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B) listas dos downloads efetuados pelo usuário para
possibilitar a retomada destes em caso de falha na conexão.

QUESTÕES
1. A Internet tornou-se uma rica e quase indispensável fonte
de pesquisa sobre os mais variados temas. O seu uso seguro e
eficiente depende de conhecimentos de navegação e constante
leitura de textos atualizados sobre o assunto. Sobre esse tema,
é INCORRETO afirmar:
A) Ao navegar na Web, o usuário por vezes é convidado por
via de caixas de mensagens a aceitar condições e até mesmo a
instalar pequenos programas. Essa atitude não oferece riscos,
por tratar-se de mecanismos de segurança implementados
pelos sites ou mesmo da instalação de recursos necessários à
navegação, tais como animações.
B) Janelas "pop-up" são pequenas janelas do navegador da
Web, comumente usadas para divulgação. Elas são abertas
assim que usuário acessa um determinado site,
independentemente de seu desejo. O Internet Explorer 6 (e
versões mais recentes) permite bloqueá-las. Todavia, pode
ocorrer de algum site de serviços, tais como banco, banco de
currículos, entre outros, necessitarem usar esse tipo de recurso.

C) listas com endereços de sites com conteúdos impróprios e
inadequados para permitir o controle de navegação por parte
dos pais de crianças e adolescentes.
D) pequenas listas contendo os sites e endereços visitados
anteriormente.
___________________________________________________
4. Um dos princípios básicos da segurança da informação é a
Confidencialidade. Identifique a opção que melhor está
relacionada a este princípio.
A) Identificação correta de um usuário ou computador.
B) Proteger a informação contra sua revelação para alguém
não autorizado.
C) Ter as informações acessíveis e prontas para uso.
D) Garantir que o usuário é realmente quem ele diz ser.

C) "Cookies" são pequenos arquivos de texto que ficam
armazenados no computador do cliente e geralmente mantêm
informações temporárias sobre a navegação, incluindo senhas
de acesso, preferências etc. Por medida de segurança, o
Internet Explorer 6 (e versões mais recentes) permite desativar
o uso desse recurso; todavia, eles podem ser necessários
durante a navegação em sites de serviços.
D) Mecanismos de busca facilitam a pesquisa por conteúdos
na Web. São exemplos o Google, Yahoo, entre outros. A sua
correta utilização permite fazer buscas mais precisas. A título
de exemplo, o usuário pode, ao invés de procurar por palavras
separadas por espaços, colocar uma parte da frase entre aspas,
aprimorando o processo de busca.

___________________________________________________
5. Considerando o editor de texto Microsoft Word 2016
(configuração padrão - idioma Português Brasil), analise as
afirmativas a seguir:
I. Um documento pode ser salvo no formato PDF, impedindo
que ele possa ser editado.
II. É possível proteger um documento permitindo a edição
apenas de partes específicas do documento.
III. Para proteger um documento, na guia "Inserir" deve-se
selecionar a opção "Restringir Edição".

___________________________________________________
Assinale:
2. Indique a opção que caracteriza uma rede de computadores.
A) Somente a afirmativa I está correta.
A) Windows
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B) LINUX
C) Somente a afirmativa III está correta.
C) Internet
D) Somente a afirmativa II está correta.
D) Internet Explorer
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Cookies utilizados pelos navegadores Web (Internet
Explorer, Mozilla Firefox e outros) são:
A) pequenos arquivos de texto que os sites gravam no
computador do usuário e que são utilizados, geralmente, para
guardar suas preferências de navegação.

6. Os relatos de _____ contra brasileiros em Portugal - maior
comunidade estrangeira no país - tiveram aumento expressivo:
150% em 12 meses. A _____ contra brasileiros é a terceira
principal causa de discriminação em Portugal. Imigrantes em
situação irregular costumam ser as vítimas mais vulneráveis,
especialmente no ambiente de trabalho (Folha de São Paulo,
2019).
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Assinale a alternativa com a palavra que preencha
corretamente as duas lacunas.
A) xenofobia

pesquisa, em 2014. A incorporação de ‘bicos’ possibilitados
por aplicativos pelo mercado de trabalho ganharam um
apelido: ‘uberização’, que geralmente vem associada à falta de
regulamentação, prestação de serviços e neoliberalismo levado
ao extremo."

B) claustrofobia
(Site Jornal Opção, 18/08/2019, adaptado)
C) homofobia
De acordo com o texto,
D) monofobia
___________________________________________________
7. As queimadas na Amazônia têm relação direta com o
desmatamento. Especialistas comentaram ao G1 que o fogo é
parte da estratégia de "limpeza" do solo que foi desmatado
para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio.
(G1, 23/08/2019. Disponível em:<https://glo.bo/2H0W1zd>.
Adaptado)
Esta estratégia de "limpeza" do solo na Amazônia é
comumente chamada de?

A) o número de trabalhadores com trabalhos informais
corresponde a mais da metade da população brasileira.
B) o número de trabalhadores com trabalhos informais
corresponde a menos da metade da população brasileira.
C) o aumento no número de trabalhadores com trabalhos
informais não tem relação com o processo identificado como
"uberização" do trabalho.
D) o número de trabalhadores com trabalhos informais
diminuiu desde a última pesquisa, realizada em 2014.
___________________________________________________

A) Ciclo de reciclagem da Amazônia
B) Ciclo de ocupação da Amazônia
C) Ciclo de devastação da Amazônia
D) Ciclo de desflorestação Amazônia
___________________________________________________
8. "A globalização implica que a produção de empresas
transnacionais é para o mercado mundial, como podemos ver
no caso da indústria automotiva, da aviação, do comércio na
internet e da indústria de entretenimento de Hollywood. A
produção econômica nacional de açúcar, soja, carne é
destinada à exportação", disse Luiz Alberto Padilla, exembaixador da Guatemala (Jornal da USP, 2019). Assinale a
alternativa que indica uma característica incorreta do processo
de globalização.

10. Os coronavírus são uma extensa família de vírus que
podem causar doenças em animais e humanos. Em humanos,
sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias,
que podem variar do resfriado comum a doenças mais graves,
como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e a
síndrome respiratória aguda grave (SARS). O coronavírus
descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus
COVID-19, a qual é de notificação compulsória, sobre a
COVID - 19 é correto afirmar que:
A) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas
sintomas leves, principalmente nos estágios iniciais da doença.
Nesse estágio, o contágio pode acontecer;
B) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o
exame RT-PCR;

A) Surgimento de blocos econômicos

C) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar
separadamente: se a pessoa está com a doença ativa (IGG
positivo), ou se já teve contato com o COVID -19
anteriormente (IGM positivo);

B) Ampliação dos recursos tecnológicos

D) Nenhuma das alternativas estão corretas.

C) A instantaneidade e velocidade das informações
D) Redução da concorrência e da competitividade de mercado
___________________________________________________

___________________________________________________
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9. "Uberização cria condições precárias de trabalho.
[...] Segundo o estudo Síntese dos Indicadores Sociais, do
IBGE, 40,8% da população brasileira se mantém com
trabalhos informais, e a taxa representa um aumento na
categoria equivalente a 1,2 milhões de pessoas desde a última
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