PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
CONCURSO PÚBLICO – 2007
DIGITADOR

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1.

Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a
alternativa, marcando sua resposta no cartão-resposta, que será entregue 1 (uma) hora após o início da prova. Não
esqueça de cobrir todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada. Utilize somente caneta azul ou preta.
Ex.:

A

C

D

E

2.

Examine se a prova está completa, a seqüência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após esse tempo qualquer
reclamação será desconsiderada.

3.

O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e inscrição, nada
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar seu cartãoresposta, pois não haverá substituição por erro do candidato.

4.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, comunique-o ao
fiscal de sala. Não se esqueça de assiná-lo.

5.

A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis
ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.

6.

Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A
tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão
na desclassificação do candidato(a).

7.

Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos, tais como: régua de cálculo, dicionário, máquina de calcular,
aparelho celular e similar, bem como qualquer outro material de consulta. O candidato(a) não poderá portar celular
dentro da sala em que se realiza o concurso(a).

8.

Em caso de dúvida durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em
voz alta.

9.

É, definitivamente, proibido copiar suas respostas em papel ou qualquer outro material. Qualquer informação a mais
sobre o gabarito ou outras questões relacionadas à prova estará disponível no endereço eletrônico www.iepro.org.br,
no dia seguinte à aplicação das provas.

10. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta devidamente
assinado. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção. Não esqueça de assinar a folha de
freqüência.
11. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 30min. e término às 12h 30min, entretanto o candidato só
poderá ausentar-se da sala, após decorridas duas horas do início da prova.
12. Preencha, adequadamente, os dados abaixo:
13. Qualquer fato que ocorra fora das observações acima relacionadas, será resolvido pelo Coordenador da Unidade.

Nº DE INSCRIÇÃO:

NOME EM LETRA DE FORMA:

ASSINATURA:
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CONCURSO PÚBLICO 2007.1
DIGITADOR
LÍNGUA PORTUGUESA
O CANÁRIO CANTADOR
Um sujeito, passando pela rua, ouviu um passarinho cantar. Parou em frente à casa. Apreciador do canto dos pássaros,
logo notou que era canário de primeira. Escutando, prestando atenção, quando percebeu já tinha cruzado um jardim e
atravessado o corredor ao lado da casa. Chegou a um pátio interno e viu uma gaiola onde ficava o cantor. Mudo, noutra gaiola,
um segundo canário.
Tão entretido estava que não percebeu a chegada do dono da casa. Assustado e com vergonha, pediu desculpa por
estar invadindo assim sua propriedade. O homem disse que estava acostumado, de vez em quando alguém não resistia e
acabava entrando. Havia um menino que vinha todo dia e esquecia do mundo, ouvindo o canário cantar. Já nem pedia licença,
ia entrando direto.
O estranho perguntou decidido:
– Quanto o senhor quer pelo canário?
– Prefiro não vender. Não gosto de problemas.
– Que problema? Eu pago o que o senhor quiser.
Contrariando as regras do regateio mineiro, acrescentou:
– Pago o preço que o senhor pedir. Qualquer preço!
O dono indagou:
– E qual dos dois o senhor escolhe?
Admirado com a pergunta, o comprador informou:
– O que canta, é claro! Pois se o outro nem abre o bico?!
– Posso até lhe vender o canário, mas vou avisando: não aceito reclamação.
– Por que eu haveria de lhe reclamar? – perguntou o candidato, sem desviar a sua atenção do canário cantador.
– Não sei não, mas acho que vai se arrepender.
O estranho não queria saber de conversa. Só do passarinho. Perguntou o preço, pagou, era um dinheirão. Saiu todo
satisfeito, o canário cantando pela rua, todo mundo parava para escutar.
Chegou em casa, chamou os amigos. Logo, o povo juntava na porta, alguns entravam, como ele mesmo tinha feito.
Todo orgulhoso passava o tempo encantado com aquela cantiga tão bonita.
Mas, como diz o ditado, o que é bom dura pouco. O canário, que antes cantava dia e noite, começou a cantar só de dia
(...) Não demorou muito, estava completamente mudo. O dono, é claro, ficou na maior tristeza.
Um dia, lembrando o aviso do amigo proprietário, resolveu procurá-lo.
– O senhor por aqui? Não deve ter esquecido nosso trato.
– Não vim reclamar. Só quero um esclarecimento.
– Qual?
– Quando eu comprei o canário, o senhor sabia que eu ia me arrepender. Por quê?
– Eu bem que avisei, não foi?
– Avisou! Não vim reclamar, já disse. Só quero saber.
O homem então indagou:
– O senhor preferiu o cantor, não foi?
– Foi. E daí?
– Aí, que o outro, o mudo, é que é o compositor.
Olavo Romano. Dedo de prosa.

01. Relacione as palavras aos seus significados:
Licença
(
) Pergunta.
I.
(
) Provérbio.
II. Esclarecimento
(
) Explicação.
III. Indaga
(
) Pechincha.
IV. Ditado
(
) Autorização.
V. Regateio
A seqüência correta é:
a. III – IV – I – V – II.
b. III – IV – II – V – I.
c. I – V – II – IV – III.
d. I – III – IV – V – II.
e. II – I – IV – V – III.
02. Sobre o texto, assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
I. O texto narra um fato incomum, que provavelmente não aconteceria no dia-a-dia das pessoas.
II. O dono do canário, desde o início, já desconfiava do futuro arrependimento do comprador.
III. O comprador pediu um desconto no preço do canário.
IV. O novo proprietário do canário não foi reclamar ao antigo dono pelo fato do pássaro ter ficado
mudo.
V. A revelação do motivo da mudez do pássaro foi feita no final da história.
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A seqüência correta é:
a. V – F – V – V – F.
b. F – V – F – F – V.
c. F – V – V – V – F.
d. V – F – F – F – V.
e. V – V – V – F – F.
03. Por que a pessoa que queria comprar o canário admirou-se com a seguinte pergunta do dono:
“E qual dos dois o senhor escolhe?”
a.
b.
c.
d.
e.

Porque era óbvio que o comprador do canário queria aquele que cantava.
Porque o outro canário era mais bonito.
Porque o dono dissera que não vendia.
Porque o dono avisara que não queria reclamação.
Porque o comprador do canário entrou na casa sem avisar.

04. Leia novamente um dos trechos do texto:
“O estranho não queria saber de conversa. Só do passarinho. Perguntou o preço, pagou, era um DINHEIRÃO.”
A palavra DINHEIRÃO está no grau aumentativo e está indicando:
a. Tamanho.
b. Admiração.
c. Quantidade.

d.
e.

Abrandamento.
Grana.

05. Que sentimento expressa o comprador do canário ao ver seu pássaro completamente mudo?
a. Aborrecimento.
d. Desprezo.
b. Decepção.
e. Indignação.
c. Raiva.
06. Em qual das partes do texto o humor está mais evidente?
a. No início da história.
b. No desenvolvimento da história.
c. No desfecho da história.

d.
e.

No início e no desfecho da história.
No título.

07. Relacione a coluna “B” com os pronomes pessoais sublinhados na coluna “A”:
COLUNA A

I.
II.
III.
IV.
V.

Sairei agora mesmo. Venha comigo.
Eles nos avisaram sobre a reunião.
Vós sois encantadoras, lindas meninas.
Eles encontraram um tesouro.
Pedi-lhe que fizesse silêncio.

A seqüência correta da coluna “B” é:
a. I – II – V – IV – III.
b. III – II – V – IV – I.
c. IV – III – I – V – II.

COLUNA B
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pronome pessoal oblíquo – 1ª pessoa do plural.
Pronome pessoal oblíquo – 1ª pessoa do singular.
Pronome pessoal oblíquo – 3ª pessoa do singular.
Pronome pessoal reto – 3ª pessoa do plural.
Pronome pessoal reto – 2ª pessoa do plural.

d.
e.

II – I – V – IV – III.
V – I – II – IV – III.

08. Assinale o item em que todas as palavras estão escritas corretamente:
a. Lojista, beringela, tangerina, chantajem.
d. Gengiva, paisajem, congelar, progeto.
b. Prestígio, canjica, vertigem, gorjeta.
e. Geito, jogo, jóia, juiz.
c. Giz, tigela, gorgeta, monge.
09. Preencha as lacunas com MAIS ou MAS:
I. Ele não era o _________ bonito, __________ era o __________ inteligente.
II. Após a prova, Maria estava ___________ calma.
III. O preço da passagem foi caro, ___________ a viagem foi agradável.
As lacunas preenchidas corretamente serão:
a. I – mais, mas, mais – II – mais – III – mas.
b. I – mas, mais, mais – II – mas – III – mais.
c. I – mas, mas, mas – II – mais – III – mais.
d. I – mais, mais, mas – II – mas – III – mas.
e. I – mais, mas, mais – II – mas – III – mas.
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10. Leia a tirinha abaixo:

Sobre a linguagem utilizada pelos personagens, podemos afirmar que:
a. Chico Bento e seu pai costumam falar errado.
b. O pai estimula o filho a falar de forma errada.
c. A fala dos personagens representa uma linguagem regional, por isso não deve ser levado em consideração.
d. Os personagens falam de acordo com a fala da sua comunidade, do seu lugar, portanto as diferenças lingüísticas
devem nos enriquecer.
e. A linguagem da tirinha é não-verbal.
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS
11. O gavião chega ao pombal e diz:
— Adeus minhas cem pombas.
As pombas respondem, em coro:
— Cem pombas não são; mas com mais dois tantos de nós e com você, meu caro gavião,
cem pombas seremos nós.
Marque a alternativa que representa a quantidade de pombas que estavam no pombal:
a. 30 pombas.
b. 33 pombas.
c. 39 pombas.
d. 49 pombas.
e. 99 pombas.
12. O valor real de x que satisfaz a seguinte equação
a. x = 10.
b. x = 5.
c. x = 3.
d. x = 2.
e. x = 1.

2x  5

3 x  1 5

é:

13. Um sexto de uma dúzia de bananas é:
a. 6.
b. 3.
c. 4.
d. 2.
e. 8.
14. Marque a alternativa INCORRETA:
a. O dobro de um número desconhecido representamos com 2.x.
b. 39 é divisível por 3.
c. O número 45 é múltiplo de 6.
d. Todos os números naturais pertencem aos inteiros.
e. 99 é múltiplo de 9.
15. Consultadas 500 pessoas sobre as emissoras de TV a que habitualmente assistem, obteve-se o resultado
seguinte: 280 pessoas assistem ao canal A, 250 assistem ao canal B e 70 assistem outros canais distintos de A e
B. O número de pessoas que assistem a A e não assistem a B é:
a. 30.
b. 150.
c. 180.
d. 200.
e. 210.
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16. Ao comprar uma mercadoria com 25% de desconto, economizei R$ 18,50. O preço da mercadoria, em reais, era de:
a. R$ 70,00.
b. R$ 72,00.
c. R$ 74,00.
d. R$ 76,00.
e. R$ 78,00.
17. Num curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico
seguinte.
4
3
2

Meninas
Meninos

1
0
14

15

16

17

18

Obs.: Eixo vertical - Número de alunos
Eixo horizontal - Idade dos alunos em anos
Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar que:
a. O número de meninas com no máximo 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de idade.
b. O número total de alunos é 19.
c. A média de idade das meninas é de 15 anos.
d. O número de meninos é igual ao número de meninas.
e. O número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas nesse mesmo intervalo de
idades.
18. As áreas das figuras abaixo são respectivamente:

a.
b.
c.
d.
e.

16 cm² e 52 cm².
16 m² e 52 m².
8 cm² e 26 cm².
8 m² e 26 m².
8 cm² e 17 cm².

19. Por Lei, o pé direito de um imóvel (distância do chão ao teto) deve ser 2,70m. A altura mínima de um prédio de 12
andares, sem considerar a espessura da laje, será de:
a. 30,24m.
b. 36,0m.
c. 35,24m.
d. 32,24m.
e. 32,40m.
20. Em um aviário, 60 das 520 galinhas não foram vacinadas; morreram 92 galinhas vacinadas. Para as galinhas
vacinadas, a razão entre o número das mortas e das vivas é de:
a. 1:4.
b. 1:5.
c. 4:1.
d. 4:5.
e. 5:4.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em relação à codificação da informação, podemos afirmar:
a. Um Bit é a menor unidade de informação possível de ser registrada nas memórias dos computadores e permite
representar duas ou mais situações ou códigos.
b. Os Bits são implementados fisicamente por meio de componentes eletrônicos biestáveis e em mídias de
armazenamento poli-estáveis.
c. O uso de Bits possibilita a utilização do sistema de numeração binário nas operações aritméticas realizadas nos
computadores. Já nas operações envolvendo lógica, uma codificação algorítmica é utilizada.
d. Qualquer que seja o tipo de informação (textual, numérica, áudio ou imagem) ela necessariamente precisa ser
convertida para representações binárias para que o computador possa processar.
e. Apenas as informações numéricas são convertidas para binário. Informações textuais, de áudio ou imagens usam
codificações especiais.
22. As memórias internas de um computador são de dois tipos básicos:
a. Memória ROM, representada basicamente pelos CD’s, e a memória RAM, que é composta pelos discos rígidos.
b. Memória RAM, baseada em chips semicondutores, que é volátil e compõe a memória principal do microcomputador, e
a memória ROM, que não é volátil e que normalmente armazena o BIOS (Basic Input – Output System).
c. As memórias estáticas ou RAM e as memórias dinâmicas ou Discos Rígidos.
d. O BIOS (Basic Input – Output System) e os discos magnéticos.
e. Memória RAM, representadas pelo hardware e memória ROM, representada pelo Software.
23. A arquitetura básica de um PC é composta de:
a. Placa-mãe, processador, memória, disco rígido e periféricos.
b. Memórias, programas e teclado.
c. Software.
d. Monitor, teclado e usuário.
e. Drive, memória e fonte.
24. Considerando um computador do tipo PC, com processador baseado em chipset Intel Pentium III ou superior,
assinale a opção INCORRETA:
a. Computadores Pentium III possuem suporte nativo a discos rígidos do tipo IDE.
b. A arquitetura do processador, nesse caso, é do tipo RISC.
c. Portas seriais do tipo DB9 dependem do tipo de placa-mãe instalada.
d. O suporte ao mouse e teclado pode ter interface do tipo minidimm.
e. Possuem suporte USB.
25. Das alternativas abaixo, qual apresenta a ferramenta do Micosoft Windows XP utilizada para criar e editar textos
simples?
a. Acesso à Rede Dial-Up.
b. Microsoft Word.
c. HyperTerminal.
d. Modem.
e. Bloco de Notas.
26. Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas utilizada no Microsoft Windows XP para excluir um item
selecionado da área de trabalho, sem usar a lixeira:
a. Shift + Enter.
b. Alt + F2.
c. Shift + Delete.
d. Alt + Delete.
e. Alt + F8.
27. A extensão padrão para arquivos de áudio digital no ambiente Windows é
a. ARC.
b. IMG.
c. WMF.
d. WAV.
e. MP3.
28. Em computadores que utilizam como sistema operacional o Windows XP, é possível configurar a resolução da tela
do monitor de vídeo por meio da janela Propriedades de vídeo. Assinale a opção que apresenta uma forma correta
de abrir essa janela:
a. Clicar, com o botão direito do mouse, em um ponto sem ícones do desktop do Windows e clicar Propriedades.
b. Clicar, com o botão direito do mouse, em um ponto sem ícones da barra de tarefas do Windows e clicar Propriedades.
c. Clicar, com o botão direito do mouse, sobre o ícone associado à lixeira do Windows e clicar Propriedades.
d. Aplicar um clique duplo no ícone associado à pasta Meu Computador.
e. Clicar, com o botão direito do mouse, sobre o botão Iniciar.
29. Qual das alternativas abaixo NÃO representa um Sistema Operacional:
a. MS Windows XP.
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b.
c.
d.
e.

Linux.
OS/2.
MS DOS.
My SQL.

30. Por meio do Painel de Controle, podemos alterar algumas configurações do Microsoft Windows XP. Analise as
afirmativas e marque a alternativa CORRETA:
I. A opção de adicionar ou remover programas pode ser utilizada para desinstalar um software, mas não para
alterar/remover opções do Windows.
II. Com a opção de Data/Hora podemos modificar somente a data e a hora do computador.
III. A opção Vídeo permite modificar a aparência do desktop de acordo com as preferências de quem a utiliza.
Está correta apenas a afirmativa:
a. I.
b. III.
c. II e III.
d. I e III.
e. Todas as afirmativas estão corretas.
31. No Microsoft Word, ao se posicionar o cursor no início de uma palavra qualquer de um texto, ou sobre uma
palavra selecionada no texto, e apertadas as teclas SHIFT + F7:
a. É efetuada a correção ortográfica daquela palavra.
b. A palavra é excluída do texto.
c. A palavra é exibida com letras maiúsculas se estiver em minúsculas, e com letras minúsculas, se estiver em
maiúsculas.
d. É exibida uma janela com opções de sinônimos para aquela palavra.
e. Nada acontece.
32. Todo documento do Microsoft Word baseia-se em um _______. Um ________ define a estrutura básica para um
documento e contém definições de documento, tais como entradas de auto texto, fontes, atribuições de teclas,
macros, menus, layouts de página, formatações especiais e estilos. Qual das alternativas abaixo completa
corretamente as lacunas?
a. Modelo.
b. Arquivo.
c. Documento.
d. Estilo.
e. Parágrafo.
33. No Microsoft Word, qual opção do Menu Inserir possibilita a inclusão de um arquivo de som no texto?
a. Opção Símbolo.
b. Opção Arquivo.
c. Opção Objeto.
d. Opção Caixa de Texto.
e. Opção Diagrama.
34. No Microsoft Word, os atalhos no teclado para os comandos Centralizar, Alinhar à Direita e Justificar são,
respectivamente:
a. [Ctrl + E], [Ctrl + L] e [Ctrl + G].
b. [Ctrl + E], [Ctrl + R] e [Ctrl + J].
c. [Ctrl + E], [Ctrl + Y] e [Ctrl + D].
d. [Ctrl + E], [Ctrl + Q] e [Ctrl + G].
e. [Ctrl + E], [Ctrl + G] e [Ctrl + J].
35. O arquivo executável que inicia o Microsoft Word é:
a. Winword.exe.
b. Wordpad.exe.
c. Word.exe.
d. Msword.exe.
e. Msw.exe
36. Quanto ao editor de Planilhas Eletrônicas Excel, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo e
assinale a afirmativa correta:
I. A interseção de cada linha e coluna em uma planilha define uma célula.
II. A pasta de trabalho pode conter no máximo três planilhas de cálculo: Plan1, Plan2 e Plan3.
III. As planilhas são tratadas como arquivos independentes, podendo ter formatação e tamanho diferentes, mas
não podem ser relacionadas entre si, se for preciso.
IV. Ao receber um tipo texto o Excel o alinhará automaticamente à esquerda da célula e ao receber um tipo
numérico, este será alinhado à direita.
a. F – F – F – V.
b. V – V – F – V.
c. V – F – F – V.
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d.
e.

F – F – V – F.
V – F – F – F.

37. No Microsoft Excel, qual o atalho que abre a caixa de diálogo Formatar Células?
a. Ctrl + F.
b. Ctrl + F1.
c. F1.
d. Ctrl + 1.
e. F5.
38. No Microsoft Excel, o comando Auto Filtro encontra-se no menu:
a. Formatar.
b. Arquivo.
c. Exibir.
d. Ferramentas.
e. Dados.
39. No Microsoft Excel, a função MODO retorna que tipo de dado?
a. A posição de um número em uma lista de números: o seu tamanho em relação a outros valores da lista.
b. O valor mais repetido ou que ocorre com mais freqüência em uma matriz ou intervalo de dados.
c. Um valor futuro junto com uma tendência linear usando valores existentes.
d. O coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados.
e. O número de células não vazias de um intervalo que corresponde a uma determinada condição.
40. O modo de exibição de slides do PowerPoint, em que vários slides são exibidos ao mesmo tempo em miniatura,
é:
a. Modo de slides.
b. Modo de classificação de slides.
c. Modo de anotações.
d. Modo de apresentação de slides.
e. Modo de miniaturas
41. Sabendo-se que um arquivo possui extensão “.txt ”, das opções seguintes, aquela que possui o programa
adequado, ou seja, feito para a finalidade de abrir e processar esse arquivo é:
a. Microsoft Power Point.
b. Paint.
c. WordPad.
d. Bloco de Notas.
e. Microsoft Word.
42. A tecla de atalho que dá inicio rápido à apresentação no Microsoft PowerPoint é:
a. F3.
b. F4.
c. F5.
d. F6.
e. F9
43. Um Modem, quando recebe um sinal analógico em sinal digital, executa um processo de:
a. Modulação.
b. Digitalização.
c. Comutação.
d. Multiplexação.
e. Demodulação.
44. Considerando os dispositivos do computador, assinale a opção correta:
a. O Universal Serial Bus (USB) permite a conexão de periféricos sem a necessidade de se desligar o computador.
b. O desfragmentador de disco é usado para analisar a existência de vírus.
c. O iPod é um software que permite a reprodução de sons e vídeos.
d. O pendrive é um dispositivo portátil de armazenamento constituído por uma memória ROM.
e. O Scandisk é um antivírus padrão do sistema.
45. Acerca de conceitos associados a processamento de dados, assinale a opção correta:
a. Na etapa de processamento, não é importante a quantidade de memória nem de CPU disponível para o tratamento da
informação.
b. Durante a entrada de dados, o sistema computacional entende e processa qualquer tipo de dado formatado em
qualquer tipo de sistema.
c. O fluxo normal relacionado a processamento de dados consiste de uma entrada por algum dispositivo, seguida de
processamento com uso de memória, I/O, se necessário, e CPU, bem como de uma saída, envolvendo o uso de
algum dispositivo externo à CPU.
d. A fase de saída envolve sempre realimentação do sistema.
e. O processamento é simultâneo com limite de 5 tipos de informação por vez.
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46. Acerca de periféricos e de seu funcionamento básico em computadores Pentium III ou superior, assinale a opção
INCORRETA:
a. Uma placa de rede embutida diretamente na placa-mãe tem arquitetura do tipo PCI.
b. Portas USB são consideradas portas do tipo serial.
c. Uma impressora com porta USB não pode imprimir via compartilhamento de rede.
d. Um mouse óptico do tipo USB necessita de superfície adequada para que haja boa reflexão do laser.
e. Um pendrive pode ser conectado em entradas USB.
47. Um documento contém 5 (cinco) páginas preenchidas completamente com textos. Para imprimir todas as páginas
do documento, sem sobreposição dos textos, em uma única página, qual a ação a ser realizada antes da emissão,
na Caixa de Diálogo Imprimir?
a. Ativar a opção Agrupar.
b. Ativar a opção Imprimir Para Arquivo.
c. Selecionar uma impressora do tipo matricial.
d. Selecionar a quantidade de páginas por folha.
e. Imprimir as páginas ímpares, depois, as pares.
48. O periférico que permite conectar um computador à Internet através de uma linha telefônica é o(a):
a. Modem.
b. Scanner.
c. Monitor.
d. Impressora.
e. Pen-driver.
49. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:
( 1 ) Scandisk
( ) Permite remover arquivos desnecessários do disco rígido.
( 2 ) Desfragmentação de Disco
( ) Verifica danos na unidade de disco selecionada.
( 3 ) Limpeza de Disco
( ) Cria um disco de segurança com cópias dos arquivos do disco
rígido.
( 4 ) Backup
( ) Localiza os arquivos e pastas fragmentados em volumes locais
e reúne os itens em um só lugar.
A seqüência correta é:
a. 2, 4, 1, 3.
b. 3, 1, 4, 2.
c. 3, 2, 4, 1.
d. 1, 3, 2, 4.
e. 2, 4, 3, 1.
50. Julgue as seguintes afirmações sobre proteção de sistemas de computador.
I. Antivírus são programas destinados a proteger o sistema de invasão de vírus, tanto de rede como da web.
II. Em algumas situações, o antivírus pode recuperar arquivos infectados por vírus de computador, enquanto em
outras é necessário apagar o arquivo.
III. A eficácia dos programas antivírus depende da constante atualização disponibilizada por seus fabricantes a
fim de os mesmos se tornarem capazes de detectar novos tipos de vírus.
Alternativa que indica a afirmação CORRETA é:
a. Apenas I.
b. Apenas I e II.
c. Apenas II.
d. Apenas II e III.
e. Todas as afirmações.
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