COMENTÁRIO À PROVA DA UFPB NÍVEL SUPERIOR – FRANKLIN FELIPE

PROVA CARGOS NÍVEL SUPERIOR
Caros alunos, neste domingo (8 de ABRIL/19) foi aplicada pelo Instituto AOCP a
prova do concurso da UFPB para o cargos de NÍVEL SUPERIOR, dessa forma, segue os
comentários para esclarecimentos das questões e para possíveis recursos.
No geral, a prova foi fácil e abordamos muitos assuntos e resolvemos questões
semelhantes em sala, também nas questões extras comentadas e simulados da Área do
aluno IAP Cursos. Vamos aos comentários ….
1. O Microsoft Office Word 2016 possui a possibilidade de tornar textos ou elementos gráficos em um
elemento “clicável”, o qual, ao ser clicado, permite acesso a informações em outra parte do mesmo
documento ou fora dele. Assinale a alternativa que descreve o nome desse recurso.
a) Paginação.
b) Hiperlink.
c) Citação.
d) Legenda.
e) Indicador.
COMENTÁRIO: Gabarito oficial preliminar: opção B. CERTO

Hiperlink acessível pela guia INSERIR ou CTRL+K.

2. Um empresário, em uma situação hipotética, como apresentada a seguir, precisa criar uma
fórmula para calcular a média entre os salários dos seus funcionários cuja idade seja maior ou
igual a 35 anos. Nesse caso, qual das alternativas a seguir é indicada para esse empresário
realizar a operação desejada? (grifo meu)
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A)
B)
C)
D)
E)
COMENTÁRIO: Gabarito oficial preliminar: opção C. CERTO
A função MEDIASE tem a mesma sintaxe da função SOMASE (=MEDIASE(INTCRITÉRIO;CRITÉRIO;INT_MÉDIA), no entanto, vai encontrar a média de um intervalo de
células que satisfaça uma condição especificada.

3. A figura a seguir representa que será executada a ação “control folders”. É correto afirmar que o
objetivo dessa ação é abrir

a) A tela “Sobre Windows”, mostrando informações da sua versão e compilação.
b) O painel de controle do sistema.
c) As opções do explorador de arquivos.
d) A pasta de documentos do usuário “logado” no sistema.
e) O gerenciador de dispositivos e impressoras.
COMENTÁRIO: Gabarito oficial preliminar: opção C. CERTO
Folders (pasta). Esse comando abre uma caixa de diálogo que permite as configurações
referentes ao Explorador de arquivos do Windows. Questão digamos desnecessária pro
dia a dia, pois existem formas mais simples para acessar esse recurso.

4. O Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web e capaz de processar
diversas linguagens. Assinale a alternativa que apresenta somente exemplos de Browsers.
a) Firefox, Filezilla, Safari, Edge.
b) Tor, Chrome, Thunderbird, Safari.
c) FIlezilla, Thunderbird, Internet Explorer, Chrome.
d) Edge, Filezilla, Thunderbird, Chrome.
e) Chrome, Safari, Tor, Edge.

COMENTÁRIO: Gabarito oficial preliminar: opção E. CERTO
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Filezilla é um cliente de FTF (transf de arquivos), Thuderbird é gerenciador de correio da
Fundação Mozilla. ToR é um navegador que protege nossa identidade na Internet.

5. No Microsoft Word 2016, é possível gerenciar quebras de seções em um documento. Sobre esse
recurso, assinale a alternativa correta.
a) Existe apenas um tipo de quebra de seção, chamada “Próxima Página, que inicia a nova seção na página
seguinte.
b) Não é possível ter várias seções diferentes dentro de uma mesma página do documento.
c) Iniciar uma nova seção em um documento é praticamente iniciar um documento novo dentro de
um mesmo documento. Com isso, é possível determinar diferentes formatações de texto dentro de
um mesmo documento.
d) Inserir seções dentro de um documento é somente uma maneira de organizar o documento para o
usuário, mas não serve para alterar o documento em diferentes layouts.
e) Ao excluir uma quebra de seção, todo texto que estiver antes da quebra perderá sua formatação.
COMENTÁRIO: Gabarito oficial preliminar: opção C. CERTO
Quebras de seção é um recurso importante para que comandos que tem abrangência no
documento inteiro você consiga isolar em partes do documento, como se fosse, sub
documentos. Por exemplo, orientação de página, numeração, cabeçalho para que seja
diferentes no mesmo documento Word, é necessária, a criação de seções. Vimos o
conceito em sala e exemplo das quebras contínua e na próxima página.
Guia LayOut da Página no Grupo Configura Página, opção Quebras.

Caro aluno espero que esses comentários possam de ajudá-lo de alguma forma. Que Deus te abençoe com toda
sorte de bênçãos, inclusive a de um cargo público.
Saudações concurseiras a você que acredita e NUNCA desiste do seu objetivo!
Franklin Felipe - Nat-8-Abril-2mil19.
profranklin@gmail.com
Insta: proffranklinfelipe –
Acesse o grupo: Superinfoconcursos no facebook
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