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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
 
QUESTÃO 01 
Assim como há a responsabilidade dos pais de assistirem e protegerem seus filhos, demandatários de proteção  
integral, tem-se a previsão de amparo dos pais que vivenciam a velhice por seus filhos maiores de idade. Tal 
garantia encontra-se em qual legislação ou política brasileira? 
 

A) Política Nacional do Idoso. 
B) Constituição Federal do Brasil, de 1988.  
C) Estatuto do Idoso. 
D) Política Nacional de Assistência Social. 
E) Lei Orgânica da Assistência Social. 
 

QUESTÃO 02 
À pessoa idosa é assegurada a atenção integral à sua saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
conjunto e/ou parceria com outros órgãos e esferas públicas e privadas. Especificamente, no campo preventivo e de 
manutenção da saúde da pessoa idosa, é assegurado, entre outras garantias legais: 
A) O direito de o idoso optar por tratamento paliativo e complementar, ou outro congênere, mesmo na ausência do 

domínio de suas faculdades mentais. 
B) O exercício de quaisquer atividades profissionais, considerando a necessidade de promoção social, o respeito à 

dignidade da pessoa humana, as experiências obtidas ao longo de suas trajetórias de vida e as possibilidades de 
proteção existentes e sob a responsabilidade das famílias, da sociedade e do Estado. 

C) O direito de ter um curador para a viabilização de outros direitos indispensáveis para a sua saúde e 
desenvolvimento humano. 

D) O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, considerando, para efeitos 
legais, a sua dependência econômica.    

E) O atendimento domiciliar, incluindo a internação, para os que necessitam desses serviços, os que não podem se 
locomover e/ou se encontram institucionalizados/acolhidos, nos meios urbano e rural, em instituições públicas, 
filantrópicas e eventualmente conveniadas com o poder público. 

 

QUESTÃO 03 
No que se refere à proteção dispensada às crianças e aos adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade 
social, ou que tiveram seus direitos violados, podem ser aplicadas as seguintes medidas protetivas, segundo o 
Estatuto da Criança e do Adolescente: 
A) Retirada da convivência familiar e colocação imediata em família substituta, pelas vias da guarda, tutela ou 

adoção, em decorrência da condição econômica da família de origem. 
B) Obrigatoriedade de matrícula e acompanhamento do rendimento e da frequência escolar. 
C) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 
D) Instauração de sindicâncias e diligências investigatórias para instauração de inquérito policial, apuração de ilícitos 

ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude.  
E) Aplicação de medidas socioeducativas com o intuito de modificar cenários violentos e de desproteção social.    
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QUESTÃO 04 
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (2004), a previsão de certas seguranças, como as de 
sobrevivência, acolhida, de convívio ou vivência familiar, são indispensáveis para superação de situações de risco e 
vulnerabilidades sociais. Considerando a demarcação da proteção social como possibilidade de amparo e superação 
de adversidades, com base em sua viabilização por meio da Política de Assistência Social, em seus níveis básico e 
especial, associe, a priori, os conteúdos da coluna A com as afirmativas elencadas na coluna B:  
 

 COLUNA A  COLUNA B 
I- 
II- 
III- 

 
IV- 
V- 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 
Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social (CREAS) 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
Programa Bolsa Família (PBF) 
 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 
 
 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 

(   ) 
 
 
 

(   ) 
 
 
 
 

Constitui-se como uma política social protetiva, ao 
dirigir-se a determinadas pessoas, com renda 
prevista em Lei, reconhecidamente deficientes e/ou 
idosas. 
É responsável pelos serviços mais direcionados  
pautados na identificação de contextos e situações 
de risco social e vivenciados por crianças, 
adolescentes, jovens, idosos e pessoas com 
deficiência que tiveram seus direitos violados e/ou 
ameaçados. 
Evidencia modelo de gestão que se materializa a 
partir da regulação e organização das ações 
socioassistenciais em todo o território nacional. 
Organiza, coordena e é responsável pela execução 
dos serviços socioassistenciais locais da Política de 
Assistência Social. 
Constitui transferência financeira realizada para 
estimular o desenvolvimento das famílias, 
contribuindo para que elas superem a situação de 
vulnerabilidade e de pobreza. 
Contribui, entre seus principais trabalhos, através 
de suas ações, para o fortalecimento dos vínculos e 
das capacidades protetivas das famílias; para a 
identificação e  o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições favoráveis à 
superação de vulnerabilidades. 

 

Considerando as associações realizadas, de cima para baixo, indique a alternativa que, coerentemente, apresenta 
articulação entre os conteúdos da coluna A com os da coluna B: 
A) V, II, V, I, IV, III.  
B) IV, III, I, II, V, II.  
C) I, III, II, III, IV, I. 
D) II, IV, V, III, IV, I. 
E) II, I, I, II, I, IV. 
 

QUESTÃO 05 
São considerados princípios que regem a aplicação das medidas protetivas indispensáveis para a garantia do 
desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes que vivenciam situações que ameaçam ou violam seus 
direitos: 
A) A responsabilidade primária e solidária do poder público e a intervenção mínima. 
B) A intervenção precoce e a precisa responsabilização dos pais. 
C) A supremacia do direito à saúde e ao lazer, considerando as previsões e restrições elencadas na Constituição 

Federal. 
D) O respeito integral à privacidade, à liberdade irrestrita e às escolhas das crianças e dos adolescentes, favoráveis 

à garantia de sua prioridade absoluta. 
E) A historicidade, por avaliar que nenhum problema ou situação adversa se sustenta apenas em fatos vivenciados 

da atualidade.  
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QUESTÃO 06 
Muito se tem discutido, no campo dos estudos sobre políticas públicas, sobre a responsabilidade estatal na garantia 
e viabilização de direitos sociais. Com base nesse entendimento, responda: em que consiste a desmercadorização 
das políticas sociais? 
 

A) Na necessidade do sujeito de um trabalho e de um salário digno para obter uma melhoria da sua condição de 
vida. 

B) Na relação de dependência do indivíduo com o mercado de livre concorrência. 
C) Na efetivação de uma política social, prestação de um serviço ou concessão de um benefício, sustentada no 

entendimento de que direitos sociais não são mercadorias submetidas a uma lógica liberal e capitalista. 
D) No indivíduo obter, por mérito, condições de emancipação e inserção no mercado de trabalho. 
E) No Estado desburocratizar o acesso populacional aos serviços sociais importantes, responsabilizando as famílias, 

a sociedade e os próprios entes da federação a tornarem o acesso aos direitos uma prioridade pública. 
QUESTÃO 07 
Estudos sobre os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social brasileiro favorecem a 
identificação e a análise de diferentes fatores, mudanças e conjunturas, que inclusive alteraram as demandas e as 
condições do exercício profissional dos assistentes sociais em épocas importantes, como as das décadas de 1960-
1980. Tendo esse conhecimento como referência, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   

(   ) A aproximação teórico-metodológica majoritária do Serviço Social com a fenomenologia, enquanto pensamento 
que valoriza a subjetividade e a demarcação dos estudos de caso, contribuiu para que um novo ethos 
profissional fosse constituído. A partir disso, tem-se a necessidade de aprovação do novo Código de Ética que, 
até então, sustentava-se apenas no positivismo. 

(   ) O ecletismo, desde a década de 1980,  tornou-se a perspectiva teórica para o embasamento dos 
procedimentos, das técnicas e da intervenção dos assistentes sociais em diferentes espaços 
socioocupacionais. 

(   ) O Serviço Social tradicional foi considerado como um componente “de validação e reforço” dos princípios da 
autocracia burguesa, seja pela identificação com os traços mais subalternos da profissão, seja pela 
contrariedade com as projeções profissionais mais críticas, outrora classificadas como conflituosas por seus 
posicionamentos. 

(   ) O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, na América Latina, que se vincula ao circuito sócio-histórico 
e político da década de 1960, tem o debate da “funcionalidade profissional na superação do 
subdesenvolvimento” como um elemento norteador. 

(   ) O número de escolas de Serviço Social, entre as décadas de 1960 e 1970, foi reduzido pelas limitações do 
período ditatorial e pelo aprofundamento de estudos e produções fundamentadas na teoria social crítica 
originária de Karl Marx. 

(   ) A renovação do Serviço Social brasileiro incitou a defesa de um pluralismo profissional, considerando as 
diferenças que fundamentam o trabalho dos assistentes sociais. 

Com base nas afirmativas acima e na ordem apresentada, indique a alternativa que apresenta coerência com os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social: 
A) F, F, V, V, F, V. 
B) F, V, V, F, F, V.  
C) V, V, F, F, V, F. 
D) V, F, F, F, V, V. 
E) V, F, V, V, F, F.  
 

QUESTÃO 08 
Os seminários de teorização do Serviço Social, realizados nas décadas de 1960 e 1970, são demarcados como 
momentos de estudos, debates, provocações e posicionamentos díspares, que também contribuíram para o 
processo de renovação dessa profissão no Brasil. Nesse sentido, indique qual seminário, em particular, pautou-se 
por princípios neotomistas, destacando-se pelos argumentos e pelas defesas que adensaram a culpabilização dos 
indivíduos e a “psicologização” da questão social, frente a uma estreitada definição do público e dos objetivos do 
Serviço Social. 
A) Seminário de Teresópolis (1970).  
B) Seminário de Sumaré (1978). 
C) Seminário de Belo Horizonte (1979). 
D) Seminário de Alto da Boa Vista (1984). 
E) Seminário de Araxá (1967). 
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QUESTÃO 09 
Fundamentada na perspectiva ontológico-crítica, a análise sobre o trabalho dos assistentes sociais pauta-se por sua 
definição como práxis social, que se efetiva pela teleologia e causalidade como duas categorias essenciais e 
indissociáveis. Especificamente, ao considerar os processos de trabalho, é possível definir o chamado “pôr 
teleológico” como sendo o(a) 
A) ato de exteriorizar as necessidades humanas a partir das demandas externas e coletivas. 
B) ação de construir algo, a partir dos recursos da natureza, atendendo a uma demanda do mercado. 
C) produção de valor de uso e de troca, de forma consciência e objetiva. 
D) ação laborativa, consciente e inteligível do ser humano, sustentada numa conformação objetiva/subjetiva, de um 

fim que foi previamente ideado, objetivado e, posteriormente, exteriorizado.  
E) ato único de absorver ideias coletivas e de analisá-las, cuja ação profissional se pauta na análise da capacidade 

de obtenção de informações necessárias para o aprimoramento e desenvolvimento humano. 
 

QUESTÃO 10 
Leia atentamente os dois textos a seguir e compare-os para responder à questão. O primeiro texto é de autoria de 
Raquel Raichelis (2011), e o segundo, de Marilda Villela Iamamoto (2014), ambas reconhecidas pela importância 
sócio-histórica para o Serviço Social. 
 
Texto I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao considerar os dois textos acima, os fundamentos sócio-históricos do Serviço Social e as particularidades do 
trabalho dos assistentes sociais, é possível afirmar que: 
A) Os assistentes sociais são historicamente  reconhecidos como os profissionais da assistência social. Isso porque 

a história da profissão é a mesma da constituição da Política de Assistência Social implementada em todo o 
território brasileiro. 

B) O Serviço Social destaca-se, entre as demais profissionais inscritas na divisão sócio-técnica do trabalho, por ter a 
questão social e as suas expressões como o seu objeto de trabalho particular. Isso o coloca à frente nas análises 
sobre as dinâmicas societárias. 

C) As ações como a da efetivação da lei que regulamenta a carga horária de 6 horas de trabalho para os assistentes 
sociais resulta do interesse do Estado e do empresariado em melhorar as condições de trabalho desses 
profissionais. 

D) As mudanças e as transformações que afetam o mundo do trabalho inferem no cotidiano e no exercício 
profissional dos assistentes sociais que também fazem parte de um coletivo: a classe trabalhadora. Frente aos 
desafios impostos à profissão, é preciso qualificar o processo de formação e trabalho, sem perder de vista a 
necessidade de somar esforços com outras categorias, movimentos e lutas  sociais.  

E) Os assistentes sociais são profissionais liberais que detêm ampla autonomia para o desenvolvimento de seu 
trabalho em instituições públicas e/ou privadas. O Serviço Social tem uma lei que o regulamenta, e os seus 
profissionais têm um código de ética muito flexível, por entenderem que as questões morais precisam ser 
individualmente analisadas. 

“Afirmar que o Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho como uma 
especialização do trabalho coletivo e identificar o seu sujeito vivo como trabalhador assalariado implica 
problematizar como se dá a relação de compra e venda dessa força de trabalho a empregadores diversos, 
como o Estado, as organizações privadas empresariais, não governamentais ou patronais. Trata-se de uma 
interpretação da profissão que pretende desvendar suas particularidades como parte do trabalho coletivo, uma 
vez que o trabalho não é a ação isolada de um indivíduo, mas é sempre atividade coletiva de caráter 
eminentemente social.”  
Fonte: RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente às violações de seus direitos. Serviço 
Social & Sociedade,  n.º 107, São Paulo,  jul-set. 2011. 

 

“Na esfera pública, os atuais 5.570 municípios brasileiros são os que mais absorvem assistentes sociais, 
especialmente por meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). É necessário salientar as 
particularidades da atuação nos pequenos municípios com menos de vinte mil habitantes. Aí os profissionais 
são sujeitos à maior polivalência no nível das demandas, à precariedade de recursos materiais que afetam as 
condições básicas de trabalho, assim como à maior ingerência das forças políticas locais no trabalho cotidiano. 
Alia-se a existência de fronteiras pouco nítidas entre o público e o privado que têm lugar na cultura política 
brasileira, favorecendo os clientelismos, patrimonialismos e coronelismos contemporâneos [...]. O exercício da 
profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor os seus projetos e negociá-los com a 
instituição e defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ir além 
das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da realidade e na aproximação, as forças vivas 
de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes passíveis de serem apropriadas pelo profissional e 
transformadas em projetos de trabalho profissional.”  
Fonte: IAMAMOTO, Marilda Villela. A formação acadêmico-profissional no Serviço Social brasileiro. Serviço Social & Sociedade,  n.º 
120, São Paulo, out-dez. 2014. Adaptado. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

A presença que as crianças podem nos ensinar 
 

          Em tempos de mindfulness, de meditação e de reaprender a respirar, quero trazer uma reflexão. Se você é pai 
e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma aptidão “de fábrica”: o estar. A 
criança pequenina ainda não tem muita noção de temporalidade, não entende passado e futuro, não se perde nas 
próprias preocupações e devaneios sobre o que aconteceu e o que virá a acontecer, então apenas é. Para ela, só 
existe o presente. 
          O tamanho desse aprendizado só pode ser medido pelo tamanho da nossa vontade em olhar para as crianças 
como pequenos grandes mestres que são. Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A 
começar que são “folhas em branco”, basicamente inferiores aos adultos porque não têm a mesma experiência de 
vida e conhecimento do mundo que nós temos. Mas, se esqueceram de nos contar que eles são peritos no mundo 
interno: na presença atenta e consciente, no perdão, no não julgamento, na entrega, na leveza. Basicamente tudo 
que queremos e precisamos – urgentemente – reaprender, as crianças já sabem. 
           No caminho até a escola, a criança vai reparar na abelha voando sobre a flor, no rabisco na parede, no ônibus 
que vem lá longe. Vai respirar no presente e estar atenta a ele, tirando toda alegria que pode de cada momento. Se 
perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem guardar rancor. Quando 
estamos cabisbaixos, eles não racionalizam o que aconteceu, apenas nos presenteiam com um sorriso. Quem de 
nós pode dizer que consegue agir assim? 
          Mas, a grande verdade é que desaprendemos a sentir leveza, a nos conectar com o simples, desaprendemos 
a estar nesse mesmo momento em que as crianças vivem e insistem em nos apresentar, e nós insistimos em resistir: 
o agora. Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não conseguimos ver através dele todas as 
maravilhas que existem em cada segundo. A ideia não é querer calar essas vozes, é simplesmente começar a 
percebê-las. Começa por aí o reaprendizado: por apenas perceber. 
          Enquanto os ensinamos as regras sociais, enquanto os orientamos para o caminho das boas escolhas, eles 
nos ensinam a voltar para o básico: para dentro de nós. Você está disposto a reaprender? 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/a-presenca-que-as-criancas-podem-nos-ensinar/.  
Acesso em 15 fev. 2020. 

QUESTÃO 11 
De acordo com o texto, devemos  
A) fugir do nosso mundo interior. 
B) reaprender o valor do agora. 
C) preocupar-nos com o futuro. 
D) aprender com o passado. 
E) calar nossas vozes internas. 
 

QUESTÃO 12 
Ao contrário dos adultos, as crianças 
A) preocupam-se com o passado. 
B) preocupam-se com o futuro. 
C) têm noção de temporalidade. 
D) são muito mais racionais. 
E) vivem o momento presente. 
 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa que extrapola as ideias defendidas no texto. 
A) Os adultos de hoje, quando crianças, não tinham a mesma leveza das crianças de hoje. 
B) Os adultos de hoje devem reaprender com as crianças a perceber aquilo que é simples. 
C) Os adultos de hoje resistem a se conectar com o presente e a desfrutar desse tempo. 
D) Os adultos de hoje devem aprender com as crianças a não guardar ressentimentos. 
E) Os adultos de hoje devem reaprender a perceber e a valorizar o seu mundo interior. 
 

QUESTÃO 14 
De acordo com o texto, na relação adulto e criança: 
A) o adulto é o mestre. 
B) a criança é o mestre 
C) o adulto é o aprendiz. 
D) a criança é o aprendiz. 
E) ambos são mestres. 
 
 
 
 
 

1 

5 

10 

15 

20 



 
7

QUESTÃO 15 
Considere o trecho: “Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A começar que são ‘folhas 
em branco’ [...]” (Linhas 7-8) 
Tendo em vista a expressão “folhas em branco”, é CORRETO afirmar que, segundo o texto, os adultos consideram 
que as crianças 
A) não têm conhecimento algum. 
B) têm pouca noção de tempo. 
C) têm mais leveza que os adultos. 
D) perdoam com mais facilidade. 
E) não julgam as pessoas. 
 

QUESTÃO 16 
Entre os recursos de expressão usados no texto, verifica-se o predomínio de  
 

A) linguagem figurada, com a presença de metáforas. 
B) estrangeirismo, com o uso de palavras de outros idiomas. 
C) intertextualidade, com o uso de citações diretas e indiretas. 
D) subjetividade, com verbos e pronomes em 1.ª pessoa. 
E) interrogação, com o uso de frases interrogativas. 
 

QUESTÃO 17 
No trecho “Se você é pai e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma 
aptidão ‘de fábrica’: o estar.” (Linhas 1-2) 
O uso das aspas no termo “de fábrica” marca a presença de 
A) linguagem figurada. 
B) ironia. 
C) citação direta. 
D) estrangeirismo. 
E) arcaísmo. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre os usos das vírgulas no trecho “Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não 
conseguimos ver através dele todas as maravilhas que existem em cada segundo.” (Linhas 20-21), é CORRETO 
afirmar que 
A) todas as vírgulas usadas são facultativas. 
B) todas as vírgulas usadas são obrigatórias. 
C) a vírgula depois de “nublado” é facultativa. 
D) a vírgula depois de “cheio” é facultativa.  
E) a vírgula depois de “barulhento é facultativa. 
 

QUESTÃO 19 
Considere o trecho: “Se perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem 
guardar rancor.” (Linhas 13-14) 
A conjunção “Se”, que introduz o trecho, insere nele uma ideia de  
A) causa. 
B) consequência. 
C) condição. 
D) concessão. 
E) tempo. 
 

QUESTÃO 20 
Se no trecho “Quem de nós pode dizer que consegue agir assim?” (linha 15-16) o pronome “Quem” for substituído 
pelo pronome “Quais”, é CORRETO afirmar que os verbos ‘pode’ e ‘consegue’ desse trecho 
A) deverão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
B) poderão continuar na 3.ª pessoa do singular. 
C) poderão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
D) deverão concordar com o pronome ‘quais’. 
E) deverão concordar com o pronome “nós”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
8

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 
Muitos vírus de computador têm atacado o sistema operacional Microsoft Windows (Windows 10, 8.1 e 8). Nessa 
operação, esses programas indesejáveis tornam muitos arquivos ocultos e não permitem que os usuários acessem 
seus arquivos de maneira adequada ou induzem o usuário a contaminar novos computadores, a partir da utilização 
de dispositivos externos como pendrives ou discos rígidos externos. Nesse sentido, representa um comando de 
terminal capaz de reverter essa situação e tornar os arquivos ocultos novamente visíveis: 
A) explorer.exe.  
B) cmd.exe. 
C) dir.exe. 
D) attrib.exe. 
E) notepad.exe. 

 

QUESTÃO 22 
Um usuário de computador realiza comumente um conjunto de atividades como copiar, recortar e colar arquivos 
utilizando o Windows Explorer. Dessa forma, existe um conjunto de ações de usuários, como realizar cliques com o 
mouse e utilizar-se de atalhos de teclado, que deve ser seguido com o fim de realizar o trabalho desejado. Assim, 
para mover um arquivo entre partições diferentes do sistema operacional Windows 10, é possível adotar o seguinte 
conjunto de ações: 
A) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de colar. 
B) Clicar sobre o arquivo com o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a 

partição de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
C) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
D) Clicar uma vez sobre o arquivo com o botão direito do mouse e mover o arquivo para a partição de destino. 
E) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de mover. 
 

QUESTÃO 23 
No processador de texto Microsoft Word, pertencente à suíte de Escritório Microsoft Office 2016, um rodapé permite 
a inclusão de informações na parte inferior da página. Por padrão, rodapés são incluídos: 
A) Na primeira página. 
B) Na última página. 
C) Em todas as páginas. 
D) Em páginas ímpares.  
E) Em páginas pares. 
 

QUESTÃO 24  
A segurança da comunicação entre computadores que oferecem serviços na Internet (servidores) e os computadores 
dos usuários (clientes) é imprescindível em um ambiente em que se utilize de transações eletrônicas. Com a 
finalidade de prover segurança aos dados, o mecanismo de criptografia é utilizado entre clientes e servidores. Dessa 
forma, um protocolo e uma porta de comunicação de redes passíveis de serem utilizados nesse cenário são, 
respectivamente: 
A) https e 443. 
B) http e 443. 
C) udp e 51. 
D) udp e 443. 
E) http e 80. 
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QUESTÃO 25 
Uma empresa empreenderá 5 novos projetos no ano de 2020. Para isso, uma análise de risco foi encomendada, 
junto a uma consultoria especializada que expressou a probabilidade para investimento (PPI) em valores percentuais 
como observado na coluna B. Os dados foram expostos utilizando o Microsoft Excel 2016. Cada projeto deverá ser 
aceito se o valor da PPI for igual ou superior a 80%. Caso contrário, deverá ser rejeitado.  
 

 
 
Qual fórmula deve ser usada na célula C2, e posteriormente copiada da célula C3 até a C6, para que a decisão seja 
corretamente tomada, conforme os resultados expostos na coluna C da planilha? 
 

A) =SE(B2>=$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
B) =SE(B2>=$E$2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
C) =SE(B2>=$E2$; "Aceito"; "Rejeitado"). 
D) =SE(B2>=E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
E) =SE(B2>=$$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


