Língua Portuguesa e Informática FGV – 1º SIMULADO 2022
Prova Comentada de Língua Portuguesa
FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021
Acompanhe a videoaula de correção no curso bônus do livro “Português para Concursos” no site RP.
1. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Não há curandeiros. O direito de curar é equivalente ao direito
de pensar e de falar. Não há curandeiros, há médicos sem medicina, que é outra coisa.”
Machado de Assis, em A Semana.

Nesse texto, nosso célebre escritor
a) equipara médicos e curandeiros por suas atuações.
b) ironiza o fato de haver médicos que são curandeiros.
c) destaca a necessidade de se afastarem os curandeiros.
d) valoriza os médicos que de fato se preparam nos estudos.
e) critica os curandeiros por não terem competência médica.
2. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Os médicos trabalham sem cessar para conservar a nossa
saúde e os cozinheiros para destruí-la; os segundos estão certos do seu êxito.” Diderot.
Esse pensamento defende a ideia de que
a) nem todos os médicos têm êxito na profissão.
b) médicos e cozinheiros cuidam bem dos clientes.
c) os cozinheiros são mais eficientes que os médicos.
d) os médicos têm muito a aprender com os cozinheiros.
e) os médicos, mas não os cozinheiros, merecem críticas.
3. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Torcicolo. O termo é usado mais frequentemente como
‘torção do pescoço devido à contração de músculos cervicais’. O nome nada tem a ver com colo, tendo
chegado ao português através do italiano torcicolo, formado com base em torcere (torcer) e collo
(pescoço)”.
Márcio Bueno, A origem curiosa das palavras.

O fragmento acima começa pela definição de “torcicolo”; assinale a opção que se inicia de forma
diferente.
a) Toró: pancada de chuva muito intensa e passageira.
b) Traça: uma espécie de insetos que ataca livros, roupas etc.
c) Tomate: vem do dialeto asteca tomátl, por meio do espanhol tomate.
d) Tiririca: erva daninha que dá muita dor de cabeça aos agricultores.
e) Trio elétrico: sistema de música ambulante sobre um caminhão iluminado.
4. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Dengue. Doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti. Os sintomas são febre alta, dores por todo o corpo, malestar geral, fadiga e/ou depressão. O
nome vem do comportamento indolente da pessoa infectada – é como se tivesse ficado repentinamente
dengosa, ou seja, com dengue.” Márcio Bueno. A origem curiosa das palavras.
Assinale a opção que apresenta a principal finalidade desse texto.
a) explicar a designação dada a essa doença.
b) mostrar os sinais que identificam a dengue.
c) informar o leitor sobre a origem da doença.
d) prevenir os leitores sobre a gravidade da infecção.
e) identificar a dengue para que o infectado possa proteger-se.
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5. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Dengue. Doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti. Os sintomas são febre alta, dores por todo o corpo, malestar geral, fadiga e/ou depressão. O
nome vem do comportamento indolente da pessoa infectada – é como se tivesse ficado repentinamente
dengosa, ou seja, com dengue.”
Márcio Bueno. A origem curiosa das palavras.

No segmento fadiga e/ou depressão, o autor nos informa que
a) a depressão aparece sempre após a fadiga.
b) ainda se desconhece a identidade do sintoma.
c) a fadiga e a depressão atacam simultaneamente.
d) as conjunções e/ou possuem o mesmo significado.
e) a fadiga e a depressão podem alternar-se ou unir-se.
6. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Torcicolo. O termo é usado mais frequentemente como
‘torção do pescoço devido à contração de músculos cervicais’. O nome nada tem a ver com colo, tendo
chegado ao português através do italiano torcicolo, formado com base em torcere (torcer) e collo
(pescoço)”.
Márcio Bueno, A origem curiosa das palavras.

Assinale a opção que mostra a imperfeição desse pequeno texto.
a) O emprego de “a ver” em lugar de “a haver”.
b) O emprego de “devido” em lugar de “devida”.
c) O emprego de aspas simples em lugar de duplas.
d) O emprego de “com base” em lugar de “na base”.
e) O emprego de “através de” em lugar de “por meio de”.
7. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “O médico contempla o homem em toda a sua fraqueza; o
advogado, em toda a sua maldade; e o sacerdote, em toda a sua estupidez.” Schopenhauer.
O que aproxima os três tipos de contemplação é
a) a crítica à religiosidade.
b) a visão negativa do ser humano.
c) a ironia dirigida aos profissionais.
d) a superioridade da visão do médico.
e) a valorização das várias atividades profissionais.
8. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “A ambulância entrou rapidamente pelo portão das
emergências; as portas foram abertas de imediato e a maca foi logo retirada por dois fortes enfermeiros,
que a conduziram em seguida para um corredor estreito até a sala de exames”.
Trata-se de um texto narrativo que é marcado pela sucessão cronológica de ações; assinale a opção que
apresenta o vocábulo desse texto que não indica sucessão cronológica.
a) até.
b) logo.
c) em seguida.
d) de imediato.
e) rapidamente.
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9. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Na Antiguidade cria-se que o temperamento das pessoas
dependia das suas secreções, isto é, dos ‘humores’ segregados pelo organismo, entre os quais cada pessoa
possuía um que era predominante. Desse modo, notava-se que aqueles em que predominava a ‘bílis negra’
(donde ‘humor negro’), que os gregos chamavam de melan kholé, ou melancolia ou de ‘humor
melancólico’ eram propensos à depressão”.
Roosevelt Nogueira, em Palavras, origens e curiosidades.

Assinale a opção que apresenta a frase que está estruturada na voz passiva.
a) “Na Antiguidade cria-se que o temperamento das pessoas dependia das suas secreções”.
b) “isto é, dos humores segregados pelo organismo”.
c) “cada pessoa possuía um que era predominante”.
d) “que os gregos chamavam de melan kholé”.
e) “eram propensos à depressão.
10. (FUNSAÚDE-CE/Enfermeiro/FGV/2021) “Na Antiguidade cria-se que o temperamento das pessoas
dependia das suas secreções, isto é, dos ‘humores’ segregados pelo organismo, entre os quais cada pessoa
possuía um que era predominante. Desse modo, notava-se que aqueles em que predominava a ‘bílis
negra’ (donde ‘humor negro’), que os gregos chamavam de melan kholé, ou melancolia ou de ‘humor
melancólico’ eram propensos à depressão”.
Roosevelt Nogueira, em Palavras, origens e curiosidades.

No texto acima há um conjunto de conectivos; assinale a opção em que o conectivo tem seu valor
identificado erradamente.
a) isto é / retificação.
b) pelo / agente.
c) Desse modo / modo.
d) donde / origem.
e) ou / alternância.
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Prova Comentada de Língua Portuguesa
FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021
Acompanhe a videoaula de correção no curso bônus do livro “Português para Concursos” no site RP.
1. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “A saúde da alma é a ocupação mais digna de um médico.”
Machado de Assis. Papéis Avulsos.

Deduz-se desse pensamento de Machado que
a) a saúde da alma se opõe à saúde física.
b) a Psicologia é a única atividade médica de valor.
c) os médicos deveriam receber formação mais ampla.
d) a alma deveria receber mais atenção médica que o corpo.
e) a atenção médica deveria voltar-se unicamente para a alma.
2. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos
outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.”
Machado de Assis. Dom Casmurro.

Nesse texto, o adjetivo grande
a) mostra a longa duração dos estudos médicos.
b) indica um enorme conteúdo de estudos.
c) valoriza a competência dos profissionais médicos.
d) contém uma apreciação positiva de valor.
e) refere-se a uma comparação com as demais ciências.
3. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “A medicina é uma grande ciência; basta só isso de dar saúde aos
outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.”
Machado de Assis. Dom Casmurro.

Nesse segmento, o pronome isso se refere textualmente
a) a dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las e vencê-las.
b) à possibilidade de a medicina dar saúde aos outros.
c) ao fato de a medicina ser uma grande ciência.
d) ao conhecimento médico das moléstias.
e) à ação única de vencer as moléstias.
4. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “Quando nos toma o pulso, o médico confere o relógio.”
Mário da Silva Brito, escritor.

Isso quer dizer que o médico
a) confere a boa pulsação pelo relógio.
b) não confia no equipamento de medição.
c) verifica o bom funcionamento do relógio.
d) está preocupado com o tempo gasto na consulta.
e) controla o tempo do exame da pulsação pelo relógio.
5. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem
abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos
laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem.”
Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia.
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Sobre o primeiro período desse texto, assinale a afirmativa correta.
a) É explicado pelo período seguinte.
b) Traz uma ideia de causa do que vem a seguir.
c) Aconselha a que se leiam as bulas com atenção.
d) Mostra uma dúvida do autor sobre o que comenta.
e) Indica a necessidade de os médicos explicarem as bulas.
6. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem
abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos
laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem.”
Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia.

Segundo o texto, as bulas podem abalar a confiança dos clientes nos médicos, porque
a) são confusas e assustadoras.
b) não são entendidas pelos clientes.
c) desmentem o que dizem os médicos.
d) podem contrariar os conselhos médicos.
e) mostram muitas informações desnecessárias.
7. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de
trazer informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem
abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos
laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem.”
Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia.

Assinale a opção que apresenta o fragmento que não faz uma crítica às bulas.
a) A bula deveria prestar informações indispensáveis aos consumidores.
b) O balconista da farmácia é obrigado a decifrar os garranchos do médico.
c) Os laboratórios não pensaram nos leitores ao escolher letras tão pequeninas.
d) A linguagem das bulas de remédios deixou de defender os fracos e oprimidos.
e) Cápsula, drágea, posologia, solução oral etc. eis amostras de palavras das bulas. Quem as entende?
8. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – parece
nome de cartão de crédito – tomou a iniciativa de modificar as regras para a redação das bulas dos
remédios. Que os laboratórios chamem profissionais que saibam escrever.”
Deonísio da Silva, A língua nossa de cada dia.

Sobre esse pequeno fragmento, assinale a afirmativa correta.
a) O termo “profissionais” se refere a médicos.
b) As bulas trazem muitos erros de língua portuguesa.
c) As bulas e os cartões de crédito são muito utilizados.
d) A Anvisa e os laboratórios pretendem modificar as bulas.
e) Os laboratórios devem contratar redatores competentes.
9. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “A doença deve ser combatida desde o nascimento.”
Assinale a opção que indica o problema de construção dessa frase.
a) A ambiguidade.
b) A falta de paralelismo.
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c) A troca de parônimos.
d) O erro de concordância.
e) A inadequação vocabular.
10. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) “É a doença que torna a saúde agradável.”
Assinale a opção que apresenta a oposição de palavras que não obedece à mesma relação existente entre
“doença” e “saúde”.
a) frio / agasalho.
b) dor / analgésico.
c) fome / saciedade.
d) pobreza / carência.
e) cansaço / repouso.
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Questões Comentadas de Informática - 1º Simulado FGV
Acompanhe a videoaula de correção no curso bônus do livro “Informática para Concursos” no site RP.

HARDWARE
01. (IMBEL/FGV/2021) Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos
equipamentos que, além de imprimir, permitem
a) copiar e ler códigos de barras.
b) escanear e copiar documentos.
c) escanear e ler códigos de barras.
d) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
e) operar com múltiplos graus de resolução.
02. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O microcomputador é composto por variados tipos de peças
eletrônicas, adequadamente conectadas, que permitem a execução de diversos programas. São exemplos de
hardware:
a) placa-mãe e sistema operacional.
b) processador e boot loader.
c) memória RAM e Linux.
d) Windows e pacote Office.
e) placa de vídeo e disco rígido.
03. (IBGE/FGV/2019) No contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a denominação “Full
HD” refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido, horizontal e vertical
respectivamente, é:
a) 1366 e 768;
b) 1920 e 1080;
c) 2180 e 1340;
d) 2590 e 3800;
e) 3840 e 2160.
04. (IMBEL/FGV/2021) Considere um pen drive com capacidade de 8GB, totalmente vazio. Assinale a opção que
indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400KB que podem ser armazenados nesse dispositivo.
a) 20.000
b) 40.000
c) 60.000
d) 80.000
e) 100.000
05. (IBGE/FGV/2019) O Coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento
de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade
de armazenamento:
Lucas, 2TB
Lúcia, 256KB
Helena, 128GB
Arthur, 64MB
Thomas, 1024B
João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento, portanto aceitou a oferta de:
a) Lucas;
b) Lúcia;
c) Helena;
d) Arthur;
e) Thomas.
06. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora
que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes.
a) Blu-ray.
b) DVD.
c) HDD.
d) Plotter.
e) Scanner.
07. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Alguns dispositivos de armazenamento USB, conhecidos como pen
drives, possuem uma chave de proteção contra gravação na parte lateral ou inferior.
A opção de proteção contra gravação é útil para
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a) impedir a leitura dos arquivos deste pen drive.
b) impedir que o dispositivo seja reconhecido pelo computador hospedeiro.
c) impedir que os arquivos do pen drive sejam copiados para o computador hospedeiro.
d) impedir que um aplicativo seja executado a partir deste pen drive.
e) proteger o dispositivo contra a gravação de um vírus ou malware.

WINDOWS
08. (IMBEL/FGV/2021) No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema
operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placas de vídeo e rede, são
conhecidos pelo termo
a) drivers.
b) threads.
c) serviços.
d) registros.
e) processos.
09. (IMBEL/FGV/2021) Bruno quer copiar para um pen drive todo o conteúdo de uma pasta localizada no desktop
do seu computador, mas antes precisa descobrir quantas subpastas e arquivos há na referida pasta e, também, o
espaço requerido para a armazenagem.
Assinale o recurso do Windows que permite mais facilmente a obtenção dessas informações.
a) Configurações.
b) Bloco de Notas.
c) Prompt de Comando.
d) Gerenciador de Tarefas.
e) Explorador de Arquivos.
10. (IMBEL/FGV/2021) No contexto do Windows 10, assinale a opção que contém um nome de arquivo inválido.
a) [novo
b) (novo)
c) muito*novo
d) muito_novo
e) muito-novo
11. (IBGE/FGV/2020) As versões do MS Windows 10 oferecem vários aplicativos, sob o título Acessórios do
Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um computador.
O título que NÃO corresponde a um desses aplicativos é:
a) Bloco de Notas;
b) Chrome;
c) Ferramenta de Captura;
d) Paint;
e) Windows Media Player.
12. (TJ-RS/FGV/2020) No Windows 10, é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo, ou de uma
pasta de arquivos.
Sabendo-se disso, o nome de arquivo que NÃO seria aceito é:
a) A.B.C
b) @ZIL .123
c) 12345.TXT
d) A_B.TXT
e) ABC.*
13. (TJ-RS/FGV/2020) Maria emprestou seu notebook para João por alguns dias. Durante o uso, João instalou uma
nova versão do MS Office e criou/editou vários documentos, planilhas e apresentações, tanto novos como já
existentes. Quando recebeu de volta o computador, Maria pretendia voltar à versão do Office à qual estava
acostumada, porém mantendo em seu computador todos os arquivos pessoais criados ou editados por João.
Ao pesquisar sobre as opções de recuperação no Windows 10, Maria descobriu que:
a) teria que localizar e fazer uma cópia de segurança para cada um dos arquivos criados por João antes de acionar
a recuperação ao estado do Windows anterior à instalação por ele realizada;
b) poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows desfazendo a instalação de João e mantendo os arquivos
pessoais por ele criados ou editados;
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c) não poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, pois este não faz distinção entre versões de um
mesmo software (ou aplicativo);
d) poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows desfazendo a instalação de João, mas todas as edições
nos arquivos já existentes no momento dessa instalação seriam perdidas;
e) não poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, pois, durante a instalação, João não assinalou a
opção que provoca a criação preventiva de um ponto de recuperação.
14. (MPE-RJ/FGV/2019) Maria recebeu um arquivo PDF e, ao tentar abri-lo no Windows 10 com um duplo clique,
notou que o arquivo foi exibido pelo Chrome, e não no Adobe Acrobat Reader (AAR), preferido de Maria. Para que,
futuramente, o AAR seja aberto automaticamente numa situação como a descrita, Maria deve:
a) fazer o redirecionamento no menu padrão do Chrome com a opção Configurações;
b) clicar no nome do arquivo e usar a opção “Abrir como...” no Explorador de Arquivos pelo menos uma vez;
c) ajustar a configuração da extensão PDF nas Configurações do Windows na opção Aplicativos;
d) reconfigurar o padrão de exibição de arquivos com o Windows Media Player;
e) configurar o sistema por meio do aplicativo Gerenciamento do Computador nas Ferramentas Administrativas do
Windows.
15. (MPE-RJ/FGV/2019) No Windows, é possível identificar os aplicativos e os processos em segundo plano,
correntemente ativos, por meio do:
a) Explorador de Arquivos;
b) Gerenciador de Tarefas;
c) Internet Explorer;
d) Microsoft Visio;
e) Windows Firewall.
16. (MPE-RJ/FGV/2019) No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo
sistema. Observe a lista de extensões a seguir.
CSV DOCX EXE GIF HTML JPG PDF PNG TXT
Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas a imagens é:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
17. (IMBEL/FGV/2021) No Windows, o usuário de nome Fulano criou uma pasta denominada Seguros no seu
desktop, na qual armazenou arquivos variados.
No contexto do aplicativo Explorador de Arquivos do Windows, assinale o endereço que corresponde à referida
pasta.
a) C:\Users\ Fulano \Desktop\Seguros
b) C:\Fulano\Desktop\Seguros
c) C:\Desktop\Fulano\Seguros
d) C:\Users\ Fulano \Seguros
e) C:\Fulano \Seguros
18. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Observe a figura a seguir extraída do Explorador de Arquivos (Windows
Explorer) do MS Windows 10 BR.

Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta para cima fará com que o Explorador de Arquivos
a) mostre o conteúdo da última pasta visitada.
b) mostre o conteúdo da pasta “Java”.
c) abra uma lista dos locais recentes.
d) mostre o conteúdo da pasta “Dados (D:)”.
e) faça o upload do conteúdo da pasta atual para a nuvem.
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19. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) No Windows 10 BR, com as configurações padrão inalteradas, você
mantém a tecla Shift pressionada enquanto exclui um arquivo por meio da tecla Delete.
Assinale a opção que indica o resultado desse procedimento.
a) O arquivo será enviado para a lixeira.
b) Será exibida uma caixa de diálogo perguntando se o arquivo deve ser enviado para a lixeira.
c) O arquivo será excluído sem passar pela lixeira.
d) Será exibida uma caixa de diálogo perguntando se
o arquivo deve ser excluído permanentemente.
e) O arquivo será excluído temporariamente, passando pela lixeira.
20. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Assinale a opção que contém somente dispositivos que podem ser
utilizados para carga do sistema operacional.
a) Disco óptico, disco rígido e pen drive.
b) Disco óptico, pen drive e plotter.
c) Disco óptico, pen drive e scanner.
d) Disco rígido, plotter e scanner.
e) Pen drive, plotter e scanner.
21. (IMBEL/FGV/2021) Maria abriu o Explorador de Arquivos no Windows para apagar um arquivo em uma certa
pasta. Depois de acessar a pasta, Maria localizou o arquivo, selecionou-o e pressionou Delete no teclado.
Maria, imediatamente, percebeu que havia deletado o arquivo errado. Ato contínuo, usou uma combinação de
teclas e o arquivo voltou a ser exibido na lista.
Assinale a combinação de teclas utilizada por Maria.
a) Ctrl-Alt-X
b) Ctrl-Alt-D
c) Ctrl-R
d) Ctrl-Y
e) Ctrl-Z
22. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Observe a figura a seguir representando um fragmento de um
aplicativo para Windows. Note os números e as letras apresentados junto às opções de menu.
Para fazer com que esses números e letras aparecessem, o usuário precisou
a) apertar a tecla “Windows” (também chamada de “Iniciar”).
b) apertar a tecla Alt.
c) apertar a tecla Ctrl.
d) configurar no “Painel de Controle” a opção de mostrar atalhos nos aplicativos.
e) instalar a última versão do pacote Office com opção de acessibilidade.

WORD
23. (IMBEL/FGV/2021) No MS Word, o recurso Controlar Alterações
a) impede alterações por usuários não autorizados.
b) aplica a regra de renomeação histórica nos documentos editados.
c) registra alterações de inclusão, edição, exclusão e formatação.
d) gera backup automaticamente para os arquivos editados por um determinado usuário.
e) garante que os documentos sejam manipulados e editados na ordem cronológica das alterações.
24. (IMBEL/FGV/2021) Em alguns documentos, é preciso incluir quebras de texto forçadas. Um exemplo disso é
iniciar um capítulo em uma nova página.
Com referência às características das quebras de seção no MS Word, analise as afirmativas a seguir.
I. Possibilitam alterar o conteúdo de cabeçalhos e rodapés.
II. Permitem quebras de avancem para páginas ímpares ou pares.
III. Permitem que uma nova seção inicie na página corrente.
Está correto o que se afirma em
a) I, somente.
b) II, somente c) III, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.
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25. (IBGE/FGV/2020) Para responder a esta pergunta, considere o documento descrito anteriormente.
Supondo-se que o cursor do Word esteja posicionado entre os caracteres 8 e 7, na terceira linha, a digitação da
tecla End causaria o deslocamento desse cursor para:
a) entre o número 7 e o número 1 na terceira linha;
b) entre o número 1 e o ponto na terceira linha;
c) o fim da terceira linha;
d) o fim do primeiro parágrafo;
e) o fim do texto.
26. (TJ-RS/FGV/2020) No contexto da inserção e edição de tabelas no MS Word, analise as afirmativas a seguir.
I. É possível inserir uma tabela no interior de uma célula de outra tabela.
II. Os valores exibidos em células que contêm fórmulas, tais como SUM(ABOVE), ou soma acima, são
automaticamente recalculados quando há alterações nas células cujos valores são parcelas do somatório.
III. Numa operação de mesclagem, todas as células a serem mescladas devem estar contidas em uma única linha,
ou em uma única coluna.
IV. Uma tabela pode se estender por mais de uma página do documento.
Está correto somente o que se afirma em:
a) I e III;
c) II e III;
e) III e IV.
b) I e IV;
d) II e IV;
27. (MPE-RJ/FGV/2019) O Pincel de Formatação disponível na guia Página Inicial do MS Word 2010 destina-se a:
a) copiar a formatação de um trecho e aplicá-la a outro;
b) preencher uma forma desenhada com uma determinada cor;
c) colorir o fundo de um parágrafo;
d) criar desenhos a partir do movimento do mouse;
e) colorir as células de uma tabela.
28. (IBGE/FGV/2019) Em sua casa, ao digitar um documento, João manteve a tecla SHIFT pressionada para que
todas as letras do título do texto aparecessem em maiúsculas. Quando Maria, sua irmã, viu João fazer isso, deu-lhe
a seguinte dica:
_ João, para que todas as letras do título do seu texto apareçam em maiúsculas, pressione apenas uma vez a tecla:
a) Page Up;
b) Tab;
c) Ctrl;
d) Scroll Lock;
e) Caps Lock.
29. (MPE-RJ/FGV/2019) João está preparando um documento no MS Word BR que foi organizado em capítulos. A
numeração de páginas deve ser contínua a partir da página 1, e cada novo capítulo deve iniciar numa nova página,
de número ímpar.
Para obter esse efeito de modo automático, João deve, para cada capítulo, usar uma quebra de:
a) cabeçalho;
b) coluna;
c) página;
d) rodapé;
e) seção.
30. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Analise o ícone a seguir extraído da Guia Página Inicial no MS Word
2016 BR:

Assinale a opção que indica a função desse ícone.
a) Cor da Fonte.
c) Limpar Formatação.
b) Estilos.
d) Pincel de Formatação.

e) Realce.
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31. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O uso de estilos no MS Office 2016 BR permite
a) alterar rapidamente a formatação de partes de um documento baseadas em um mesmo estilo.
b) aplicar um conjunto predefinido de cores, fontes e plano de fundo aos slides de um documento do PowerPoint.
c) controlar todas as alterações feitas em um documento.
d) inserir um índice de autoridades no documento.
e) utilizar conteúdo e elementos de design como ponto de partida para criar um documento.

EXCEL
32. (IMBEL/FGV/2021) Gabriela preparou uma planilha no MS Excel para lançar as notas de seus alunos. Durante a
digitação das notas, Gabriela gostaria de controlar automaticamente as seguintes regras:
1. Aceitar somente notas entre 0 e 10;
2. Ressaltar, com cor diferenciada, as notas menores que 5.
Assinale a opção que indica os recursos do MS Excel que Gabriela deverá usar para obter esse controle.
a) Validação de dados / Formatação condicional.
b) Formatação condicional / Classificar e Filtrar.
c) Verificação de erros / Teste de hipóteses.
d) Teste de hipóteses / Verificação de erros.
e) Classificar e Filtrar / Validação de dados.
33. (IMBEL/FGV/2021) No contexto do MS Excel, assinale a fórmula inválida.
a) =B2-(D2)
b) =A10+B10
c) =A10 * (B2)
d) =SE(A1=10;5;8))

e) =A10 + SOMA(C1;C2)

34. (IMBEL/FGV/2021) No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir.
=B$2+$C3
Considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha de uma planilha, contendo a fórmula acima,
tenha sido copiada e colada na célula localizada na terceira coluna da décima linha.
Ao final da operação de copiar e colar, a fórmula na célula que recebeu a cópia será
a) =B2+C3
b) =D$2+$C12
c) =D$2+$C13
d) =D$3+$C12
e) =D$3+$C13
35. (IBGE/FGV/2020) Considere uma planilha Excel, na qual a célula A3 está formatada como “Texto”, e as demais
células como “Geral”. Na célula A1 e A2, respectivamente, foram digitados os valores 2 e 3. Na célula A3 foi digitado
o texto a seguir.
=A1+A2
Após a conclusão dessas operações,
o valor exibido na célula A3 é:
a) 0
b) 5
c) #NOME?
d) #VALOR!
e) =A1+A2
36. (IBGE/FGV/2019) Considere uma planilha MS Excel 2010 BR que contém, nas células A1, B1 e C1,
respectivamente, os valores 120, 20 e 45 e, na célula A2, a fórmula ”=A$1+$B1”.
Considere agora a sequência de ações a seguir.
1. a célula A2 é selecionada e copiada com Ctrl-C;
2. a região compreendendo as células B2 e C2 é selecionada;
3. o conteúdo copiado é colado na seleção com Ctrl-V.
Os valores exibidos nas células B2 e C2, respectivamente, são:
a) 20 e 45;
b) 20 e 65;
c) 40 e 65;
d) 60 e 65;
e) 140 e 45.
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37. (IBGE/FGV/2019) Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel.
A fórmula contida na célula B6 é:
a) =SOMA(B2;B5)
b) =MÉDIA(B3:B5)
c) =CONT.NÚM(B2:B5)
d) =B2*2
e) =B4

38. (IBGE/FGV/2019) Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel.
O recurso utilizado para combinar diversas células e criar uma nova célula maior, permitindo a descrição do título
“Meses”, é:
a) Estilos de células;
b) Formatação condicional;
c) Desenhar tabela;
d) Mesclar células;
e) Margens da célula.

39. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Os alunos de uma escola fazem duas provas durante o período letivo,
P1 e P2, e, serão aprovados, se a média dessas notas for superior a cinco.
A planilha a seguir foi construída no MS Excel 2016 BR para determinar automaticamente o resultado de cada aluno.
Para isto, uma fórmula foi digitada na célula D2, copiada (Ctrl + C) e colada (Ctrl + V) nas demais células da mesma
coluna D.
Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2.
a) =SE (B2+C2)/2>5 "APROVADO" SENÃO "REPROVADO"
b) =MÉDIA(B2:C2)>5
c) =ÍNDICE({"APROVADO";"REPROVADO"};(B2+C2)/2>5)
d) =SE((B2+C2)/2>5;"APROVADO";"REPROVADO")
e) =SE B2+C2/2>5 "APROVADO" SENÃO "REPROVADO"
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40. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Usando o MS Excel 2016 BR, um usuário quer calcular a potência do
conteúdo da célula B1 na figura a seguir, elevado ao conteúdo da célula B2, e armazenar o resultado na célula B3.

Assinale a opção que indica a fórmula que tem de ser digitada na célula B3.
a) 2^4
b) 2**4
c) =B1^B2
d) B1^B2

e) =2^4

41. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do MS
Office.

Se o conteúdo da célula G1 (mostrado como equação na figura) for copiado por meio de Ctrl+C e Ctrl+V para a
célula H2, o valor da célula H2 será
a) 3.
b) 12.
c) 20.
d) 40.
e) 48.
42. (IBGE/FGV/2020) Analise as afirmativas a seguir a respeito do recurso Filtro do MS Excel, cujo ícone é exibido a
seguir.

I. Pode ser aplicado simultaneamente em qualquer número de colunas da planilha.
II. A lista de valores pode ser ordenada pela cor de preenchimento das respectivas células.
III. Aplica-se somente para valores numéricos.
Está correto somente o que se afirma em:
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e II;
e) II e III.
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43. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Numa planilha do programa Excel, atribuiu-se à célula A3 a fórmula
indicada na figura a seguir.

O valor numérico obtido na célula A3 é
a) 5,0.
b) 3,0.
c) 2,5.

d) 2,0.

e) 1,5.

POWER POINT
44. (IMBEL/FGV/2021) No MS Power Point, a guia Transições permite
a) a formatação do Slide Mestre.
b) o uso de áudio e vídeo nos slides.
c) preparar um arquivo de apresentação do PP.
d) atualizar os recursos utilizados em versões antigas.
e) definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides.
45. (TJ-RS/FGV/2020) No contexto do MS PowerPoint, o Slide Mestre refere-se a um slide que:
a) contém a estrutura de tópicos abordados numa apresentação;
b) estabelece a ordem de apresentação para os demais slides;
c) contém um índice gerado automaticamente que auxilia na navegação de um slide para outro durante uma
apresentação;
d) estabelece a trilha sonora da apresentação;
e) estabelece alguns padrões de formatação que se aplicam a todos os demais slides.

BROFFICE E LIBREOFFICE
46. (IMBEL/FGV/2021) Analise o texto a seguir.

Assinale a opção que indica os três efeitos empregados no texto.
a) Sombra, subescrito, tachado.
b) Sombra, subescrito, versalete.
c) Sobrescrito, tachado, versalete.
d) Subescrito, tachado, todas maiúsculas.
e) Sobrescrito, todas maiúsculas, versalete.
47. (IMBEL/FGV/2021) Rodrigo preparou um documento no LibreOffice Writer, no qual inseriu trechos oriundos da
Internet, copiando e colando, sendo que alguns desses trechos tinham diferentes estilos de formatação. Para
manter a uniformidade do documento, Rodrigo executou as operações usando o recurso do Writer denominado
a) Alterar Estilos.
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b) Colar Especial.
c) Copiar Especial.
d) Converter em Texto.
e) Pincel de Formatação.
48. (TJ-RS/FGV/2020) No LibreOffice Writer, a operação de busca (Localizar) oferece, dentre outras, as opções
“Diferenciar maiúsculas de minúsculas” e “Somente palavras inteiras”.
Nesse contexto, considere o conteúdo de um documento exibido a seguir.
A Caixa-preta foi encontrada encaixada numa caixa de madeira e, com mais duas caixas, foi enviada para a Caixa
Postal.
Considerando-se busca nesse documento inteiro, na qual o texto de busca é caixa e as duas opções referidas acima
tenham sido assinaladas, o número de trechos do documento que seriam destacados é:
a) zero;
b) um;
c) dois;
d) três;
e) quatro.
49. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O texto a seguir foi utilizado no LibreOffice Writer para gerar uma
tabela por meio do recurso “Converter de texto para tabela”.

A opção do diálogo “Converter texto em tabela” utilizada foi:
a) Separar texto em: Tabulações.
b) Separar texto em: Ponto e vírgula.
c) Separar texto em: Parágrafo.
d) Separar texto em: Outra (espaço em branco).
e) Separar texto automaticamente.
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50. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A figura a seguir mostra uma planilha criada no LibreOffice Calc
contendo a relação de empregados de uma empresa. A esta tabela foi aplicado o filtro padrão a seguir.

Assinale a opção que indica o número de empregados visíveis na planilha após a aplicação do filtro.
a) 6.
b) 7.
c) 8.
d) 9.
e) 10.
51. (TJ-RS/FGV/2020) Observe o trecho de uma planilha LibreOffice Calc exibido a seguir.

Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento de comandos de rastreamento na opção “Detetive”
do menu “Ferramentas”, e que a opção para exibir “valores zero” foi desmarcada, é correto afirmar que, de acordo
com a imagem, a fórmula que poderia estar contida na célula B2 é:
a) =A1 + A3 + C4
b) =C4
c) =A1 + A3 + C4 + B4
d) =B2
e) =A1 + A3 + C4 + B4 + A4

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
52. (TJ-RS/FGV/2020) Certificados Eletrônicos, no Brasil, são emitidos:
a) por autoridades certificadoras;
b) pela Receita Federal;
c) pela Polícia Federal;
d) pelas prefeituras;
e) pelos cartórios
53. (IBGE/FGV/2019) O tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um
equipamento, usando geralmente criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao
usuário é o:
a) Backdoor;
b) Cavalo de troia (trojan);
c) Ransomware;
d) Spyware;
e) Keylogger.
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54. (IMBEL/FGV/2021) No contexto da utilização da Internet, considere os significados dos termos upload,
download, nuvem e backup.
Assinale a afirmativa correta.
a) Os dados de backup são sempre armazenados na nuvem.
b) As operações de download e upload são sempre realizadas em conjunto, pois são simétricas.
c) A recuperação de um backup armazenado na nuvem caracteriza uma operação de upload.
d) O armazenamento de um backup dos dados de um celular/computador caracteriza uma operação de upload.
e) A recuperação de dados armazenados na nuvem não caracteriza uma operação de download.

INTERNET
55. (TJ-RS/FGV/2020) No contexto da utilização da internet por meio de browsers (navegadores), analise a
definição a seguir.
“... é um pequeno arquivo de computador, ou pacote de dados, enviado por um sítio de Internet para o navegador
do usuário, quando o usuário visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador pode enviálo de volta para o servidor para notificar atividades prévias do usuário...”
Essa definição aplica-se a:
a) um vírus de computador;
b) um cookie;
c) um token para identificação segura;
d) uma senha memorizada;
e) uma URL.
56. (MPE-RJ/FGV/2019) O navegador Google Chrome é amplamente utilizado e, como seus similares, oferece a
possibilidade de limpar dados de navegação que são acumulados ao longo do uso. Considere a lista a seguir.
I. Arquivos downloaded pelo navegador;
II. Cookies;
III. Histórico de navegação;
IV. Imagens e arquivos armazenados no cache do navegador;
V. Páginas gravadas pelo comando “salvar como...”.
No caso do Chrome, especificamente, as opções oferecidas na limpeza de dados de navegação cobrem, dessa lista,
apenas os casos:
a) I, II, IV, V;
b) I, III, V;
c) II, III, IV;
d) II, III, V;
e) III, IV, V.
57. (IBGE/FGV/2019) O Chrome é um dos navegadores mais utilizados na Internet, e oferece uma operação pela
qual uma página é “adicionada às favoritas”. Considere as seguintes afirmativas sobre essa operação.
I. A página é gravada localmente e, quando resgatada da lista de favoritas, exibe sempre o mesmo conteúdo
original. Eventuais alterações ocorridas posteriormente na página de origem não são levadas em consideração.
II. Na lista de favoritas, cada página é identificada pelo seu título original. Não é possível armazená-la sob um nome
diferente, escolhido pelo operador.
III. A lista de favoritas pode ser organizada com a ajuda de pastas e subpastas.
Está correto somente o que se afirma em:
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e II;
e) II e III.
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58. (MPE-RJ/FGV/2019) Quando um site da Internet é aberto, é comum que surja uma indagação sobre a
conveniência de salvar a senha ou não. Além disso, em alguns casos, o login é feito automaticamente quando a
senha foi armazenada.
Contudo, é possível alterar esse comportamento, tanto no caso da senha como no caso do login automático.
No contexto do Chrome, operando sob o Windows 10, esses ajustes devem ser feitos:
a) nas configurações do navegador;
b) nas configurações do Windows;
c) nos próprios sites e páginas que são acessados;
d) por meio da edição dos cookies;
e) por meio do Firewall do Windows.

E-MAIL
59. (IMBEL/FGV/2021) No contexto das interfaces de servidores de e-mail, assinale a opção que descreve
corretamente o significado do termo rascunho.
a) Uma mensagem deletada.
b) Uma mensagem caraterizada como spam.
c) Uma mensagem que ainda não foi enviada.
d) Uma mensagem contendo pendências ortográficas.
e) Uma mensagem recebida que tenha sido marcada como no reply.
60. (IBGE/FGV/2020) E-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são
rotulados pelo termo:
a) Cookies;
b) Junk;
c) Malware;
d) Phishing;
e) Spam.
61. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Assinale a opção que indica o aplicativo do MS Office utilizado para ler
ou escrever e-mails.
a) Access.
b) Excel.
c) Outlook.
d) PowerPoint.
e) Word.

REDES DE COMPUTADORES
62. (IBGE/FGV/2019) Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as afirmativas a seguir.
I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.
II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem autenticação.
III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso limitado.
Está correto somente o que se afirma em:
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e II;
e) II e III.
63. (TJ-RS/FGV/2020) No contexto da segurança em redes de computadores, o termo firewall pode ser considerado
uma espécie de:
a) mecanismo de autenticação;
b) programa de transferência de arquivos seguro;
c) mecanismo que verifica e bloqueia spam de correio eletrônico;
d) antivírus, que pesquisa os arquivos em busca de programas malignos;
e) filtro, que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos.
64. (IBGE/FGV/2019) Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores,
considere as siglas de protocolos a seguir.
I. SMTP
II. POP3
III. IMAP
IV. FTP
Os protocolos diretamente associados às configurações de emails são somente:
a) I e II;
b) II e III;
c) III e IV;
d) I, II e III;
e) II, III e IV.

www.romulopassos.com.br

19

Língua Portuguesa e Informática FGV – 1º SIMULADO 2022
65. (DPE-RJ/FGV/2019) A gestão de riscos envolve a identificação dos riscos que possam afetar o negócio da
organização, assim como suas formas de tratamento.
Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, uma das possíveis formas de tratamento dos riscos é:
a) eliminação de todos os riscos para garantir a segurança da organização;
b) manutenção de um plano de continuidade de negócios único para a organização;
c) transferência dos riscos associados para outras partes;
d) fomentação dos riscos para tratá-los e aprender a evitá-los;
e) desconsideração dos requisitos e das restrições operacionais.
66. (IBGE/FGV/2020) Os programas de transferência de arquivos usualmente utilizam um protocolo padrão para
essa tarefa, conhecido pela sigla:
a) FTP;
b) HTTP;
c) POP;
d) SMTP;
e) VPN.
67. (Prefeitura de São José do Rio Preto - SP/FCC/2019) Ao entrar em contato com a Central de Serviços da
organização onde trabalha para relatar dificuldades em conectar o computador à internet, o atendente solicitou ao
Agente Administrativo a realização de um procedimento que envolvia a identificação de um componente da rede
conhecido como RJ45, que é
a) o conector na extremidade do cabo de rede.
b) o botão usado para reiniciar o roteador.
c) o aparelho que transmite o sinal de internet via wireless.
d) a antena do roteador de internet.
e) o cabo de rede que liga o roteador ao computador.
68. (RIOPRETOPREV/FCC/2019) Em uma instituição, a rede física local de computadores permite acesso de
servidores com vários perfis: contadores, técnicos de recursos humanos, engenheiros etc. Por questões de
segurança, resolveu-se criar redes lógicas agrupando várias máquinas com base nos perfis dos utilizadores. Estas
redes lógicas são denominadas de:
a) SANs;
b) WANs;
c) VLANs;
d) VPNs;
e) VPSs.

NOVAS TECNOLOGIAS
69. (DPE-PB/APICE/2021) Sobre redes sociais, analise as afirmações a seguir:
I. O Twitter é uma rede social que permite que os usuários enviem e recebam mensagens de texto com uma
quantidade limitada de caracteres. Essas mensagens são conhecidas como “tweets”.
II. Os Trending Topics (TTs) ou Assuntos do Momento, são uma lista em tempo real das frases mais publicadas no
Twitter pelo mundo todo.
III. O LinkedIn é uma rede social utilizada principalmente por profissionais, com o intuito de apresentar suas
aptidões buscando oportunidades oferecidas por outros profissionais e empresas.
IV. Após a criação de outras redes sociais para postagem de fotos e vídeos por parte de seus usuários, o Facebook
foi extinto em 2014.
V. São exemplos de redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn e LibreOffice.
Apenas estão CORRETAS:
a) I, III e IV;
b) II, III, IV e V;
c) I, II e III;
d) II, IV e V;
e) I e V.
70. (Site Rômulo Passos/2021) Qual dessas tecnologias de rede de internet móvel é a mais rápida e mais nova?
a) Wi-fi
b) SMS
c) GPRS
d) 5G
e) 4G
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