
 
 

 

     

     

INFORMÁTICA – CADERNO LUA – ANALISTA DE SEGURO SOCIAL 

 

QUESTÃO 41.  Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com inúmero aplicativos abertos em seu 

computador de trabalho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos frequentes. Ele 

constatou, ainda, que somente um desses aplicativos era necessário para a execução de suas atividades. 

Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de 

antivírus instalado localmente, para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo recursos além do 

normal. 

 

RESPOSTA: ITEM ERRADO.  

 

O antivírus não tem a função descrita na questão. Caso o programa não estiver respondendo pode-se utilizar o 

gerenciador de tarefas para finalizá-lo, senão apenas fechar o programa para liberar recursos.    

 

QUESTÃO 42.  A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão 

que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da 

Internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não 

haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para intranet, diferentemente 

dos voltados para Internet, não compatíveis com o ambiente web. 

 

RESPOSTA: ITEM ERRADO. 

Intranet e Internet são baseadas no mesmo conjunto de protocolos (TCP/IP), portanto, não há qualquer tipo de 

incompatibilidade entre elas. Lembrando que a Intranet é uma rede privada e a Internet, na sua essência, uma rede 

pública.    

 

QUESTÃO 43. No explorador de arquivos do Windows 10, é possível fixar as pastas favoritas na 

funcionalidade acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência e também os 

arquivos usados recentemente. 

 

RESPOSTA: ITEM CORRETO. 

 

A função do recurso está descrita perfeitamente. Vale lembrar que este é um recurso novo do Windows 10.   

 

QUESTÃO 44. Situação hipotética. Elisa recebeu a tarefa de redigir uma minuta de texto a ser enviada para 

sua chefia superior, com a condição de que todos os servidores do setor pudessem colaborar com a 

redação da minuta, ficando Elisa encarregada de consolidar o documento final. Após digitar a primeira 

versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo, a partir de sua estação de trabalho. Todos 

realizaram a edição do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer com a função Gravar 



 
 

 

alterações ativada. Assertiva: Nessa situação quando na revisão final do texto, Elisa terá acesso a diversas 

informações, tais como: tipo de alteração, data e hora de alteração e autor da alteração. 

 

RESPOSTA: ITEM CORRETO.  

 

Este recurso possibilita controlar as alterações realizadas no texto, conforme descrito na questão. Ele é ativado 

através do menu Editar / Registrar Alterações / Gravar Alterações ou pelo atalho CTRL + SHIFT + E.   

 

QUESTÃO 45. Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos cincos últimos 

rendimentos de um pensionista e, para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os 

dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo.  

  
Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula  

=MED(A1:A5,5), inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. 

 

RESPOSTA: ITEM ERRADO. 

 

A função que foi apresentada na questão é para calcular a mediana e não a média, como foi solicitado. O correto 

seria: =média (A1:A5)   
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