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INFORMÁTICA 

[TÉCNICO JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA TRE PA 2011 FGV] 

1. Se você receber um e-mail de umremetente desconhecido, 

solicitando que abra um documento anexo, denome 

orçamento.doc, o melhor procedimento a tomar é 

A) executar o arquivo e depois submetê-lo a umantivírus. 

B) apagar permanentemente o e-mailsem executar o arquivo. 

C) manter o e-mail em suacaixa de entrada e só executar o 

arquivo quando nãoestiver conectado à rede. 

D) mover a mensagempara a pasta Lixo Eletrônico, pois nela o 

antivírus émais rigoroso. 

E) aplicar regras a essa mensagem,deslocando o e-mail para 

uma pasta apropriada a esse remetente. 

___________________________________________________ 

[AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS 2012 CETRO] 

2. Em relação aos navegadores deInternet, analise as assertivas 

abaixo.  

 

I. A maioria dos navegadores atuaispermite bloquear pop-ups, 

que são janelas extras queaparecem sobre a janela do 

navegador.  

 

II. Cookies são pequenosarquivos criados nos computadores 
quando estes acessam determinadossites da web. Esses 

arquivos armazenam dados sobre os hábitosdos usuários do 

site e podem ser lidos pelo site em acessosposteriores do 

navegador.  

 

III. Os navegadores permitem que ousuário confira se o link 

que aparece na páginaweb vai direcioná-lo realmente para o 

endereçoindicado. Para isso, eles apresentam o endereço do 

linkquando o mouse é passado sobre ele.  

 

É correto o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

___________________________________________________ 

[VÁRIOS CARGOS - EMAE SP 2018 FCC] 

3. Um usuário criou uma senha segura para sua conta 

bancária, seguindo recomendações de órgãos oficiais e boas 

práticas. Desta forma, ele criou uma senha 

A) com poucos e repetidos caracteres. 

B) seguindo sequências de teclado. 

C) contendo a placa de seu carro. 

D) com o número de telefone de um amigo. 

E) com números aleatórios e letras maiúsculas e minúsculas. 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE DE INFORMÁTICA CRA AC 2016 QUADRIX] 

Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de 

informática, a menos que seja explicitamente informado o 

contrário, considere que todos os programas mencionados 

estão 

em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 

esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 

pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 

apenas uma vez. Considere também que não há restrições de 

proteção, de funcionamento e de uso em relação aos 

programas, 

arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

4. A caixa de e-mail de um funcionário que utiliza o Outlook 

2013 em português encheu, de forma que ele não consegue 

mais enviar nem receber e-mails. Uma das alternativas 

encontradas para voltar a enviar e receber e- mails foi apagar 
as mensagens grandes. Para isso, em primeiro lugar, resolveu 

organizar as mensagens da caixa de entrada por tamanho, 

clicando na guia: 

A) Página Inicial, na opção Ordenar, e na opção Por tamanho. 

B) Exibição, na opção Organizar por, e na opção Tamanho. 

C) Ferramentas, na opção Filtrar, e na opção Por tamanho. 

D) Página Inicial, na opção Filtrar, e na opção Mensagens 

Grandes. 

E) Exibição, na opção Filtrar, e na opção Mensagens Grandes. 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO AFAP 2019 FCC] 

5. No campo de busca do site da Google, na internet, um 

Técnico de Informática digitou a frase financiar as 

atividades produtivas do Estado do Amapá e 

realizou a pesquisa. Percebeu que muitos sites traziam apenas 

parte da frase que digitou. Para obter os sites que possuem a 

referência exata à frase digitada, colocou a frase entre 

A) asteriscos. 

B) chaves. 
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C) colchetes. 

D) os sinais de < e >. 

E) aspas. 

___________________________________________________ 

ATUALIDADES 

[VÁRIOS CARGOS - UEPA 2020 FADESP] 

6. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou recentemente que pela primeira vez na história do 

Brasil a proporção de pessoas pretas ou pardas (que compõem 

a população negra) ultrapassam a metade das matrículas em 

universidades e faculdades públicas. Esses dados fazem parte 

do informativo, contendo uma análise centrada nas 

desigualdades sociais por cor ou raça do país. Sobre esse tema, 

e considerando-se o dado citado acerca da nova realidade da 

educação superior pública, é correto afirmar que 

A) acaba a desigualdade social por cor ou raça no Brasil, com 

o aumento do acesso de negros à educação superior. 

B) acaba a desigualdade por cor ou raça no ensino superior 

brasileiro com o aumento do acesso de negros à educação 

superior. 

C) nunca houve desigualdade social por cor ou raça nas 

universidades públicas brasileiras. 

D) a desigualdade social por raça e cor continua existindo no 

Brasil, apesar do aumento do acesso de negros à educação 

superior. 

___________________________________________________ 

[AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CÂMARA DE ORIZÂNIA MG 2020  
INSTITUTO ACCESS ] 

7. "O Rio Carangola é um rio federativo, que possui sua 

nascente no Município de Orizânia - MG, cidade no sopé das 

montanhas que divisam a bacia do Rio Carangola com a bacia 

do Rio Doce. Da sua nascente à sua foz corta sete Munícipios, 

desembocando na cidade de Itaperuna, no rio Muriaé."  

 (JÓIA; SOUSA, 2016)  
  

A água com salinidade próxima de zero, proveniente de rios 

como o Rio Carangola, e de lagos é classificada como:  

A) "água salgada". 

B) "água doce". 

C) "aquífero". 

D) "água potável". 

E) "água salobra". 

___________________________________________________ 

[AUXILIAR ADMINISTRATIVO MPE GO 2019 MPE GO] 

8. Desde o início da Operação Lava Jato, o tema delação 

premiada circula em noticiários, sendo considerado importante 

instrumento para os avanços das investigações contra fraudes 

e desvio de valores do erário. Assinale a alternativa que 

caracteriza corretamente o instrumento da delação premiada e 

sua aplicação no Brasil. 

A) Consiste em denúncia anônima em que são identificados 

esquemas criminosos por parte de políticos, permitindo 

suspender a imunidade parlamentar. 

B) É um encaminhamento proposto por membros de 

comissões parlamentares de inquérito, pela Comissão 

Nacional da Verdade, ou pelo próprio réu. 

C) É uma colaboração de testemunhas para desvendar crimes 

que, independentemente da contribuição efetiva para as 

investigações, resulta em benefícios para o réu. 

D) É um procedimento pelo qual o acusado, em troca das 

informações válidas, recebe benefícios diversos no processo 

penal como, por exemplo, a redução da pena. 

E) Um recurso do Ministério Público Federal, restrito às 

investigações sobre crimes de tortura, de estupro, contra os 

direitos humanos e de terrorismo. 

___________________________________________________ 

[SOLDADO SAEB BA 2020 IBFC] 

9. "Essas imagens, capturadas pelo Sentinel-1A, mostram 

que há pequenas quantidades de óleo espalhadas pelo 

oceano, motivo porque o Brasil precisa estabelecer um 

monitoramento mais consistente do oceano. Mas a 

quantidade de petróleo identificada na imagem, próximo à 

costa da Bahia, é de uma enorme extensão" (ECYCLE, 

2019). Instituições de pesquisa utilizaram tecnologia de 

sensoriamento remoto para explicar a origem e evolução 

de manchas de óleo que poluíram o litoral Nordeste do 

Brasil, no segundo semestre de 2019. Assinale a alternativa 

que indica de maneira correta o tipo de imagem citada no 

texto acima.  

A) Imagem de GPS 

B) Imagem de teodolito 

C) Imagem de satélite 

D) Imagem de termômetro 

E) Imagem de pluviômetro 

___________________________________________________ 

[TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOÇÃO 
TJ MG 2017 CONSULPLAN] 
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10. Acerca das atualidades mundiais, assinale a alternativa 

correta: 

A) No início do ano de 2016, a Coreia do Norte realizou um 
teste com um míssil balístico de médio alcance que chegou a 

atingir uma ilha do extremo norte das Filipinas. 

B) Após o falecimento de Fidel Castro, seu irmão, Raúl 

Castro, assumiu pela primeira vez o cargo de Presidente do 

Conselho de Estado, posto mais alto no país. 

C) Os vazamentos de documentos confidenciais do escritório 

de advocacia Mossack Fonseca revelaram dados que afetaram 

diversos países do mundo e dezenas de ex-chefes de Estado, 

estes documentos ficaram conhecidos como Panama Papers. 

D) No conflito Sírio, a Rússia manifestou-se abertamente a 

favor do Presidente Bashar Al Assad dando-lhe suporte 

financeiro e logístico, mas não enviou tropas ou armamentos 

ao país árabe. 
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