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 QUESTÃO NÚMERO: 31 

 GABARITO PRELIMINAR: E 

 COMENTÁRIO: 

 Os periféricos são classificados em três categorias: 

 ENTRADA (INPUT) à Envia dados ao processador; 

 SAÍDA (OUTPUT) à Recebe as informações do processador; 

 ENTRADA/SAÍDA (I/O) à Envia dados e recebe informações do processador, disposi�vos híbridos. 

 A)  HD à ENTRADA/SAÍDA 

 B)  IMPRESSORA à SAÍDA 

 C)  MEMÓRIA à Não especificou qual. 

 D)  MONITOR à SAÍDA 

 E)  TECLADO à ENTRADA. 



 QUESTÃO NÚMERO: 32 

 GABARITO PRELIMINAR: B 

 COMENTÁRIO: 

 DOCX à Documento padrão do Word 2007 e superiores. 

 XLSX à Pasta de trabalho do Excel (planilhas) 2007 e superiores. 

 QUESTÃO NÚMERO: 33 

 GABARITO PRELIMINAR: B 

 COMENTÁRIO: 

 O padrão para endereçamento de e-mail é: 

 usuário@servidor  à  Nome  do  usuário  à  esquerda,  o  arroba  “@”  fazendo  o  papel  da  preposição  NO  e  o 
 nome do servidor de e-mail do usuário. 

 QUESTÃO NÚMERO: 34 

 GABARITO PRELIMINAR: B 

 COMENTÁRIO: 

 A)  ABRIR e SELECIONAR TUDO. 

 B)  COPIAR e COLAR 

 C)  FECHAR A JANELA e CENTRALIZAR 

 D)  RECORTAR e --//-- 

 E)  DESFAZER e ALINHAR À ESQUERDA 

 QUESTÃO NÚMERO: 35 

 GABARITO PRELIMINAR: B 

 COMENTÁRIO: 

 A)  A  memória  principal  é  a  RAM  é  possui  capacidade  de  8GB  (basta  observer  que  não  é  a 
 maior e nem a menor memória em termos de capacidade) 

 B)  256 GB é a capacidade do SSD (drive de estado  sólido). 

 C)  INTEL CORE I5 1035G1 é o modelo do processador 



 D)  Não temos a informação sobre a resolução do monitor 

 E)  Não temos a informação sobre a velocidade  do processador. 

 QUESTÃO NÚMERO: 36 

 GABARITO PRELIMINAR: A 

 COMENTÁRIO: 

 O  Google,  também  conhecido  como  Gigante  das  Buscas,  é  uma  empresa 

 multinacional  que  oferece  serviços  online  e  softwares  para  download.  A 

 companhia  tem  um  leque  grande  de  produtos,  entre  eles:  o  Google  Tradutor 

 (Translate),  o  Google  Map  (com  o  recurso  Street  View)  e  o  Google  Earth,  o 

 navegador  Chrome,  a  assistente  virtual  Google  Now  e  o  Ok  Google,  a  loja  de 

 aplicativos  Google  Play  Store,  o  Google  Acadêmico,  Google  Docs,  Google  Fotos, 

 e  muitos  outros.  Entretanto,  o  mais  conhecido  e  usado  o  buscador  Google.com 

 (para  o  Brasil,  Google.com.br),  utilizado  por  mais  de  90%  dos  usuários  de 

 Internet.  A  ferramenta  de  pesquisa,  muito  acessada  inclusive  por  quem  busca 

 imagens  por  conta  do  Google  Imagens,  processa  mais  de  um  bilhão  de 

 solicitações e 20 petabytes de dados todos os dias. 

 QUESTÃO NÚMERO: 37 

 GABARITO PRELIMINAR: A 

 COMENTÁRIO: 

 Podemos imaginar a seguinte planilha: 

 Observe que foi usada a fórmula =SOMA(B1:B20) 

 O sinal de dois pontos é para indicar intervalo  à  B1 até B20. 

 QUESTÃO NÚMERO: 38 

 GABARITO PRELIMINAR: D 

 COMENTÁRIO: 

 A)  Temos a palavra FRASE em negrito e EXEMPLO em  tachado. 



 B)  A palavra Exemplo está em itálico. 

 C)  A palavra FRASE está subscrita. 

 D)  A  palavra  UMA  está  em  negrito,  a  palavra  FRASE  está  em  itálico  e  a  palavra 

 exemplo está em tachado. 

 E)  A palavra UMA está sobrescrita e a palavra EXEMPLO  está em tachado. 

 QUESTÃO NÚMERO: 39 

 GABARITO PRELIMINAR: B 

 COMENTÁRIO: 

 Os  principais  servidores  de  e-mail  não  aceitam  como  anexos  arquivos 

 executáveis, EXE. 

 Veja o que cita a ajuda do GMAIL: 

 Para  proteger  sua  conta  contra  possíveis  vírus  e  softwares  nocivos,  o  Gmail 

 não permite que os seguintes itens sejam anexados: 

 Alguns  tipos  de  arquivo,  inclusive  se  estiverem  compactados  (como  .gz  ou 

 .bz2) ou dentro de outros (como .zip ou .tgz) 

 Documentos com macros maliciosas 

 Itens protegidos por senha com conteúdo arquivado 

 Dica:  se  você  tentar  anexar  um  documento  grande  demais,  sua  mensagem  não 

 será enviada. Saiba mais sobre anexos e limites de tamanho de arquivo. 

 Tipos de arquivo que não podem ser incluídos como anexos 

 Para  proteger  sua  conta,  o  Gmail  não  permite  que  você  anexe  alguns  tipos  de 

 arquivo.  Para  acompanhar  a  mudança  constante  de  softwares  nocivos,  o  Gmail 

 atualiza frequentemente os tipos de arquivo não permitidos. 



 Estes são os tipos bloqueados pelo Gmail: 

 .ade,  .adp,  .apk,  .appx,  .appxbundle,  .bat,  .cab,  .chm,  .cmd,  .com,  .cpl,  .dll, 

 .dmg,  .ex,  .ex_,  .exe,  .hta,  .ins,  .isp,  .iso,  .jar,  .js,  .jse,  .lib,  .lnk,  .mde,  .msc, 

 .msi,  .msix,  .msixbundle,  .msp,  .mst,  .nsh,  .pif,  .ps1,  .scr,  .sct,  .shb,  .sys,  .vb, 

 .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh 

 Fonte: 

 https://support.google.com/mail/answer/6590?hl=pt-BR#zippy=%2Cmensa 

 gens-com-anexos 

 QUESTÃO NÚMERO: 40 

 GABARITO PRELIMINAR: E 

 COMENTÁRIO: 

 WINDOWS 10 é o sistema operacional desenvolvido pela MICROSOFT. 

 A.  Google Chrome.  à  NAVEGADOR desenvolvido pela  GOOGLE. 

 B.  LibreOffice Writer.  à  EDITOR DE TEXTOS do pacote  Libre Office. 

 C.  MS Excel. -> EDITOR DE PLANILHAS ELETRÔNICAS  do pacote Office. 

 D.  MS Word.  à  EDITOR DE TEXTOS do pacote OFFICE. 
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 conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos. 
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