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Cargo de APOIO OPERACIONAL 
 
 
 
 
 

 
 
INSTRUÇÕES 
 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 
b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Português, Matemática e Conhecimentos 

Específicos para Apoio Operacional. 
- Caso o caderno esteja incompleto tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo 

caderno. 
- Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto. 
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher apenas uma das alternativas. 
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

O QUE FAZER 
 
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 
 
 

ATENÇÃO  
 
- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. A Folha de respostas ou qualquer questão respondida a lápis será 
anulada. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 
questão. 

- Responda a todas as questões. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações. 
- A duração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e inclusive preencher a Folha 

de Respostas. 
- O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 1 hora do início da prova, conforme edital. 
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido. 
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

A B D E 



 

 

PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 5 
APOIO OPERACIONAL 

 
 
 

 
Leia o texto a seguir e responda: 
No final do século XIX, a Europa Ocidental torna-se  “teatro de atentados contra as 
pessoas e contra os bens. Sem poupar os países do N orte… esta agitação afeta mais a 
França, a Bélgica e os estados do Sul… Na Itália e n a Espanha, provoca ou sustenta 
revoltas camponesas. Numerosos e espetaculares aten tados são cometidos contra 
soberanos e chefes de governo”. 

SCHNERB, R. O século XIX. 1969. 
O texto nos diz que: 

 
I. Toda a agitação ocorrida na Europa em fins do século XIX não passou de conflitos de 

terra. 
II. Agitações ocorridas na França, Bélgica e estados do Sul provocaram revoltas 

camponesas na Itália e na França. 
III. Antes do final do século XIX, a Europa não era teatro de atentados contra pessoas e 

contra bens. 
 

É (são) correto(s):  
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III.  
(C) Apenas II. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas III. 

 
 
 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras sej am grafadas com x. 
 
(A) Amei__a, trou___a, bai___o, deslei___ada, dei___ar. 
(B) Em___oval, a___atado, in___ado, pi___e, ___ingar. 
(C) Li___eiro, en___ergar, ___ìcara, ___u___u, pu___ar. 
(D) En___ugar, ___adrez, cartu___o, pe___incha, bro___e. 
(E) Co___a, col___a, en___ada, en___arcado, ___uveiro.  

 
 
 
 

Assinale o período corretamente pontuado. 
 
(A) Dois dias, depois desta cena a família estava reunida, no jardim. 
(B) Dois dias depois, desta cena, a família, estava reunida, no jardim. 
(C) Dois dias depois desta cena, a família estava reunida no jardim. 
(D) Dois dias depois desta cena a família estava reunida no jardim. 
(E) Dois dias, depois, desta cena, a família estava reunida, no jardim. 

 
 

 

Questão 01 
 

Questão 02 
 

Questão 03 
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Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que contém, respectivamente, o feminino 

dos substantivos destacados. 
 

• O compadre, apenas dera por falta do afilhado, viu-se pressa da maior aflição (...) 
(Manuel Antonio de Almeida) 

• À hora marcada vieram os dois, padrinho  e afilhado, buscar D. Maria e sua família 
(...) Manuel Antonio de Almeida) 

• Os cavaleiros armaram-se de umas lanças finas muito compridas (...) (José de 
Alencar) 

 
(A) Comadre ,madrinha, damas. 
(B) Comadre, madrinha, amazonas. 
(C) Confrade, madrinha, damas. 
(D) Confrade, madrinha, amazonas.  
(E) Comadre, madrinha, amazona.  

 
 
 
 

Assinale a alternativa em que todas as paroxítonas estão corretamente acentuadas. 
 
(A) Caráter, néctar, insigne, rítmo, aspecto. 
(B) Tênis, lápis, bílis, cútis, júri.  
(C) Hífen, hífens, abdômen, jovens, itens. 
(D) Têxtil, afável, cônsul, difícil, dificeis.  
(E) Bônus, ônus, virus, album, bíceps. 

 
 
 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 6 A 10 
APOIO OPERACIONAL 

 

 
 

 

Um trabalhador gastou 
�

�
 do seu salário com alimentação e transporte, 

�

�
 com aluguel e 

sobraram ainda R$ 360,00 para as demais despesas. O  salário desse trabalhador é: 
 

(A) R$    900,00. 
(B) R$ 1.050,00. 
(C) R$ 1.200,00. 
(D) R$ 1.350,00. 
(E) R$ 1.500,00. 

 
 
 
 

O número total de minutos que existem em 2 dias, 6 horas e 45 minutos é: 
 

(A) 2880 min. 
(B) 3285 min. 
(C) 3045 min. 
(D) 2945 min . 
(E) 3049 min. 

Questão 04 
 

Questão 05 
 

Questão 06 
 

Questão 07 
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Um terreno retangular com 12 m de frente e 30 m de fundo, têm 80% de sua área 
ocupada com uma construção. A área livre de constru ção desse terreno é: 

 
(A) 288 m2. 
(B) 360 m2. 
(C) 244 m2. 
(D) 144 m2. 
(E) 72 m2. 

 
 
 

4) Um livro de 108 páginas possui 30 linhas em cada  página. Se o número de linhas por 
página reduzir para 24, o número de páginas do livro  seria: 

 
(A)   86,4. 
(B) 100. 
(C) 135. 
(D) 120. 
(E) 108. 

 
 
 

5)  Num concurso público 1500 candidatos se inscrev eram. No dia da prova 10% dos 
candidatos não compareceram. Sabendo que 42% dos ca ndidatos que fizeram a prova foram 
reprovados, o número de candidatos aprovados foi: 

 
(A) 783. 
(B) 870. 
(C) 567. 
(D) 747. 
(E) 630. 

 
 
 
 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 11 A 30 

APOIO OPERACIONAL 
 
 

 
 

 
No que se refere ao pessoal contratado nos termos d a Lei Complementar n.º 108, de 18 

de maio de 2005, uma serie de direitos lhes são gar antidos, exceto: 
 
(A) Auxílio-alimentação, na forma da lei. 
(B) Vale-transporte, na forma da lei. 
(C) Afastamentos decorrentes de casamento, até 5 (cinco) dias. 
(D) Estabilidade após dois anos de efetivo exercício. 
(E) Afastamentos decorrentes de luto por falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, por 

até 5 (cinco) dias. 
 
 
 

Questão 08 
 

Questão 09 
 

Questão 10 
 

Questão 11 
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Analise as alternativas abaixo e assinale aquela qu e não corresponde aos deveres dos 
contratados, na forma da Lei Complementar n.º 108/2 005: 

(A) Assiduidade e Pontualidade. 
(B) Urbanidade e Discrição. 
(C) Obediência às ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. 
(D) Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir. 
(E) Levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades de que tiver ciência. 

 
 
 
 
 

Ao contratado na forma da Lei Complementar n.º 108/ 2005, é vedada a prática de atos 
previstos nos incisos II a XXI do art. 285, da Lei no  6.174/70. Assim, assinale a alternativa 
abaixo que não pode corresponder à proibição previs ta na referida Lei: 

(A) Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades e 
atos da administração pública, federal ou estadual, podendo, porém, em trabalho 
assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. 

(B) Retirar, modificar ou substituir, sem prévia autorização da autoridade competente, 
qualquer documento de órgão estadual, com o fim de criar direito ou obrigação ou de 
alterar a verdade dos fatos. 

(C) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade do cargo ou 
função. 

(D) Promover manifestação de apreço ou desapreço a fazer circular ou subscrever lista de 
donativos, no recinto de serviço. 

(E) Locomover-se utilizando combustível não renovável. 
 
 
 
 
 
 

O Regulamento Geral de Concursos Públicos para prov imento de cargo e emprego 
público, aprovado pelo Decreto n.º 7116, de 28 de j aneiro de 2013, estabelece condições e 
prazos para a realização de concursos públicos no Est ado do Paraná, na esfera do Poder 
Executivo na Administração Direta e Autárquica. Des sa forma, nos editais de abertura devem 
constar informações como: 

(A) Objetivo pormenorizado do concurso. indicação prevista ou previsível do cargo/função ou 
emprego. área de atividade e especialidade que pretende o candidato e eventuais 
alterações. o regime jurídico público ou privado. regime previdenciário complementar. a 
carga horária semestral do cargo/função ou emprego. o vencimento ou salário, expressos 
em moeda nacional ou estrangeira. 

(B) A descrição sumária das atribuições. a escolaridade exigida. o número de vagas, bem 
como o percentual e o número de vagas reservado para pessoas portadoras de 
deficiência e para afrodescendentes. 

(C) Objetivo do concurso somente na fase de homologação das inscrições. indicação do 
cargo/função ou emprego quando possível. área de atividade e especialidade para as 
pessoas portadoras de deficiência e para os afrodescendentes. 

(D) A descrição detalhada das atribuições. a escolaridade como critério de classificação. o 
número de vagas ampliadas, bem como o percentual e o número de vagas reservado 
para pessoas com dificuldade de locomoção. 

(E) Valor da taxa de homologação das inscrições. tipo de provas, quando possível. conteúdo 
programático igual para todos os cargos. critério de avaliação por análise ou sorteio. prazo 
de validade não superior a doze meses. 

 
 

Questão 12 
 

Questão 14 
 

Questão 13 
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No que se refere ao prazo de validade de concurso pú blico, é incorreto afirmar: 

(A) Em casos excepcionais será de três anos, sem prorrogação. 
(B) Será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
(C) Será fixado no edital normativo do concurso. 
(D) Será contado da data em que for publicado, pela autoridade competente, o ato de 

homologação do resultado final do concurso. 
(E) A prorrogação, quando requerida, iniciará no dia subsequente ao término do primeiro 

prazo. 
 

 
 
 
 

“A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária - SETS, criada pela Lei 
nº 13.986, de 30 de dezembro de 2002, transformada pela Lei nº 16.840, de 28 de junho de 2011, e 
alterada pelas leis nº 16.910 de 21 de setembro de 2011 e nº 17.045 de 09 de janeiro de 2012, 
constitui-se em órgão de ____________nível hierárquico da administração estadual, de natureza 
substantiva, nos termos da Lei nº. 8.485, de 03 de junho de 1987”[...] (anexo Decreto no 6.663/2012) 

 
Que nível hierárquico completa corretamente a frase  acima: 

 
(A) Primeiro. 
(B) Segundo. 
(C) Terceiro. 
(D) Quarto. 
(E) Quinto. 

 
 
 

 
De acordo com o Regulamento da Secretaria de Estado  do Trabalho, Emprego e 

Economia Solidária – SETS, constante no Decreto n o 6.663/2012 são diversas as finalidades do 
órgão. Assinale abaixo a alternativa que correspond e a uma destas finalidades: 
 

(A) A coordenação da política Federal de microcrédito com a finalidade de dar acesso ao 
trabalhador do microcrédito orientado e assistido. 

(B) A implementação e a execução, por meio de programas, das políticas públicas nas áreas 
de intermediação de mão de obra e orientação profissional, bem como para a qualificação 
e certificação profissional. 

(C) O fomento da geração de trabalho aos servidos públicos estaduais. 
(D) A implantação de relatórios administrativos e financeiros estaduais que caracterizam as 

atividades desenvolvidas pela Secretaria. 
(E) A normatização dos atos governamentais por meio de manuais operacionais. 

 
 
 
 

Em relação a estrutura organizacional básica da Sec retaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária – SETS, é correto afir mar que: (Decreto no  6.663/2012) 
 

(A) O Conselho Estadual do Trabalho - CET se encontra no Nível de Direção Superior. 
(B) O Grupo Financeiro Setorial - GAS se encontra no Nível de Atuação Programática. 
(C) O Departamento de Gestão do Sistema Público de Trabalho Emprego e Renda – DETER 

encontra-se no Nível de Assessoramento. 
(D) O Núcleo de Informática e Informação se encontra no nível de Atuação Regional. 
(E) Os escritórios Regionais se encontram no Nível de Gerência. 

Questão 15 
 

Questão 16 
 

Questão 17 
 

Questão 18 
 



PSS - Teste Seletivo Simplificado -  Edital N. 001/85 – 2014/SETS 

 

 
 

 
O Conselho Estadual do Trabalho - CET compõe-se, de  forma tripartite e paritária, cujos 

membros são formalmente indicados pelas instituiçõe s e órgãos participantes do conselho. 
(Decreto no 6.663/2012) 

 Diante disso é correto afirmar que: 
 

(A) A Presidência do Conselho Estadual do Trabalho será exercida em sistema de rodízio entre as 
representações do poder público, dos empregadores e dos trabalhadores alternadamente e em 
ordem aleatória. 

(B) Os membros formalmente indicados pelas instituições e órgãos participantes deste Conselho serão 
nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato de três anos, permitida uma recondução. 

(C) A função de membro do Conselho Estadual do Trabalho será remunerada, sendo considerada 
relevante serviço prestado ao Estado. 

(D)  Os membros formalmente indicados pelas instituições e órgãos participantes deste Conselho 
serão nomeados pelo Secretário Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, para um 
mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

(E) O mandato do Presidente do Conselho Estadual do Trabalho tem a duração de dois anos, podendo 
ocorrer a recondução para o período consecutivo. 

 
 
 
 
 
Em se tratando do Conselho Estadual de Segurança Al imentar e Nutricional – 

CONSEA/PR, o Decreto no  6.663/2012 estabelece que:  
 

(A) O CONSEA/PR é constituído por vinte e dois Conselheiros titulares e respectivos suplentes, 
representantes do Poder Público Estadual e Federal e por Conselheiros da sociedade civil 
organizada. 

(B) O CONSEA/PR terá como Presidente e Vice-Presidente representantes da sociedade civil 
indicados pelo Governador do Estado do Paraná. 

(C) Participam do CONSEA/PR como conselheiros da sociedade civil, 24 (vinte e quatro) entidades 
governamentais, que serão escolhidas por meio de processo eleitoral na Conferência Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

(D) A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados em Regimento Interno, 
aprovado por ato do próprio Conselho e a ser homologado pelo Secretário de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária, observados os dispositivos aplicáveis 

(E) A função de membro do Conselho (CONSEA/PR) é considerada serviço público relevante 
remunerado. 

 
 
 
 
 

Em se tratando das competências do Núcleo de Inform ática e informações é 
INCORRETO atribuir: (Decreto 6.663/2012) 
 

(A) A divulgação e conscientização da aplicação da Política de Governo para as áreas de Tecnologias 
da Informação e Telecomunicações. 

(B) A identificação das necessidades e oportunidades de atendimento às demandas da Secretaria de 
Estado a que pertence, nas áreas de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. 

(C) A proposição de incorporação de novos métodos de trabalho, através da adoção das Tecnologias 
da Informação e Telecomunicações. 

(D) Autorizar despesas no limite da legislação em vigor, bem como autorizar e assinar empenhos, 
ordens de pagamento, boletins de crédito e respectivas notas de estorno. 

(E) A elaboração dos projetos das áreas de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, de acordo 
com as diretrizes, normas, padrões e metodologia estabelecida pelo Conselho Estadual de 
Tecnologia da Informação e Telecomunicações. 

 

Questão 19 
 

Questão 20 

Questão 21 
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As seções I e II do Capitulo III do Decreto no. 6.6 63/2012 descreve, entre outras, as 
seguintes competências: 
 
 

I - Coordenar e acompanhar os programas, projetos e atividades desenvolvidas pelas 
unidades administrativas da Secretaria, avaliando os resultados atingidos. 

II - Facilitar o processo decisório, através do estabelecimento de fluxos constantes de 
informações entre as unidades administrativas da Secretaria. 

III - Acompanhar, supervisionar e assessorar os Escritórios Regionais da Secretaria no 
desenvolvimento de suas ações. 

IV - Propor a contratação de empresas de auditoria para verificação sistemática da coerência, 
forma e conteúdo das atividades da Secretaria. 

 
(A) Todos os itens são de competência do Diretor Geral da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Economia Solidária. 
(B) Somente os  itens I, II, III são de competência do Diretor Geral da Secretaria de Estado do 

Trabalho, Emprego e Economia Solidária. 
(C) O item II é de competência do Núcleo de Informática e Informação. 
(D) O item IV é de competência dos Grupos Setoriais. 
(E) Todos os itens são de competência do Departamento de Políticas Públicas de Economia 

Solidária, Microcrédito e Empreendedorismo 
 
 
 
 
 

Leia o texto com atenção. 
 A globalização ora em curso está para o atual período científico-tecnológico do capitalismo 

como o colonialismo esteve para sua etapa comercial ou o imperialismo para o final da fase industrial 
e início da fase financeira. Trata-se de uma expansão que visa aumentar os mercados e, portanto, 
lucros, que é o que de fato move capitais produtivos ou especulativos, na arena do mercado. (adap. 
SENE, E. de. MOREIRA, J, C. Geografia Geral e do Brasil, São Paulo 2008, p. 64). 

Sobre as manifestações características da globalizaç ão analise as proposições: 
 

I   - A redefinição das relações políticas, econômicas e culturais entre os países modifica o 
papel e o significado das fronteiras nacionais. 

II  - Em virtude do processo de globalização, as grandes corporações passam a ter maior 
mobilidade espacial e uma maior capacidade especulativa. 

III - É crescente a integração e interdependências dos mercados financeiros em escala 
mundial. 

IV - É cada vez menor a cooperação internacional entre governos, instituições não-
governamentais e indivíduos, dado o crescente isolamento das nações. 

V - A nova divisão internacional do trabalho permite que grandes conglomerados empresariais 
passem a exercer uma dominação crescente no setor industrial e de serviços. 

 
É CORRETO afirmar que: 
 
(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, III, e IV estão corretas. 
(D) Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão corretas. 

 
 
 

Questão 23 
 

Questão 22 
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Sobre a Região Centro-Sul do Brasil analise as prop osições: 
 
I  -  O grau de urbanização da região Centro-Sul é bem maior que o da Amazônia e Nordeste, com uma 

rede urbana mais integrada, com maior concentração de cidades em relação ao espaço. 
II - Abrangendo quase um terço do território brasileiro, o complexo regional do Centro-Sul estende-se 

de Goiás e Mato Grosso do Sul até o extremo meridional do Brasil, incluindo, portanto, o Sudeste. 
III - Considerada a “região problema” do país, o Centro-Sul enfrenta graves conflitos sociais e 

econômicos: áreas de repulsão de população, analfabetismo, mortalidade infantil, concentração de 
renda e de terras, seca e falta de emprego. 

IV - Essa grande região abriga cerca de dois terços dos habitantes do país e concentra a maior parte 
dos recursos econômicos nacionais: indústria, agropecuária, bancos, mercado de capitais, 
comércio, universidades etc. 

V - Neste complexo regional, estão seis áreas metropolitanas do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro, as 
duas metrópoles globais. e Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, quatro metrópoles 
nacionais. 

 
É CORRETO afirmar que: 
 
(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão corretas. 

 
 
 
 
 

 
Sobre o Estado do Paraná, analise as proposições: 
 
I  - Na estratégia que envolve o MERCOSUL, o Estado do Paraná é um dos estados mais importantes 

pela sua ligação com outras regiões brasileiras (Sudeste e Centro Oeste) como o próprio sul 
(Santa Catarina e Rio grande do Sul, e também os países que integram o Mercado Comum. 

II  - A Região Metropolitana de Curitiba continua sendo a mais importante área industrial do Estado do 
Paraná, com indústrias automobilísticas no município de São José dos Pinhais e Curitiba, refinaria 
de petróleo (Araucária), cimento em Rio Branco do Sul, cerâmica em Campo Largo, além da 
indústria madeireira de papel e celulose. 

III - As economias dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão entre as maiores do 
Estado. Em razão do dinamismo da indústria e dos serviços, Curitiba, São José dos Pinhais e 
Araucária são os municípios menos representativos no PIB do estado Paraná. 

IV - A atividade agropecuária paranaense se destaca não só na produtividade, mas também no avanço 
da pesquisa genética de animais e vegetais (universidades, institutos, como IAPAR, EMBRAPA) e 
privados buscando o melhoramento genético. 

V - Curitiba é o segundo maior centro urbano da região sul. É uma das capitais brasileiras cujos 
habitantes têm melhores condições de vida. também é conhecida, sobretudo, pelo planejamento 
urbano e pela culinária de influências italiana, alemã e polonesa. 

 
É CORRETO afirmar que: 
 
(A) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as proposições I, II, III e V estão corretas. 
(E) Todas as proposições estão corretas. 
 
 
 

Questão 24 
 

Questão 25 



PSS - Teste Seletivo Simplificado -  Edital N. 001/85 – 2014/SETS 

 

 
 
 

O sistema operacional Windows, tem a capacidade de criar pastas e arquivos 
compactados com a extensão “.zip”. Assinale a alterna tiva que contenha o nome de um 
software de compactação de pastas e arquivos. 
  

(A) Adobe Reader.  
(B) Nero.  
(C) Megacubo.  
(D) WinZip.  
(E) Chrome. 

 
 
 

 

Em relação ao Sistema Operacional Linux, assinale a  alternativa que contenha o 
comando para mostrar o hardware instalado no comput ador? 
 

(A) ls 
(B) lspci 
(C) find 
(D) show 
(E) showpci 

 
 
 
 

Considere que numa planilha do LibreOffice Calc a c élula C1 contém a seguinte 
fórmula:      

       Caso esta fórmula seja copiada para a 
célula C2, a fórmula que estará contida em C2 será:  
 

(A) =$A$2+B2.  
(B) =A2+B2.  
(C) =$A$1+B2.  
(D) =A2+$B$2.  
(E) =A2+B1.  

 
 
 

Considere o LibreOffice Writer, são teclas de atalh o correspondentes aos recursos 
NEGRITO, ITÁLICO  e SUBLINHADO . 
 

(A) Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U 
(B) Alt+N, Alt+I, Alt+S 
(C) Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+S 
(D) Alt+B, Alt+I, Alt+S 
(E) Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S 

 
 
 

Assinale a opção que não contenha o nome de uma fer ramentas de navegação na 
internet.  

(A) Internet Explorer. 
(B) Mozilla Firefox. 
(C) Google Chrome. 
(D) Nero. 
(E) Safári. 

Questão 29 
 

Questão 30 
 

Questão 26 

Questão 27 
 

Questão 28 
 

=$A$1+B1 
 


