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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 
Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015. São 17 objetivos, conforme mostrado no quadro a seguir:   
 

Fonte: Organização das Nações Unidas, 2015. 
 

 
A Rede Brasil do Pacto Global divulgou projetos selecionados para o programa de aceleração “Inova 2030: jovens 
inovadores em ODS”. As iniciativas foram analisadas por uma banca avaliadora e selecionadas com base em 
critérios de inovação, gestão da inovação e impacto nos ODS e Agenda 2030.  Está corretamente relacionado ao 
ODS o seguinte projeto: 
A) Avaliação da instalação de módulos fotovoltaicos em áreas de aterros com o objetivo de gerar valor econômico e 

auxiliar no custeio das despesas de manutenção - ODS 15 (VIDA TERRESTRE). 
B) Sistema de tratamento de efluentes móvel que pode atender empresas visando ao reuso da água, e também ser 

replicado para tratamento de efluentes domésticos – ODS 7 (ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL). 
C) Software direcionado a empresas para monitoramento do avanço de suas metas relacionadas aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável - ODS 17 (PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO). 
D) Proposta de reuso da areia de descarte de fundição, por meio da economia circular, por empresas que 

necessitam dessa matéria prima em seus processos. – ODS 12 (CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL) 
E) Plataforma interativa de atendimento para conectar a população de baixa renda a oportunidades de negócio e 

capacitação – ODS 9.  
 

QUESTÃO 02 
A ABNT NBR ISO 14000 especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a uma organização 
desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições 
ambientais. Dentro do escopo definido do SGA, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços, os quais ela pode controlar e aqueles que ela pode influenciar e seus impactos 
ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. 
 

Uma indústria de reparação automotiva fez o seguinte levantamento de aspectos e impactos ambientais de sua 
organização: 
 

I. Geração de efluente líquido na troca de óleo, usinagem de motores e lavagens gerais. 
II. Poluição dos rios. 
III. Geração de emissões atmosféricas durante o serviço de pintura. 
IV. Descarte de materiais contaminados com óleos e graxas. 
V. Escassez de água. 
VI. Contaminação do solo.   

São considerados impactos ambientais apenas os itens: 
A) II, V e VI. 
B) II, III, e V. 
C) I, III e IV. 
D) I, V e VI. 
E) II, III e VI. 
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QUESTÃO 03 
Marque a alternativa que completa corretamente o parágrafo: 
 

Para determinar o padrão de potabilidade da água, são utilizados parâmetros químicos, físicos e biológicos, entre os 
quais se destacam: 
 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria 
________________por ação de bactérias___________. Representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria 
necessário fornecer às bactérias______________, para consumirem a matéria orgânica presente em um líquido 
(água ou esgoto). A DBO é determinada em laboratório, observando-se o oxigênio consumido em amostras do 
líquido, durante ______ dias, à temperatura de 20 °C. 
 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da 
matéria______________, através de um agente químico. A DQO também é determinada em laboratório, em prazo 
muito menor do que o teste da DBO. Para o mesmo líquido, a DQO é sempre __________ que a DBO. 
 
A) Inorgânica, anaeróbias, aeróbias, 6, inorgânica, maior. 
B) Orgânica, aeróbias, aeróbias, 5, orgânica, menor. 
C) Orgânica, anaeróbias, anaeróbias, 6, orgânica, maior. 
D) Orgânica, aeróbias, aeróbias, 5, inorgânica, menor. 
E) Orgânica, aeróbias, aeróbias, 5, orgânica, maior. 
 

QUESTÃO 04 
A gestão das águas em Minas Gerais é regida pela Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n.º 13.199/1999).  
Essa Política visa a assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua utilização em 
quantidade, qualidade e regime satisfatórios. A Portaria Igam 48/2019, de 4 de outubro de 2019, estabelece normas 
suplementares para a regularização dos recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
Podem ser citadas como inovações trazidas por esta portaria: 
A) Eliminação da necessidade de outorga e cadastro para satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais distribuídos no meio rural, bem como usos considerados insignificantes. 
B) Eliminação da necessidade de apresentação de diversos documentos, como cópias autenticadas de documentos 

pessoais, escritura do imóvel e cadastro ambiental rural. 
C) Eliminação da necessidade de outorga e cadastro para manutenção de infraestrutura de obras devidamente 

regularizadas e poços tubulares para fins de monitoramento de águas subterrâneas. 
D) Aumento do prazo máximo de outorga (35 anos) para o uso não consuntivo de recursos hídricos, incluindo-se o 

aproveitamento de potencial hidrelétrico, agrícola e saneamento básico. 
E) Aumento do prazo máximo de outorga (10 anos) para o uso não consuntivo de recursos hídricos, incluindo-se o 

aproveitamento de potencial hidrelétrico, agrícola e indústria. 
 

QUESTÃO 05 
O biogás é o gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica (resíduos orgânicos) por bactérias. Na 
geração de energia do biogás, ocorre a conversão da energia química do gás em energia mecânica por meio de um 
processo controlado de combustão. Sobre a produção de biogás, é CORRETO afirmar que: 
A) O material digerido não deve ser utilizado como condicionante de solo, biofertilizante ou mesmo como 

combustível sólido para a geração de calor. 
B) A presença do nitrogênio na composição do biogás contribui para o aumento do efeito estufa; dessa forma, o 

biogás gerado sempre deve ser coletado e medido. 
C) Promove o tratamento adequado e sustentável dos resíduos e efluentes orgânicos, mas não pode suprir as 

demandas energéticas dos empreendimentos. 
D) O resíduo ou efluente inorgânico, de forma geral, pode ser direcionado a um sistema de metanização, visando à 

valorização energética. 
E) A disposição inadequada do material digerido pode resultar em contaminação do solo e de recursos hídricos, 

geração de emissões odoríferas e de gases de efeito estufa. 
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QUESTÃO 06 
No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento de barragem de rejeitos de minério da Vale. A tragédia atingiu a 
Mina de Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Sobre esse acidente, é CORRETO afirmar que: 
A) A lama atingiu a calha do Rio Paraopeba causando a deposição de sedimentos e assoreamento do curso hídrico, 

mas não foi possível constatar alterações físico-químicas na água e mortandade de peixes. 
B) Os impactos à flora só foram sentidos nas áreas onde a vegetação efetivamente foi suprimida pela lama e à 

fauna onde houve comprometimento do acesso dos animais à água e interrupção do trânsito na região. 
C) A legislação mineira embasa a análise ambiental em potencial poluidor, porte e localização. A atividade de 

disposição de rejeito de minério de ferro em barragens é classificada pela legislação mineira como de grande 
potencial poluidor. A Barragem B1 da Vale possuía a maior classe da legislação: Classe 6. 

D) Há dois tipos principais de alteamento (aumento da capacidade da barragem): por montante e por jusante. O 
alteamento usado na barragem é por montante, considerado mais econômico e seguro. 

E) Para análise da estabilidade, as empresas têm que contratar auditores independentes de seu quadro funcional 
que analisam as condições da estrutura e concluem pela garantia ou não da sua estabilidade. Conforme norma 
federal, essas auditorias devem ocorrer apenas em barragens ativas. 

 

QUESTÃO 07 
De acordo com a NBR 8419, aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos é uma técnica de disposição de resíduos 
sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 
ambientais. Esse método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e 
reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 
trabalho, ou a intervalos menores, se necessário. Assinale a alternativa que apresenta as condições mínimas 
exigíveis para a apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. 
A) Devem ser previstos um sistema para a drenagem de gás, que não pode ser integrado ao sistema de drenagem, 

e remoção de líquido percolado. 
B) Devem ser apresentados a forma de controle da quantidade e qualidade dos resíduos sólidos recebidos no aterro 

e seu horário de funcionamento. 
C) Devem ser apresentados a forma de isolamento do aterro sanitário e os dispositivos de segurança para evitar a 

interferência de pessoas estranhas. 
D) Devem ser apresentados a forma de transporte dos resíduos e sua disposição no aterro sanitário, as quantidades 

mensais e os dias de maior pico. 
E) Devem ser apresentados uma previsão de encerramento do aterro e, com antecedência de um ano, um projeto 

de como esse encerramento será feito. 
 

QUESTÃO 08 
Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da 
Terra que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isso se deve, principalmente, ao 
aumento das emissões de gases que causam o efeito estufa na atmosfera. Os principais gases que contribuem para 
o aumento do efeito estufa e suas respectivas fontes antropogênicas são os seguintes: 
A) CO2, CH4, N2O.  
B) O2, CH4, NO2. 
C) CO2, CH4, NO2. 
D) O2, CH4, N2O. 
E) CO2, CH4, N2. 
 

QUESTÃO 09 
Uma mineradora precisa elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para uma área de seu 
empreendimento onde foi realizada uma intervenção. De acordo com a Instrução Normativa ICMBIO n.º 11, de 11 de 
dezembro de 2014, que estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da 
execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada (PRAD), é CORRETO afirmar que: 
A) O PRAD deve definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, 

fundamentado pelo menos em características bióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de 
impacto. 

B) O PRAD deve propor métodos e técnicas a serem empregados de acordo com a característica da região e do 
dano observado, incluindo medidas que assegurem a proteção da área degradada. 

C) Devem ser utilizadas, de forma isolada ou conjunta, exclusivamente aquelas técnicas de eficácia já comprovada, 
em especial a condução da regeneração natural de espécies nativas. 

D) O método a ser utilizado deve ser fundamentado na literatura vigente e justificado tecnicamente no PRAD. Caso 
não atinja um resultado satisfatório, deve-se elaborar uma revisão do  PRAD. 

E) Desde que justificado tecnicamente, pode-se considerar a possibilidade de implantação e/ou manutenção de 
espécies exóticas não invasoras como forma de propiciar melhores condições para estabelecimento das espécies 
nativas. 
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QUESTÃO 10 
Por meio da Resolução n.º 420/2009, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) forneceu diretrizes e 
procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas no país, estabelecendo critérios e valores orientadores 
referentes à presença de substâncias químicas no solo.  
Com vista à prevenção e controle da qualidade do solo, os empreendimentos que desenvolvem atividades com 
potencial de contaminação dos solos e águas subterrâneas devem, a critério do órgão ambiental competente: 
A) Apresentar relatório técnico parcial sobre a qualidade do solo e das águas subterrâneas e superficiais, a cada 

solicitação de renovação de licença ambiental e relatório conclusivo no encerramento das atividades. 
B) Estabelecer valores específicos e metas para subsidiar a reabilitação da área, na impossibilidade de execução de 

uma avaliação de risco ecológico, em uma determinada área. 
C) Realizar ações emergenciais, no caso da identificação de perigo, para a eliminação dessa condição, em qualquer 

etapa do gerenciamento, paralelamente à investigação e ao gerenciamento. 
D) Implantar programa de monitoramento de qualidade do solo e das águas subterrâneas na área do 

empreendimento e, quando necessário, na sua área de influência direta e nas águas superficiais. 
E) Criar mecanismos para a comunicação de riscos à população adequados aos diferentes públicos envolvidos, 

propiciando a fácil compreensão e o acesso à informação aos grupos socialmente vulneráveis. 
 
 

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.  
 

Sobre as coisas importantes 
 

Já se vão seis meses desde que a pandemia nos fixou dentro de casa. A rotina que antes exigia 
movimentação e deslocamento, passou a pedir planejamento dentro de limites muito bem definidos. A casa passou a 
ser a fronteira da responsabilidade e o lugar seguro. Fomos impulsionados a olhar para ela com olhos de quem olha 
para um lar. A transformar o lugar de passagem do dia a dia em meio a tantas obrigações, em lugar de permanência. 
Uma oportunidade preciosa de observá-lo e pensar se ele nos representa. 

A casa onde moramos diz muito – senão quase tudo – sobre nós. Como dividimos os ambientes, que cor têm 
as paredes, se entra luz natural. Que espaço ocupamos, que espaço usamos, que objetos expomos. Diz muito sobre 
o que consumimos, como nos alimentamos, sobre nossas prioridades. 

Durante os meses de quarentena, afinal, no contato íntimo com cada uma das particularidades desse lugar, 
tivemos a chance de observar o que escolhemos colocar para dentro de nossas vidas, o que escolhemos consumir, 
como convivemos em família – se é que convivemos. Sorte de quem aproveitou essa chance. Transformar essa 
experiência desafiadora do isolamento em aprendizado é o pulo do gato. 
Disponível em: https://vidasimples.co/conviver/. Acesso em: 18 set. 2020. Adaptado. 
 
QUESTÃO 11 
A autora defende que: 
A) O confinamento afetou negativamente a convivência com nós mesmos e com nossos familiares. 
B) O período de quarenta representa uma oportunidade para reflexão sobre o que é importante em nossas vidas. 
C) A permanência em nossas casas só é uma boa experiência se for por uma escolha e não por uma necessidade. 
D) O longo tempo passado em nossas casas fez com que deixássemos de vê-la como um verdadeiro lar.  
E) A pandemia impediu-nos de colocar foco em nossas prioridades, uma vez que nos fixou dentro das nossas casas.  
 

QUESTÃO 12 
A alternativa que apresenta uma ressalva da autora em relação a uma afirmativa que ela própria faz é: 
A) “A casa onde moramos diz muito [...]”. (Linha 6) 
B) “Que espaço ocupamos [...]”. (Linha 07) 
C) “Diz muito sobre o que consumimos [...]”. (Linhas 7-8) 
D) “[...] é o pulo do gato.” (Linha 12) 
E) “[...] se é que convivemos.” (Linha 11) 
 

QUESTÃO 13 
Na afirmativa “Transformar essa experiência desafiadora do isolamento em aprendizado é o pulo do gato.” (linhas 
11-12), a expressão “o pulo do gato” foi usada em sentido figurado. Quando se consultam dicionários da Língua 
Portuguesa, verifica-se que há vários significados dados para essa expressão. Tendo em vista as ideias 
apresentadas no texto, a expressão “o pulo do gato” pode ser adequadamente entendida como  
A) sabedoria. 
B) vivacidade.  
C) truque. 
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D) engenhosidade. 
E) inovação.   
 
 

QUESTÃO 14 
Da afirmativa da autora “A casa passou a ser a fronteira da responsabilidade e o lugar seguro.” (linhas 2-3), infere-se 
que o ato de ficar em casa representa:  
A) Responsabilizar-se pelas ações do outro. 
B) Encarcerar-se contra a própria vontade.  
C) Proteger-se de si mesmo e dos outros. 
D) Deixar de conviver com os outros. 
E) Preocupar-se com o outro e com nós mesmos.  

 

QUESTÃO 15 
Sobre a organização sintática do texto, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O uso do pronome “se” antes do verbo, na primeira linha do texto, é facultativo, já que não há condição que torna 

esse uso obrigatório. 
B) A locução conjuntiva “desde que”, usada na primeira linha do texto, tem o valor semântico de condição. 
C) Os travessões foram usados pela autora para separar retificações que ela faz em relação aos próprios 

argumentos.  
D) O verbo “ter”, usado na linha 6, encontra-se acentuado por estar na terceira pessoa do singular, diferenciando-se 

da sua forma no plural. 
E) Os pronomes “lo” e “ele”, presentes na linha 5, são referenciais, coesivos e foram usados para retomar o termo 

“dia a dia”.  
 

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

Slow content: por um conteúdo desacelerado 
 

          [...] A pressa entrou por uma porta e o prazer saiu pela outra. Não há tempo para elaborar, nem para usufruir 
verdadeiramente. Usufruir, palavra linda, de origem latina que nasce da combinação de desfrutar e uso. Pela 
necessidade de sermos rápidos, na maioria das vezes, apenas usamos e deixamos de desfrutar, tirar real proveito. A 
velocidade mata o que valorizamos na essência. 
          Tudo isso também diz respeito à produção de conteúdo. As receitas que dizem o quanto você deve publicar 
por dia, a multiplicação dos posts, as regras impostas por algoritmos não podem ser maiores que o seu prazer de 
criar e de partilhar. Como quem prepara um almoço de domingo, sabendo que não é sobre o horário que a comida 
estará na mesa e sim sobre sua felicidade em prepará-la e a oportunidade de oferecê-la às pessoas que se reúnem 
ao redor dela. Faça no seu tempo e apenas garanta que o que você produz está alinhado com o que você quer 
realmente fazer e oferecer. Importa menos a velocidade e mais a direção [...]  
 

Disponível em: https://vidasimples.co/transformar/page/2/. Acesso em: 18 set. 2020. Adaptado. 

 
QUESTÃO 16 
Para construir sua argumentação, o autor estabelece algumas relações entre as quais está a relação de oposição, 
construída pelos termos 
A) criação e partilha. 
B) pressa e prazer. 
C) quantidade e direção. 
D) velocidade e partilha. 
E) elaboração e prazer. 
 

QUESTÃO 17 
Considerando o trecho “Como quem prepara um almoço de domingo [...]” (linha 7), o elemento que o autor compara 
metaforicamente a “um almoço de domingo” é 
A) a produção de conteúdo. 
B) a velocidade do dia a dia. 
C) a quantidade de publicações. 
D) o conjunto de regras impostas. 
E) a multiplicação dos posts. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a organização sintática do texto, assinale a alternativa CORRETA. 
A) as vírgulas que foram usadas na linha 2 têm a função de separar o vocativo “palavra linda”. 
B) os dois usos do sinal indicativo de crase (linhas 5 e 8) são explicados pela mesma regra.  
C) os verbos “Faça” e “garanta” (linha 9) formam orações que não possuem sujeito. 
D) os usos das vírgulas, na linha 3, são facultativos, portanto, poderiam ser dispensados. 
E) os três usos da palavra “que”, na linha 9, têm a função de retomar um substantivo anterior. 
 
 

1

5

10



 
7

 
 
 
 

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

Silêncio, por favor 
 

          O ambiente é tenso. Há muitas vozes, sons artificiais, timbres monótonos, ruídos irritantes. Há barulhos e 
alertas. Também há o estrondo das redes sociais. Estamos imersos no caos sonoro. E mesmo quando procuramos 
lugares “silenciosos”, levamos o barulho conosco. Aliás, quem hoje sai de casa sem celular? Quem caminha no 
parque sem fones de ouvido? 
          Se acaso você se entristeceu com esse cenário, você pode estar pouco acompanhado. Há um contingente 
enorme de pessoas que prefere assim. Para esses o silêncio não é fácil. Precisam da confusão e do barulho, 
precisam falar e ouvir permanentemente, são prisioneiros do ruído físico e mental. E quem não aprecia esse cenário 
está na contramão. Tudo evolui no sentido contrário ao silêncio. Como se não bastasse o acesso fácil a todas as 
músicas do mundo, agora há os podcasts. A introspecção e a quietude necessária para ler um livro está perdendo 
terreno para os audiobooks. Hoje o silêncio é cada vez mais raro, uma espécie de luxo.  
 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/silencio-por-favor/. Acesso em: 18 set. 2020. Adaptado. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que 
A) a evolução permite que a humanidade encontre a quietude.  
B) a maioria das pessoas prefere o silêncio ao caos sonoro. 
C) os que optam pelo caos sonoro estão na contramão da maioria. 
D) a minoria das pessoas prefere o silêncio ao caos sonoro.  
E) as novas tecnologias contribuem para diminuir o caos sonoro. 
 

QUESTÃO 20 
Sobre a organização sintática do texto, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A vírgula usada na linha 5 é facultativa, já que intercala uma oração adverbial antecipada. 
B) O termo “aliás”, usado na linha 3, introduz uma retificação da afirmação anterior. 
C) A palavras “se”, nos dois usos (linha 5), têm a mesma função sintática e semântica. 
D) O verbo “haver”, nos dois usos da linha 1, está no singular por se tratar de verbo impessoal. 
E) As aspas utilizadas na palavra “silenciosos” (linha 3) assinala uma citação direta. 
 

 

 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 
Você pode utilizar a barra de tarefas de forma a personalizá-la de várias maneiras: alterar a cor e o tamanho, fixar 
seus aplicativos favoritos nele, movê-lo em sua tela e reorganizar ou reorganizar botões da barra de tarefas. Entre os 
vários itens padrão disponíveis para personalização da barra de tarefas do Windows 10, marque a alternativa 
CORRETA. 
A) Desativar Firewall do Windows. 
B) Desativar a barra de tarefas. 
C) Ocultar a área de trabalho. 
D) Usar barra de tarefas no modo tablet. 
E) Usar botões pequenos na barra de tarefas. 
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QUESTÃO 22 
Uma das opções de restauração de arquivos disponíveis no Windows 10 é lista de versões anteriores disponíveis do 
arquivo ou pasta. A lista incluirá os arquivos salvos em um backup (se você está usando o Backup do Windows para 
fazer backup de seus arquivos), bem como os pontos de restauração, se ambos estiverem disponíveis. 
 

 
https://support.content.office.net/pt-br/media/a4cb8a5f-8bc1-4988-a546-4e0de6c0de7c.jpg 
 
Sobre os procedimentos de restauração das versões anteriores de arquivo, marque a alternativa CORRETA. 
A) não se pode abrir nem copiar versões anteriores de arquivos que foram criados pelo Backup do Windows, mas 

pode-se restaurá-las. 
B) Não se pode abrir, porém aceita-se copiar versões anteriores de arquivos que foram criados pelo Backup do 

Windows. 
C) Pode-se apenas copiar versões anteriores de arquivos que foram criados pelo Backup do Windows, além da 

opção de restaurá-las. 
D) O arquivo ou a pasta substitui a versão atual no computador, e a substituição pode ser desfeita por versão 

anterior. 
E) Será possível restaurar uma versão anterior do arquivo ou da pasta em seu local original com botão Restaurar 

desativado. 
 

QUESTÃO 23 
A Microsoft recomenda a utilização nas redes sem fio que tenham uma chave de segurança de rede que ajuda a 
protegê-las do acesso não autorizado. Recomenda-se, na rede Wi-Fi, a segurança do Acesso Protegido 3 (WPA3) se 
o roteador e o computador a suportam. Entre as etapas para configurar uma chave de segurança de rede, assinale a 
alternativa CORRETA. 
A) Em Windows 10, selecione Iniciar , em seguida, selecione Configurações > Ajuda > Status > Central de 

Compartilhamento e Rede.  
B) Em Windows 10, selecione Iniciar , em seguida, selecione Configurações > Centro de comando > Status > 

Central de Compartilhamento e Rede.  
C) Em Windows 10, selecione Iniciar , em seguida, selecione Configurações > Rede & Internet > Status > Central de 

Compartilhamento e Rede.  
D) Em Windows 10, selecione Iniciar , em seguida, selecione Dicas > Rede & Internet > Status > Central de 

Compartilhamento e Rede.  
E) Em Windows 10, selecione Iniciar , em seguida, selecione Centro de comando > Ajuda > Status > Central de 

Compartilhamento e Rede.  
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QUESTÃO 24 
Em relação ao procedimento de como exibir arquivos e pastas ocultas do Microsoft Windows 10, marque a 
alternativa CORRETA. 
A) Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite pastas ocultas e selecione Mostrar arquivos e pastas ocultos nos 

resultados da pesquisa. Em Configurações avançadas, selecione Ocultar arquivos, pastas e unidades ocultas e, 
em seguida, selecione OK. 

B) Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite Mostrar arquivos e pastas ocultos nos resultados da pesquisa. 
Em Configurações avançadas, selecione Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas e, em seguida, 
selecione Habilitar. 

C) Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite pasta e arquivos ocultos nos resultados da pesquisa. 
Em Configurações padrão, selecione Mostrar arquivos e pastas ocultas e, em seguida, selecione Desabilitar. 

D) Na caixa de pesquisa na barra de tarefas, digite pasta e selecione Mostrar arquivos e pastas ocultos nos 
resultados da pesquisa. Em Configurações avançadas, selecione Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas e, 
em seguida, selecione OK. 

E) Na caixa de pesquisa na barra iniciar, digite pasta e selecione Ocultar arquivos e pastas nos resultados da 
pesquisa. Em Configurações-padrão, selecione Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas e, em seguida, 
selecione OK. 

 

QUESTÃO 25 
Ao analisar parte da tabela que registra os itens quantitativos de uma papelaria, o usuário precisa verificar, entre os 
dados registrados, a quantidade de cada item. Marque a alternativa que identifica, entre todo intervalo, a quantidade 
de “Pincel” estocado. 
 
 
 
A) =CONT.SE(B2:B8;"Pincel";C2:C8) 
B) =SOMASE(B2:B8;"Pincel";C2:C8) 
C) =SE(B2:B8;"Pincel";C2:C8) 
D) =SOMA(B2:B8;"Pincel";C2:C8) 
E) =CONT.SOMA(C6;C8;”Pincel”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte própria MS Excel 2010 
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