelo 

patriarcal até hoje em vigor na sociedade. 

(D) Destaca a preponderante função da mulher no novo e 

complexo cenário social brasileiro, enaltecendo suas 

significativas contribuições para o progresso do país 

através da atuação política participativa. 

 

03) Está contida no texto uma 

 

(A) Interpretação de tese científica. 

(B) Informação publicitária. 

(C) Exposição de fatos. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04)  
 

 “Entende-se que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo e um pensar mais 

abrangente em torno de questões que estejam relacionadas 

às pautas femininas.”. (L.37/39) 
 

Sobre o período em evidência, pode-se afirmar 

(A) A oração “que estejam relacionadas às pautas 

femininas” tem função de adjunto adnominal. 

(B) É um período composto por subordinação, apenas. 

(C) É um período composto por coordenação, apenas. 

(D) A oração “que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo” é oração principal 

em relação a sua antecedente. 
 

05)  

(A) O vocábulo “como”, em “Como dissemos 

anteriormente” (L.24), exprime, nesse caso, a ideia de 

comparação. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “Isso quer dizer que, 

como são as mulheres que sentem na pele 

determinados preconceitos ou dificuldades,  (L.43/44) 

são iguais do ponto vista morfológico. 

(C)  O termo “divergências”, em “existem divergências” 

(L.35), ao ser substituído o verbo  existir por haver,  

não sofre mudança de função sintática. 

(D) Na oração “a presença da mulher na política não 

implica, necessariamente, no avanço das questões 

femininas.” (L.46/47), deve ser excluída a contração 

“no” a fim de ajustar à norma padrão do português. 
 

06) Há equivalência morfológica do termo “como”, em 

“Pesquisas com dados de 2016 mostram como o 

número de mulheres na política é baixo no Brasil.”. 

(L.16), e o vocábulo “que” na alternativa 
 

(A) “que além de estarmos atrás de muitos países em 

relação à representatividade feminina,” (L.12). 

(B) “que assegura uma porcentagem mínima de 30%” 

(L.22). 

(C) “que considerem as questões do ser mulher.” (L.34). 

(D) “que sentem na pele determinados preconceitos ou 

dificuldades,” (L.43/44). 

07)  
 

 “existam cotas eleitorais” (L.22) 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão cotas eleitorais. 

(B) Terão cotas eleitorais. 

(C) Ocorrerá cotas eleitorais. 

(D) Haverá cotas eleitorais. 
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08) A alternativa em que se apresenta uma informação 

correta para a expressão transcrita é a 
 

(A) O vocábulo “até” (L.14)  pode ser retirado do texto 

sem prejuízo para o contexto. 

(B) “ou seja,” (L.27) introduz uma retificação em relação 

à afirmação anterior. 

(C) A expressão “São [...] que”, em “são elas que devem 

participar na proposição de políticas (L.44) tem valor 

expletivo, por isso pode ser retirada do contexto sem 

prejuízo de ordem gramatical. 

(D) “ou” (L.44) exprime sentido de exclusão. 

 

09) Ocorre predicado verbal em  

 

(A) “o Brasil é um dos piores países” (L.9). 

(B) “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas,” (L.3/4). 

(C) “a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos 

percentuais a menos” (L.10/11). 

(D) “o número de mulheres na política é baixo no Brasil.” 

(L.16). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal composta “tem contribuído” (L.23) e a simples 

 

(A) Contribuiu. 

(B) Contribuía. 

(C) Contribuiria. 

(D) Contribuirá. 

 

11) A expressão “do governo” (L.24) tem equivalência 

sintática com 

 

(A) “do desejado” (L.5). 

(B) “das mulheres” (L.7). 

(C) “do governo” (L.24). 

(D) “das cotas” (L.30). 

 

12) No texto, 

 

(A) O termo “alguns”, em “Alguns avanços já foram 

conquistados nas última décadas” (L.3/4), se 

transposto para depois do substantivo, o sentido do 

período que está inserido permanece invariável. 

(B) “Segundo” (L.9) expressa número sequencial. 

(C) “bastante” (L.49) tem equivalência morfológica 

diversa de “só” (L.3). 

(D) A conjunção “mas”, em “mas em todo o mundo” (L.3) 

expressa adição. 

13)  

 

 “Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada 

em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 

responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade 

de gênero, mas não tem alcançado uma participação 

igualitária nos partidos.” (L.30/32). 

 

Quanto ao período em evidência, pode-se afirmar 

(A) Em “em relação a sua eficácia” não cabe acento 

indicativo de crase no termo que antecede o pronome 

“sua”, “a”, mesmo que facultativo. 

(B) O período é composto por coordenação, somente. 

(C) A segunda oração tem relação de subordinação quanto 

à primeira. 

(D) “Dessa forma” expressa ideia de explicação. 

 

14)  

 

I.  “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas, como o direito ao voto e o direito de serem 

eleitas.” (L.3/4).  

II. Porém, no que tange a representatividade das mulheres 

na política, esse debate ainda se encontra muito 

distante do desejado. (L.4/5). 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 

de  

(A) Ressalva. 

(B) Adição. 

(C) Conclusão. 

(D) Explicação. 

 

15)  

 

 “Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do 

Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 

Federal,” (L.14/15). 

Suponha que você escreva uma carta para um vereador 

referindo-se a um senador da República, nesta carta o 

pronome de tratamento a ser usado em relação ao referido 

senador é 

(A) Vossa Excelência. 

(B) Vossa Senhoria. 

(C) Sua Excelência. 

(D) Sua Senhoria. 
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16) Uma medida básica de segurança para acessos a 

internet é: 

 

(A) Senhas fracas. 

(B) Deixar o firewall do Windows desabilitado. 

(C) Deixar o firewall do Windows habilitado. 

(D) Não fazer atualizações do sistema operacional. 

 

17) Com a finalidade de apresentar dados de forma 

gráfica, afim de, melhorar a percepção do usuário, o 

Microsoft Excel possui diversos modelos de 

apresentação, atendendo assim demandas dos mais 

diferentes usuários. Qual das opções abaixo não é um 

modelo gráfico encontrado no Microsoft Excel? 

 

(A) Pizza 

(B) Pasta 

(C) Rosca 

(D) Dispersão (x,y) 

 

18) Comando no Windows 8 que pode ser utilizado para 

acessar o painel de controle: 

 

(A) Ctrl + S. 

(B) Ctrl + R e digitar painel de controle. 

(C) Windows + F e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

(D) Windows + G e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

 

19) No Microsoft Word 2010 possuímos diversas teclas de 

atalho que servem para agilizar a edição de textos. O 

botão Backspace apaga o primeiro caractere atrás da 

posição do cursor. Existe um atalho para que ao invés 

de apagar apenas um caractere apague todo conteúdo 

para trás até encontrar uma barra de espaço, qual é este 

atalho? 

 

(A) Ctrl + Delete 

(B) Alt + Delete 

(C) Alt + Backspace 

(D) Ctrl + Backspace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20) Sintaxe correta da fórmula “adição” no Excel 2016: 

 

(A) =SOMA(CélulaA – CélulaB). 

(B) =SOMA(CélulaA ; CélulaB). 

(C) =SOMA(CélulaA x CélulaB). 

(D) =SOMA(CélulaA & CélulaB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) João, digitador da Prefeitura de Monte Alegre-PI, 

deseja apagar alguns arquivos de forma permanente, 

sem colocá-los na lixeira. Para conseguir o objetivo 

em questão, deverá acionar os comandos das teclas: 

 

(A) Shift + Delete.  

(B) Windows + Z. 

(C) Windows + A. 

(D) Windows + C. 

 

22) Analise a afirmação abaixo: 

 

“A combinação das teclas ___________ faz a captura da 

tela atual que está sendo mostrada na tela e salva na sua 

pasta de imagens.” 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase 

acima: 

(A) Windows + 0 ao 9. 

(B) Win + Ctrl + barra de espaço.  

(C) Win + Print Screen ou Printscr.  

(D) Win + Esc. 

 

23) Maria, deseja abrir o menu Charms, onde pode acessar 

rapidamente as configurações do Windows e recursos 

como busca, desligamento e reinicialização. Para 

conseguir o objetivo mencionado, Maria deverá 

acionar os comandos das teclas: 

 

(A) Windows + C.  

(B) Windows + H.  

(C) Windows + M. 

(D) Windows + Shift + M. 

 

24) Analise a afirmação abaixo: 

 

“É um editor que compõe os programas do sistema 

operacional Windows e que possibilita pequenas edições ou 

criações de imagens simples. Existem muitos outros 

editores de imagens profissionais, que requerem um 

conhecimento mais profundo e que permitem realizar 

edições com efeitos diferenciados. Porém, se não dispõe de 

outro tipo de editor ou se seu conhecimento é limitado, 

poderá com o _____ realizar as operações essenciais com 

imagens, como: abrir, modificar tamanho, salvar em outros 

formatos e renomear. 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 

do texto acima: 

(A) Paint. 

(B) Explorer. 

(C) Excel 2016. 

(D) Mala Direta. 

 

25) Em relação ao programa Paint, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Existem três áreas com ferramentas no Paint, são elas, 

Barra de Menu, Caixa de  Ferramenta e Paleta de 

cores. 

(B) A Paleta de Cores é utilizada para escolher a cor que 

desejamos usar no desenho seja para pintar, como para 

desenhar, definir a cor de fundo ou algum outro efeito 

especial. 

(C) Não é possível aumentar ou diminuir o tamanho na 

borracha ao utilizar o Paint. 

(D) A lupa, aumenta e/ou diminui o desenho na tela. Essa 

ferramenta não muda o desenho, apenas a forma como 

ele é mostrado na tela. Esse recurso se chama Zoom e 

é muito utilizado nos programas do Windows. 

 

26) Em relação aos botões do Paint e suas funções, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A Lata de Spray borrifa a tinta na tela, formando 

imagens conforme a espessura selecionada pelo 

usuário. 

(B) O Lápis permite riscar na tela. A ponta é fixa, 

permitindo um traço que pode ser regulado na sua 

largura. 

(C) A Lata de Tinta “derrama” a tinta sobre o desenho. 

Para evitar que a tinta “invada” espaços, é necessário  

que a figura toda esteja corretamente fechada. Se 

houver falhas e aberturas, a tinta “se espalhará” pelo 

desenho. 

(D) O Paint não permite a inclusão de textos, no desenho, 

pelo usuário. 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Em relação à área de trabalho do Microsoft Word 

2007, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Barra de Título – Mostra o título do programa e o 

nome do documento (arquivo)  que está aberto 

atualmente. 

(B) Botão Ajuda – Acessa a ajuda do Office Online ou a 

local (salva no computador).  

(C) Faixa de Opções – A Faixa de Opções é o local onde 

estão os principais comandos  do Word, separados por 

guias: “Início”, “Inserir”, “Layout da Página”, 

“Referências”,  “Correspondências”, “Revisão” e 

“Exibição”.  

(D) Documentos recentes - Nesta área aparecerão os 

últimos documentos acessados. Para acessar esta lista, 

basta acionar o menu do Office por meio das teclas 

Atl+F. 
 

28) Ao navegar pelo documento, utilizando o Microsoft 

Word 2007, podemos utilizar algumas teclas. Nesse 

sentindo, assinale a alternativa que a função 

corresponde à tecla mencionada, está correta: 
 

(A) Tecla End - Vai para o fim da linha. 

(B) Page Down - Avançar uma palavra à direita. 

(C) Page Up - Ir para o fim do documento. 

(D) Ctrl e Home - Retroceder uma palavra à esquerda. 

 

29) Analise as afirmações abaixo acerca do Microsoft 

Word 2007: 
 

I. Backspace – Apaga um caractere à esquerda do cursor. 

II. Delete – Apaga um caractere à direita do cursor. 

III. Ctrl+Backspace – Apagar a palavra à esquerda do 

cursor. 

IV. Ctrl+Delete – Apagar a palavra à direita do cursor. 

 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

(A) Itens I e II. 

(B) Itens II e III. 

(C) Itens III e IV. 

(D) Itens I, II, III e IV. 
 

30) Pedro, digitador da Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre -PI, utilizando o Microsoft Word 2007,deseja 

colocar o texto que acabou de digitar, em negrito. Para 

conseguir seu objetivo, Pedro deverá selecionar o 

texto e acionar as teclas: 
 

(A) Ctrl+N. 

(B) Ctrl+I. 

(C) Ctrl+S. 

(D) Ctrl + J. 

31) Utilizando o Microsoft Word 2007, o texto da linha na 

qual o cursor estiver posicionado ou o parágrafo 

selecionado poderá ser alinhado de quatro formas: 

 

I. À ESQUERDA (padrão) – O texto fica alinhado na 

margem esquerda. Atalho: Ctrl+Q. 

II. À DIREITA – O texto fica alinhado na margem direita. 

Atalho: Ctrl+G. 

III. CENTRALIZADO – O texto fica centralizado entre as 

margens esquerda e direita. Atalho: Ctrl+E. 

IV. JUSTIFICADO – O texto fica alinhado nas margens 

esquerda e direita. Atalho: Ctrl+J. 

 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, II, III, IV. 

 

32) Imagine que você trocou o tipo, a cor e o tamanho da 

fonte, inseriu borda e/ou sombreamento e quer tudo 

isso em um novo parágrafo ou parte do documento. O 

Microsoft Word 2007, dispõe de um botão que copia a 

formatação de uma área selecionada e aplica em outra. 

Nesse caso, Como você deve proceder? 

 

(A) Após selecionar a formatação desejada, copio a 

formatação por meio das teclas CTRL+SHIFT+D e, 

em seguida, seleciono o texto onde quero aplicar a 

formatação e teclo CTRL+SHIFT+K.  

(B) Após selecionar a formatação desejada, copio a 

formatação por meio das teclas CTRL+SHIFT+C e, 

em seguida, seleciono o texto onde quero aplicar a 

formatação e teclo CTRL+SHIFT+V.  

(C) Após selecionar a formatação desejada, copio a 

formatação por meio das teclas CTRL+SHIFT+C e, 

em seguida, seleciono o texto onde quero aplicar a 

formatação e teclo CTRL+SHIFT+L.  

(D) Após selecionar a formatação desejada, copio a 

formatação por meio das teclas CTRL+SHIFT+P e, 

em seguida, seleciono o texto onde quero aplicar a 

formatação e teclo CTRL+SHIFT+K.  
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33) Assim que um documento é finalizado, fazer uma boa 

revisão é essencial para analisar com cuidado e 

atenção tudo o que foi desenvolvido. Para isso, pode-

se utilizar a guia “Revisão” composta pelos seguintes 

grupos: 

 

I. Revisão de Texto – Permite verificar erros 

ortográficos e gramaticais, pesquisar em dicionários, 

traduzir o texto para outros idiomas e, ainda, contar as 

palavras do  documento. 

II. Controle de Alterações – Permite inserir informações 

no documento que podem ou não ser impressas, com 

o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas quanto ao 

conteúdo. 

III. Comparar – Compara duas versões do mesmo 

documento ou combina versões de vários autores em 

um único documento. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

(B) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

(C) Todas as afirmações estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

34) Em relação ao Microsoft Excel 2010, qual a extensão 

de arquivo padrão? 

 

(A) .txt 

(B) .jpg 

(C) .text 

(D) .xlsx 

 

35) No Microsoft Excel 2016, o atalho CTRL +F10, tem 

por objetivo: 

 

(A) Mover uma planilha para a esquerda. 

(B) Excluir células. 

(C) Selecionar e apagar todas as células. 

(D) Maximiza ou restaura a janela da pasta de trabalho 

selecionada. 

 

36) No Microsoft Excel 2016, o atalho Ctrl+1, tem por 

objetivo: 

 

(A) Exibir a caixa de diálogo Formatar Células.  

(B) Aplicar ou remover formatação em negrito. 

(C) Oculta as colunas selecionadas. 

(D) Selecionar a planilha inteira. 

 

37) O Internet Explorer era o antigo navegador do 

Windows, no entanto, não compõe o  Windows 10, 

tendo em vista que o seu novo broweser é: 

 

(A) Edge. 

(B) Cortana. 

(C) Linux. 

(D) Explorer versão 5.3. 

 

38) Existe uma técnica que permite reduzir o tamanho de 

arquivos, sem que haja perda de informação. Qual o 

nome dessa técnica? 

 

(A) Maximização. 

(B) Criptografia. 

(C) Zipamento. 

(D) Compactação. 

 

39) Analise o texto abaixo: 

 

“O _________ é um editor de textos simples, sem 

formatação, que você poderá sublinhar, inserir imagens e 

outros recursos. Pela simplicidade, é rápido para carregar e 

usar, tornando-se ideal para tomar notas ou salvar conversas 

em chats. Também funciona para editar programas de 

computador, como códigos em HTML.” 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o texto 

acima: 

(A) Bloco de Notas. 

(B) Word 2007. 

(C) Linux. 

(D) Explorer. 

 

40) É um sistema de inteligência artificial que responde a 

perguntas relacionados ao Windows 10, é a ajuda ao 

usuário, sendo possível a comunicação pela via oral ou 

escrita. 

 

Qual o nome dessa novidade trazida pelo Windows 10? 

(A) Inteligência robótica. 

(B) Cortana. 

(C) OneDriver. 

(D) Mobility Center. 


