
 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMI A SOLIDÁRIA  
  

EDITAL PSS Nº 002/115 – 2014/SETS 
 
 

 
 

Cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 

 
 
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 Técnico Administrativo. 
- 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 
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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 5 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Assinale a alternativa em que a pontuação está inco rreta.  
 
(A) Quer luxo, compre o Santana. 
(B) Infelizmente, fazer mutreta dá mais dinheiro que fazer trabalho honesto. 
(C) Operários de todo o mundo, uni-vos! 
(D) Apenas os cidadãos, que ganham acima de mil reais, serão descontados na fonte. 
(E) Marília Gabriela, que é uma ótima entrevistadora, estreou como atriz.  

 
 

 
 
 

Observe os elementos formadores de substantivos com postos destacados e assinale a 
alternativa em que o plural vem corretamente flexio nado. 

• Opõe o peito magro ao para-choque do ônibus. (Dalton Trevisan) 
• O amor-perfeito , traindo 

A sempre-viva morrendo 
E a rosa, cheirando mal. (Chico Buarque)  

• Até o próprio velho tenente-coronel já lhe tinha ido pessoalmente falar (...) (Manuel 
Antônio de Almeida) 

 
(A) Para-choques, amores-perfeitos, sempre-vivas, tenente-coronéis. 
(B) Para-choques, amores-perfeito, sempre-vivas, tenentes-coronel. 
(C) Para-choques, amor-perfeitos, sempre-vivas, tenentes-coronéis. 
(D) Para-choques, amor-perfeito, sempre-vivas, tenente-coronéis 
(E) Para-choques, amores-perfeitos, sempre-vivas, tenentes-coronéis. 

 
 
 

 
 
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. 

 
 
 

 
 
Aponte a alternativa que contenha palavra grafada i ncorretamente:  
 
(A) Batizar, grandeza, holandeza, quiseram. 
(B) Improvisar, nobreza, burguês, puseram. 
(C) Envernizar, esperteza, sacerdotisa, decompus. 
(D) Repisar, estupidez, freguesa, quisessem. 
(E) Rivalizar, sensatez, marquesa, depusera.  

 

Questão 01 
 

Questão 03 
 

Questão 04 
 

Questão 02 
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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 Norte… esta agitação afeta mais a França, a Bélgica e os 
estados do Sul… Na Itália e na Espanha, provoca ou sustenta revoltas camponesas. Numerosos e 
espetaculares atentados são cometidos contra soberanos e chefes de governo”. 

SCHNERB, R. O século XIX. 1969 . 
O texto fornece base para afirmar que: 
I. Atentados contra pessoas e revoltas camponesas ocorreram em toda a Europa no 

século XIX. 
II. Em fins do século XIX, houve instabilidade social em vários países europeus. 
III. Espetaculares atentados ocorreram contra casas de teatro principalmente da França, da 

Bélgica e de estados do Sul. 
 
É (são) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III. 
(E) I, II e III. 

 
MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 6 A 10 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Um estudante tinha em sua carteira R$ 80,00. Gastou  
�

�
 desse valor e depois mais 

�

�
 do 

que restou. Ainda lhe restou na carteira: 
(A) R$ 10,00. 
(B) R$ 15,00. 
(C) R$ 20,00. 
(D) R$ 25,00. 
(E) R$ 30,00. 

 
 
 

Um terreno retangular possui 26,5 dam de compriment o e 0,15 km de largura. O seu 
perímetro (soma de todos os lados), em metros, é: 

(A) 380 m. 
(B) 415 m. 
(C) 514 m. 
(D) 830 m. 
(E) 960 m. 

 
 
 
 

Numa sala de atendimento quadrada, de lado 8 m, as mesas e cadeiras ocupam um 
espaço de 4 m 2 cada. O número de mesas que a sala comporta é: 

(A) 64. 
(B) 32. 
(C) 16. 
(D) 8. 
(E) 4. 

Questão 05 
 

Questão 06 
 

Questão 07 
 

Questão 08 
 



PSS - Teste Seletivo Simplificado - Edital N. 002/115 – 2014/SETS 

 

 
 
 

Doze pedreiros realizam uma obra em 30 dias. Se contr atar mais oito pedreiros, com a 
mesma capacidade dos demais, a mesma obra ficaria p ronta em: 

(A) 24 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 18 dias. 
(D) 12 dias. 
(E) 25 dias. 

 
 
 
 

 Um trabalhador recebia R$ 800,00 mensais. Ele teve  um aumento de 25% por ter 
concluído o ensino superior. Após alguns meses teve  outro aumento de 30% por uma 
promoção. O novo salário desse trabalhador é: 
 

(A) R$ 1.880,00. 
(B) R$ 1.300,00. 
(C) R$ 1.380,00. 
(D) R$ 1.580,00. 
(E) R$ 1.780,00. 

 
 
 

 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 11 A 30 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 
 

 
 
 

 Nos termos da Lei Complementar n.º 108, de 18 de m aio de 2005, podem ocorrer 
contratações consideradas como de excepcional inter esse público e por tempo determinado, 
sendo incorreto afirmar que tais contratações visem : 

(A) Atender à situação de calamidade pública. 
(B) Combater surtos epidêmicos. 
(C) Promover campanhas de saúde pública, de caráter contínuo. 
(D) Admitir pesquisador e professor visitante e/ou estrangeiro. 
(E) Realizar pesquisas estatísticas de campo. 

 
 
 
 
 
 

 Podem ser consideradas como de excepcional interes se público as contratações para 
atender ao suprimento de pessoal especializado nas á reas de saúde e segurança pública, nas 
hipóteses previstas na Lei Complementar n.º 108, de  18 de maio de 2005, nos quais não se 
incluem os casos de: 

(A) Demissão. 
(B) Aposentadoria. 
(C) Exoneração. 
(D) Falecimento. 
(E) Faltas injustificadas de 30 dias. 

Questão 09 
 

Questão 10 
 

Questão 12 
 

Questão 11 
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Dentre as provas ou etapas previstas no Decreto n.º  7116, de 28 de janeiro de 2013, de 
acordo com as peculiaridades do cargo/função ou emp rego, poderão ser exigidas várias 
modalidades. Sobre tais aspectos é incorreto afirma r: 

(A) As provas e etapas, dentre outras, podem ser: objetiva; dissertativa; prática; avaliação de 
curriculum vitae. 

(B) As provas e etapas podem ser de: avaliação de títulos; aptidão física; exame psicológico; 
visita técnica; curso de formação ou programa de formação profissional. 

(C) As provas e etapas, dentre outras, podem ser: inspeção médica; Investigação social e 
sindicância de vida pregressa. 

(D) As provas de entrevista podem ser feitas em caráter excepcional, sendo dispensado o 
candidato, por razões que impliquem em maior grau de conhecimento da função, das 
provas objetivas. 

(E) A etapa de investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato não 
contrariam o princípio constitucional do direito à privacidade do cidadão. 
 
 
 
 

 Nos termos da Lei n.º 7.998/90, que regula o Progr ama do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trab alhador (FAT), é incorreto afirmar que: 

(A) Uma das finalidades do Seguro Desemprego é prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e 
ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição 
análoga à de escravo. 

(B) Não constitui finalidade do Seguro Desemprego auxiliar os trabalhadores na busca ou 
preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional. 

(C) É assegurado o recebimento de abono salarial no valor de um salário mínimo aos 
empregados atendam os quesitos legais e que tenham percebido, de empregadores que 
estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou 
no Cadastro Nacional do Trabalhador. 

(D) O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) está vinculado ao Ministério do Trabalho e 
Emprego e se destina ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do 
abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de 
desenvolvimento econômico. 

(E) A Resolução n.º 467, de 21 de dezembro de 2005, estabelece procedimentos relativos à 
concessão do Seguro-Desemprego, e foi baixada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, nos termos que determinam a Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990. 

 
 
 
 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e E mprego (Pronatec), a ser 
executado pela União, com a finalidade de ampliar a  oferta de educação profissional e 
tecnológica, por meio de programas, projetos e açõe s de assistência técnica e financeira, foi 
instituído pela Lei 12.513/2011. Assim sendo consti tuem um dos seus objetivos: 

(A) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação 
com a educação profissional. 

(B) Estimular a educação presencial em detrimento da educação a distância, em nome da 
qualidade da formação do aluno. 

(C) Fomentar e apoiar a expansão da rede regular de ensino, em especial a educação infantil; 
(D) Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos, com distribuição de bolsas de 

intercâmbio com outros países do MERCOSUL. 
(E) Estimular a comercialização de recursos pedagógicos para apoiar as empresas que atuam 

no ramo. 

Questão 13 
 

Questão 14 
 

Questão 15 
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A globalização é um processo de constituição de uma economia mundial, da crescente 
integração de mercados nacionais e do aprofundament o da divisão internacional do trabalho. 
No que diz respeito a esse processo analise as propo sições:  

I- A globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a 
população. 
II-A globalização é um fenômeno econômico e ao mesmo tempo cultural. 
III- Os megablocos econômicos contribuem para ampliar a escala de atividades econômicas e 
facilitar a centralização de capitais. 
IV-A globalização, do ponto de vista geopolítico, favoreceu o desenvolvimento de países 
periféricos e desacelerou o imperialismo no planeta. 
V- Os avanços nos meios de comunicação tornou o mundo uma aldeia global, sendo os 
preconceitos e a xenofobia combatidos e desestimulados em todos os países. 

 

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

 
 

 
 
 

 Analise as proposições abaixo e assinale a alterna tiva INCORRETA: 
(A) Do ponto de vista da organização político-administrativa, o Brasil é, constitucionalmente, 

uma Federação, com o nome oficial de República Federativa do Brasil. Dividida em 26 
estados e o Distrito Federal. 

(B) O Brasil é um exemplo perfeito de federalismo, com grande descentralização política e 
administrativa. 

(C) O chefe do Poder Executivo é o (a) presidente da República, responsável pela 
administração da União juntamente com os ministros de Estados. 

(D) Os Estados são unidade administrativas legalmente dotadas de autonomia organizacional, 
governamental e política. 

(E) A Constituição  é a Lei Maior que rege a vida de um país, determinando, entre outros 
aspectos, a organização do Estado. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
existem três poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. 

 
 

 
O campo de atuação da Secretaria de Estado do Traba lho, Emprego e Economia 

Solidária – SETS compreende as atividades relaciona das com: 
 
(A) A realização da gestão do sistema público de trabalho, emprego e renda, em sintonia com 

as diretrizes do sistema nacional de emprego. 
(B) A implementação da política estadual de fomento e apoio à economia solidária, como uma 

das alternativas de inclusão social pelo trabalho. 
(C) A promoção do trabalho decente, conforme preconizado pela Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, com vista à modernização das relações e condições de trabalho, 
erradicação de qualquer forma de trabalho infantil, erradicação do trabalho em condições 
análogas à escravidão e de toda e qualquer forma de discriminação de acesso e de 
permanência no mercado de trabalho. 

(D) Nenhuma das alternativas acima se referem a atividades da SETS. 
(E) As alternativas A, B e C estão são atividades da SETS. 

QuestãO 16 
 

Questão 17 
 

Questão 18 
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Conforme estabelecido no Decreto Estadual do Govern o do Estado do Paraná nº 6.663 

de 29/11/2012 e anexos: 
 

I - Os Chefes de Escritórios Regionais serão nomeados pelo Governador do Estado, por proposição do 
Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, escolhidos, preferencialmente, dentre 
pessoas da região, servidores ou não, que tenham formação compatível com o cargo, sensibilidade social e 
efetivo compromisso com a missão e os objetivos da Secretaria. 

II - O número de Escritórios Regionais, as respectivas cidades sede e os municípios a eles 
jurisdicionados serão definidos por Resolução do Secretário da Pasta, observados os critérios e normas 
correspondentes à regionalização administrativa do Estado, estabelecidos pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral. 

III - As Unidades Operacionais da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária 
constituem estrutura descentralizada, no âmbito municipal, de atendimento ao público-alvo dos programas e 
ações que compõem o campo de atuação da Secretaria. 

IV - Todas as Unidades Operacionais de nível municipal, qualquer que venha a ser sua denominação 
ou porte, subordinam-se, em nível regional, aos Escritórios Regionais da Pasta, aos quais estiverem 
geograficamente vinculadas. 

V - Aos Gerentes das Unidades Operacionais de nível municipal compete o exercício da Secretaria 
Executiva dos Conselhos ou Comissões de controle social das políticas públicas a cargo da Secretaria. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
(A) Os itens I a V estão corretos. 
(B) Apenas o item I esta correto. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(E) Apenas o item V esta correto. 

 
 

 
 
 
 

Ao Conselho Estadual do Trabalho – CET, que constit ui canal institucionalizado de 
caráter permanente e deliberativo, com a finalidade  de estabelecer as diretrizes e as 
prioridades para as políticas públicas de trabalho,  emprego e renda no Estado, observadas as 
diretrizes do Conselho Deliberativo do Fundo de Ampa ro ao Trabalhador - CODEFAT compete: 

 
I. A participação na elaboração dos Planos Anuais e Plurianuais de Trabalho, do 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, em articulação com os Conselhos e 
Comissões Municipais ou Microrregionais do Trabalho, bem como sua aprovação e 
homologação. 

II. A aprovação, mediante parecer, de relatórios das atividades descentralizadas, 
executadas no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

III. O acompanhamento da execução físico-financeira das ações do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda, manifestando-se sobre a observância do objeto e do 
cumprimento de metas e cronogramas de convênios com o Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE/CODEFAT. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas o item I esta correto. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas o item III esta correto. 
(E) Todos os itens estão corretos 

Questão 19 
 

Questão 20 
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Em relação ao Conselho Estadual do Trabalho – CET é  correto afirmar, quanto aos seus 
membros, que: 
 

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

(B) A função de membro do Conselho Estadual do Trabalho será remunerada, de acordo com 
critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária.  

(C) A Presidência do Conselho Estadual do Trabalho será exercida em sistema de rodízio 
entre as representações do poder público, dos trabalhadores e dos empregadores, 
alternadamente e nesta ordem, tendo o mandato do Presidente a duração de dois anos, 
sendo permitida a uma recondução. 

(D) Todas as alternativas acima estão corretas. 
(E) As alternativas A, B e C estão incorretas. 

 
 
 
 

À Assessoria Técnica da Secretaria de Estado do Tra balho, Emprego e Economia 
Solidária, compete as atividades constantes do art.  38, da Lei de nº. 8.485, de 03 de junho de 
1987 e sua atuação dar-se-á através das seguintes á reas:  
 

(A) Área jurídica, área de comunicação social com habilitação em jornalismo, área comercial 
e informações sobre o mercado e outras correlatas que se façam necessárias. 

(B) Área jurídica, área de comunicação social com habilitação em jornalismo, área técnica e 
informações sobre o mercado e outras correlatas que se façam necessárias. 

(C) Área jurídica, área de comunicação social com habilitação em jornalismo, área financeira 
e informações sobre o mercado e outras correlatas que se façam necessárias. 

(D) Área jurídica e área técnica e informações sobre o mercado e outras correlatas que se 
façam necessárias. 

(E) Área administrativa, área financeira, área jurídica e área de comunicação social com 
habilitação em jornalismo e informações sobre o mercado e outras correlatas que se 
façam necessárias. 

 
 
 
 

 
O Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da go vernabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável, de modo que sua promoç ão é considerada prioridade política 
em nosso governo.  

A Agenda Nacional de Trabalho Decente se estrutura em determinadas prioridades. 
Nesse sentido, assinale a alternativa que não corre sponde com as prioridades da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente. 

 
(A) Fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade 

democrática. 
(B) Eliminação do trabalho infantil, em especial em suas piores formas. 
(C) Erradicação do trabalho escravo. 
(D) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, com a criação de normas disciplinando saúde, 

higiene e segurança. 
(E) Geração de mais e melhores empregos, observando a igualdade de oportunidades e de 

tratamento. 

Questão 22 
 

Questão 23 
 

Questão 21 
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Considerando os compromissos assumidos entre o gove rno brasileiro e a Organização 

Internacional do Trabalho, assinale a alternativa i ncorreta: 
  

(A) Serão tomadas, se necessário, medidas apropriadas às condições nacionais para 
fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização voluntária entre empregadores 
ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de 
regular, por meio de convenções coletivas, os termos e condições de emprego. 

(B) Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios 
à matéria de emprego, subordinando o emprego de um trabalhador à condição de não se 
filiar a um sindicato ou de deixar de fazer parte de um sindicato. 

(C) As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção 
adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas em outras, quer diretamente, quer 
por meio de seus agentes ou membros, em formação, funcionamento e administração. 

(D) Os trabalhadores e os empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, 
têm o direito de constituir as organizações que estimem convenientes, assim como o de 
filiar-se a estas organizações, com a única condição de observar os estatutos das 
mesmas. 

(E) As organizações de trabalhadores e de empregadores têm o direito de redigir seus 
estatutos e regulamentos administrativos, o de eleger livremente seus representantes, o 
de organizar sua administração e suas atividades e o de formular seu programa de ação.  

 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que abrange os assuntos da á rea de competência do Ministério 

do Trabalho e Emprego: 
  

(A) Política e diretrizes para fiscalização de sindicatos em âmbito nacional. 
(B) Fiscalização do trabalho, atuando na aplicação de sanções previstas em qualquer norma. 
(C) Desestimular o cooperativismo e associativismo urbanos. 
(D) Políticas de imigração e migração. 
(E) Política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador. 

 
 
 
 
 

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

(A) Adobe Reader.  
(B) Nero.  
(C) Megacubo.  
(D) WinRar.  
(E) Chrome. 
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Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternati va que exibe um comando que um 

usuário comum pode utilizar para realizar tarefas res ervadas ao usuário root? 
 

(A) Shutdown. 
(B) Ls. 
(C) Sudo.  
(D) Root. 
(E) Exe. 

 
 
 
 

 
Em relação ao LibreOffice 4.0 write, assinale a alt ernativa abaixo que mostra o 

comando que possibilita inserir a notas de rodapé e m um documento: 
 

(A) Formatar e a opção Nota de Rodapé.  
(B) Editar e a opção Cabeçalhos e Rodapé.  
(C) Inserir e a opção Nota de Rodapé.  
(D) Ferramentas e a opção Rodapé.  
(E) Formatar e a opção Rodapé. 

 
 
 
 
 

Um usuário recebeu uma planilha do LibreOffice 4.0 calc, conforme a figura abaixo. 
Qual das alternativas abaixo, mostra as formulas qu e servem para calcular o total das notas 
(F2) e a média final (G2) do aluno respectivamente.  
 

 
 

(A) =SOMA(A1:B1), =MÉDIA(A1:B1). 
(B) =SOMA(B2;E2) e =MÉDIA(B2;E2). 
(C) =SOMA(A1:E2), =MÉDIA(A1;E2). 
(D) =SOMA(B2:E2) e =MÉDIA(B2:E2). 
(E) =SOMA(B2:B1), =MÉDIA(B2;E2). 

 
 
 
 
 

 
Assinale a opção que contenha uma ferramenta de nav egação na internet.  

 
(A) Windows Explorer. 
(B) Mozilla Firefox. 
(C) Paint. 
(D) Nero. 
(E) Adobe Reader. 
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