
 

 

PROVA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Informática 

16. Considere a planilha a seguir, produzida no editor de planilhas Microsoft Excel 2016 (configuração padrão – idioma 
português Brasil). 

 
A fórmula =SOMASE(C2:C8;C2;D2:D8)-SOMASE(C2:C8;C4;D2:D8), digitada na célula D9, produzirá como resultado o 
seguinte valor: 
A) 365. 
B) 155. 
C) -155. 
D) 117. 
E) 128. 
 
GABARITO: LETRA B. 
 
O primeiro SOMASE irá analisar os valores de C2 ATÉ C8 que são iguais a C2 (S1). Depois irá somar de D2 até D8 os 
valores correspondentes. Serão: 100+90+77+98 = 365. Próximo passo é diminuir pelo valor do segundo SOMASE que 
irá analisar os valores de C2 ATÉ C8 que são iguais a D2 (S2). Depois irá somar de D2 até D8 os valores 
correspondentes. Serão: 89+57+64 = 210. Agora subtraia 365-210 = 155. 
 
17. No contexto de segurança da Informação, analise os itens a seguir: 
 

I. Software que recebe atualizações periódicas com informações sobre novos malwares, com o objetivo de 
proteger o computador, eliminando e impedindo a propagação de novas ameaças. 

II. Protege as redes de computadores filtrando os pacotes de dados e permitindo o tráfego somente do que 
for permitido previamente. 

III. Refere-se à manipulação das pessoas pela persuasão a fim de descobrir informações sigilosas. 
 
As definições acima se referem, respectivamente, a 
 
A) Spyware, Firewall, Hacker. 
B) Antivírus, Firewall, Engenharia social. 
C) Firewall, Antivírus, Cracker. 
D) Keyloger, Spyware, Hacker. 
E) Antivírus, Hacker, Engenharia social. 
 



 

GABARITO: LETRA B. 
 
I – Quem elimina Malwares do computador e recebe atualizações periódicas é o Antivírus. II- Quem filtra pacotes 
de dados da rede é o Firewall. III- Técnica para obter dados da vitima atravé da persuasão é a Engenharia Social. 
 
18. Jair tem a necessidade de adquirir um notebook para utilizar em seus estudos da faculdade. Ao realizar uma 
busca na Internet, em um site de comércio eletrônico de computadores, encontrou um equipamento com as 
seguintes configurações: 
 
8ª geração do Processador Intel Core I7-8550U 
Windows 10 Home Single Language 
8 GB, LPDDR3, 1866MHz 
Unidade de estado sólido de 256 GB 
 
A descrição 8 GB, LPDDR3, 1866MHz refere-se à configuração 
 
A) Do disco rígido (HD). 
B) Do processador. 
C) Da memória RAM. 
D) Da placa de vídeo. 
E) Do sistema operacional. 

 
GABARITO: LETRA C. 
 

8ª geração do Processador Intel Core I7-8550U = MODELO DO PROCESSADOR (dica: INTEL CORE já conseguíamos 
distinguir). 
 
Windows 10 Home Single Language =. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 
 
8 GB, LPDDR3, 1866MHz = MEMÓRIA RAM (PRINCIPAL). (dica: DDR3). 
 
Unidade de estado sólido de 256 GB = CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO DISCO. UTILIZA A NOVA 
TÉCNOLOGIA SSD NO LUGAR DO TRADICIONAL DISCO MECANICO. 
 
19. Márcia utiliza o Sistema Operacional Windows 10 (configuração padrão – idioma português Brasil) para realizar 
suas tarefas na empresa em que trabalha. Após excluir vários arquivos que estavam armazenados na pasta 
Documentos em seu computador, percebeu que havia excluído um arquivo por engano. Um dos procedimentos 
que Márcia pode realizar para restaurar o arquivo excluído é: acessar a Lixeira, selecionar o Arquivo que deseja 
restaurar, clicar em Ferramentas de Lixeira e, em seguida 
 
A) Na Guia Gerenciar, clicar em Restaurar os Itens Selecionados. 
B) Na Guia Principal, clicar em Restaurar Arquivo. 
C) Na Guia Início, clicar em Restaurar Arquivo selecionado. 
D) Na Guia Arquivo, clicar em Restaurar os Itens Selecionados. 
E) Na Guia Restaurar, clicar em Restaurar Arquivo. 

 
GABARITO: LETRA A. 
 
Observe a figura abaixo: 
 



 

 
 
Contra imagens não há argumentos. 
 
20. No editor de texto Microsoft Word 2016 (configuração padrão – idioma português Brasil), na Guia Página Inicial e 
Grupo de Comandos parágrafo, os ícones são apresentados da forma a seguir: 
 

 
É correto afirmar que o comando apresentado pelo ícone 
 

A)  alinha o texto selecionado ao centro. 
 
 

B)  enumera as linhas de todo o documento. 
 

C)  muda a cor da fonte do texto selecionado. 
 

D) insere uma linha abaixo da linha selecionada. 
 

E)  cria uma lista com marcadores. 
 
 
GABARITO: LETRA E. 
 

A) Alinha o texto como JUSTIFICADO. 
B) Enumera os PARÁGRAFOS. 
C) Aplica SOMBREAMENTO. 
D) Aumenta o RECUO do PARÁGRAFO. 

 



 

Prova dentro do padrão que estudamos em nosso curso. Não vi nenhuma questão com margem de recursos.  
 
Boa Sorte! 
@infocomfabricio 
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