29. Em cada uma das faces de um cubo, foi escrito um número. Cinco desses números foram 12, 15, 17, 19 e 20. A disposição
dos números foi tal, que a soma dos números em faces opostas é sempre a mesma. O valor de cada aresta é a soma dos
números das faces que a contêm. A soma dos valores de todas as arestas desse cubo é
A) 78.
B) 128.
C) 384.
D) 498.
E) 192.
30. Para cada número natural n, definimos In como o conjunto, cujos elementos são todos os naturais que não são maiores
que n. Luiz listou todos os subconjuntos de I21 com pelo menos dois elementos. Em seguida, ele retirou da lista todos os
conjuntos, cujo produto dos elementos era par. Ao final do processo, aparecem na lista de Luiz exatamente
A) 2036 conjuntos.
B) 1600 conjuntos.
C) 4096 conjuntos.
D) 1013 conjuntos.
E) 1441 conjuntos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. Analise as definições a seguir.
I.
Memória primária de leitura e escrita que armazena temporariamente e perde seu conteúdo, quando o
computador é desligado.
II. Memória primária somente de leitura e não volátil.
III. Dispositivos que aceitam dados ou comandos que o computador pode usar. Eles enviam dados ou comando à
unidade de processamento.
As definições acima são, respectivamente,
A) Memória RAM, HD e Dispositivos de saída.
B) CD, Pendrive e Dispositivos de entrada.
C) Memória ROM, Memória RAM e Dispositivos de saída.
D) HD, Memória ROM e Dispositivos de entrada.
E) Memória RAM, Memória ROM e Dispositivos de entrada.
32. Sobre sistemas operacionais, analise as afirmativas.
I.
O sistema Operacional é um conjunto de programas que se encontra entre o software aplicativo e o hardware.
II. Windows vista, Windows xp, Windows 7, Windows Phone, Windows 8 e Windows 10 são versões do sistema
operacional Windows para computadores pessoais (PCs).
III. O sistema operacional é o software fundamental que controla o acesso a todos os recursos de hardware e
software.
IV. Todos os softwares disponíveis para o sistema operacional Windows estão disponíveis para o sistema Linux.
Estão corretas:
A) apenas II e IV.
C) apenas II, III, IV.
E) I, II, III e IV.

B) apenas I, III e IV.
D) apenas I e III.

As questões 33 e 34 deverão ser respondidas com base na figura.

Notas bimestrais

33. Uma professora mantém o controle das notas de seus alunos em uma planilha Excel 2013, conforme revela a figura.
Sabendo-se que, para o aluno ser aprovado, a média aritmética deve ser maior ou igual a 6, as funções do Excel 2013,
que facilitarão a tarefa da professora, no momento da determinação da média que deve ser colocada na coluna F e da
situação do aluno mostrada na coluna G, são
A) Função SOMA e Função SE.
B) Função MED e Função SE.
C) Função MÉDIA e Função SE.
D) Função SOMA e Função MED.
E) Função MED e Função MÉDIA.
34. Após a professora realizar as médias finais de cada aluno na coluna F, a direção da escola solicitou a média geral da
turma. A professora resolveu fazer este cálculo na célula F8. Com base nessas informações, a operação que ela poderá
digitar, para obter o resultado solicitado, é
A) =MÉDIA(B3;E7).
B) =MÉDIA(B3:E7).
C) MÉDIA(B3:E7).
D) MÉDIA(B3;E7).
E) =MED(B3:E7).
35. O Magnífico Reitor de um Instituto Federal resolveu realizar uma reunião com os 30 diretores gerais das demais
unidades de ensino. Para isso, solicitou à sua secretária que enviasse uma carta impressa personalizada com o nome de
cada diretor e o endereço das unidades. Sabendo-se que a secretária dispunha de uma planilha Excel com essas
informações, o recurso que ela poderá utilizar, para produzir as 30 cartas, é
A) a secretária deverá digitar todos os nomes e todos os endereços nas 30 cartas, porque o Word não dispões de
ferramentas adequadas para executar, de maneira eficiente, essa tarefa.
B) Hiperlink do Word, para direcionar para a planilha Excel.
C) a mala direta do Word, que permite usar a planilha Excel como base de dados.
D) associado com os recursos do Word, a dinâmica do Excel.
E) copiar os nomes e os endereços da planilha Excel para uma Tabela no Word e tornar mais eficiente o trabalho da
secretária, uma vez que não será mais necessário alternância entre as janelas, para visualizar os nomes e os
endereços.
36. A assistente de uma empresa que produz material educativo está desenvolvendo um modelo de carta de agradecimento,
para enviar aos clientes. Para isso, utilizou o Word 2013. Ela decidiu adicionar uma marca d’água, do tipo imagem, com o
logotipo da empresa. Ela encontrará o recurso necessário, para adicionar a marca d’água, no menu
A) LAYOUT DA PÁGINA.
B) DESIGN.
C) INSERIR.
D) EXIBIÇÃO.
E) PÁGINA INICIAL.
37. Uma auxiliar da reitoria do Instituto Federal, utilizando o Microsoft Word 2013, digitou o convite, mostrado no texto I. O
procedimento realizado pela auxiliar, para que o texto I tenha a mesma formatação do texto II, é selecionar todo o texto,
em seguida, clicar no ícone

A) Justificar na caixa de diálogo “Parágrafo” e, por fim, alterar a fonte para itálico na caixa de diálogo “Fonte”.
B) Alinhar à Direita na caixa de diálogo “Parágrafo” e, por fim, alterar a fonte para itálico na caixa de diálogo “Fonte”.
C) Justificar na caixa de diálogo “Fonte” e, por fim, alterar a fonte para itálico na caixa de diálogo “Parágrafo”.
D) Alinhar à Direita na caixa de diálogo “Fonte” e, por fim, alterar a fonte para itálico na caixa de diálogo “Parágrafo”.
E) Alinhar à Esquerda na caixa de diálogo “Parágrafo” e, por fim, alterar a fonte para itálico na caixa de diálogo “Fonte”.
38. São princípios da Segurança da Informação:
A) vulnerabilidade, confiabilidade e autenticidade.
B) confidencialidade, integridade e vulnerabilidade.
C) vulnerabilidade, disponibilidade e autenticidade.
D) confidencialidade, ameaça e integridade.
E) confidencialidade, confiabilidade e integridade.

39. “Até a década de 90, a Internet era usada, principalmente, por pesquisadores, acadêmicos e estudantes. Era
desconhecida fora das comunidades acadêmicas e de pesquisa. Então entrou em cena a Word Wide Web” (KUROSE,
James F.). Nesse sentido, o protocolo, que é a base para a comunicação de dados da Word Wide Web, é
A) POP.
B) ARP.
C) IMAP.
D) HTTP.
E) SMTP.
40. Uma estagiária de uma multinacional, recém-contratada, solicitou que a assistente do diretor lhe fornecesse algumas
dicas acerca da utilização do webmail Gmail. Com base nessas informações e na figura abaixo, constitui uma informação
incorreta fornecida pela assistente para a estagiária:

A) “Ao enviar um e-mail, não esqueça de colocar o assunto, pois ele é obrigatório, para que o e-mail possa ser enviado”.
B) “Se apagar um e-mail equivocadamente, ele poderá ser recuperado, pois irá para a lixeira”.
C) “Se desejar anexar um arquivo no e-mail, deve clicar no ícone
encontra”.

e escolher o arquivo no diretório onde se

D) “Se precisar interromper a tarefa de enviar o e-mail, feche a janela de envio e ele ficará salvo automaticamente em
rascunho e você poderá continuar de onde parou ao retornar”.
E) “Caso não queira que o rascunho seja salvo automaticamente, é necessário clicar no ícone
”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41. De acordo com as normas constitucionais relativas à Administração Pública, analise as afirmações.
I. Servidor público investido no mandato de Prefeito Municipal será afastado do cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração de quaisquer dos cargos ocupado, eleito, efetivo e comissionado.
II. Por ausência de previsão constitucional, a vedação quanto à diferença de salários, de critérios de admissão e de
exercício de funções por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, não é aplicável ao serviço público federal.
III. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
aplica-se o regime geral de previdência social.
IV. Uma das hipóteses constitucionais, para a perda do cargo público, é mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, assegurada ampla defesa.
Estão corretas:
A) I, II e III.
C) II e IV.
E) I e IV.

B) III e IV.
D) apenas II e III.

42. De acordo com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
dispostos no art. 7º, do diploma legal já citado, também são devidos aos servidores públicos. Nesse contexto, é direito do
servidor público, em conformidade com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988:
A) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
B) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.
C) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
D) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária.
E) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escola.

