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  Informática   

 

Com base na figura abaixo, responda às questões 1 a 3: 

 

 

Questão 1 - O Google Drive é um serviço de 

armazenamento e sincronização na nuvem. Nele, você pode 

criar, editar e armazenar arquivos. Esses arquivos são 

distribuídos em pastas. Para criar uma nova pasta no Google 

Drive, você deve clicar: 

a) no botão "Novo". 

b) em "Meu Drive" (à esquerda). 

c) em "Drive" (na parte superior). 

d) em "Lixeira". 

e) com o botão esquerdo na área de arquivos e pastas.  
 

 

Questão 2 - Quando um documento no Google Drive é 

editado, qual ação deve ser realizada para salvar esse 

documento? 

a) Salvar no computador e depois copiar novamente para o 

Google Drive. 

b) Nenhuma, já que o Google Drive grava automaticamente as 

alterações. 

c) Clicar no submenu “Arquivo” e selecionar “salvar”.  

d) Clicar com o botão direito num espaço vazio para obter a 

função “salvar”. 

e) Clicar no submenu “Ferramentas” e selecionar “salvar”. 

 

Questão 3 - No Google, quando você clica no 

botão            , terá disponível diversos aplicativos para 

selecionar. Qual o nome do aplicativo representado pela 

figura abaixo? 

 

 

 

 

a) Planilhas. 

b) Apresentações. 

c) Documentos. 

d) Formulários. 

e) Desenhos. 
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Questão 4 - O Planilhas Google é a versão Google do: 

a) Microsoft Word. 

b) Microsoft Power Point. 

c) Corel Draw. 

d) Microsoft Excel. 

e) Bloco de notas. 

 

 

Questão 5 - Dadas as células de uma planilha Google: 

A1 = 10, B1 = 22 e C1 = 2. O valor resultante na célula D1, que 

contém a fórmula =A1+B1/C1, será: 

a) 440 

b) 16 

c) 34 

d) 21 

e) 54 

 

 

Questão 6 - Considere que, numa planilha do Google, há 

uma lista de endereços com 1000 linhas, sendo uma das 

colunas destinada ao nome da cidade. Das opções abaixo, qual 

a mais indicada para mostrar somente as linhas com o nome 

de determinada cidade? 

a) Excluir as linhas com o nome das cidades que não 

interessam. 

b) Criar uma validação de dados. 

c) Criar um filtro. 

d) Usar o recurso de formatação condicional. 

e) Ordenar o intervalo. 

 
 

Questão 7 - Preciso criar uma apresentação Google que 

possua links para documentos na Internet. Para tanto, o que 

devo fazer após selecionar um objeto âncora no slide? 

a) Selecionar o botão “inserir link” e digitar o endereço da 

página destino. 

b) Abrir a página destino em uma nova aba. 

c) Substituir o objeto âncora pelo link da página destino.  

d) Fazer uma cópia da página destino e colar no slide. 

e) Adicionar um comentário com o link da página destino. 

 

 

 

 

 

Questão 8 - Em um arquivo texto criado no Google 

Documentos e compartilhado com a turma, alguém apagou todo 

o texto. Como é possível recuperar a última versão válida? 

a) Menu Ferramentas > Traduzir documentos. 

b) Menu Ferramentas > Explorar. 

c) Menu Arquivo > Fazer Download como. 

d) Menu Arquivo > Ver detalhes do documento. 

e) Menu Arquivo > Ver histórico de Revisões. 

 

 

Questão 9 - No Gmail, é possível criar uma assinatura 

automática para as mensagens enviadas. Em qual menu da área 

de configurações é possível fazer essa definição? 

a) Marcadores. 

b) Geral. 

c) Caixa de Entrada. 

d) Contas. 

e) Complementos. 

 

 

 

Questão 10 - Na internet, o nome wiki é utilizado para 

representar qual destes significados? 

a) Blog pessoal. 

b) Enciclopédia. 

c) Software colaborativo. 

d) Software livre. 

e) Gerenciador de recursos. 

 

 

Questão 11 - Google, Linkedln e DropBox são exemplos, 

respectivamente, de: 

a) site de busca, site portal de notícias e site de busca 

especializada. 

b) site de armazenamento remoto em nuvem, site de busca 

e site de busca especializada. 

c) site de busca, site de busca especializada e portal de 

notícias. 

d) portal de notícias, site de busca especializada e site de 

armazenamento remoto em nuvem. 

e) site de busca, site de rede social e site de 

armazenamento remoto em nuvem. 
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Questão 12 - O termo hipertexto foi criado por Theodore 

Nelson, na década de 1960, para denominar a forma de escrita e 

de leitura não linear. Na informática, o termo Hipertexto significa:  

a) um texto na internet contendo um link para outra página. 

b) um texto na internet com uma imagem. 

c) um texto normal na internet.  

d) um texto na internet contendo um vídeo. 

e) um texto muito extenso na internet.  

 

Questão 13 - Os botões de função, como o nome já diz, 

executam papéis específicos dentro de programas e sistemas 

diferentes. Ao se operar o Windows, é possível observar, por 

exemplo, que o botão F1 costuma ativar a janela de ajuda, 

sempre que ela for necessária. A combinação Alt + F4 também 

tem uma ação singular: fechar janelas ativas. No Microsoft Word, 

selecionar palavras e depois pressionar Shift + F3 resulta em 

alterar a caixa dos caracteres. Qual o número total de teclas de 

função em um teclado de computador? 

a) 8 

b) 10 

c) 14 

d) 16 

e) 12 

 
 

Questão 14 - Qual combinação de teclas é utilizada para 

excluir permanentemente um arquivo ou pasta no Microsoft 

Windows? 

a) Alt+delete. 

b) CTRL+delete. 

c) Shift+delete. 

d) Tab+Delete. 

e) CTRL+Alt+Delete. 

 
 

Questão 15 - A tecnologia está presente na vida de 

bilhões de pessoas no mundo. Atualmente, as pessoas não vivem 

sem algum tipo de tecnologia. Estamos sempre conectados, seja 

através de smartphones, microcomputadores, tablets, consoles 

de jogos, etc. Todos esses equipamentos, para funcionar, 

precisam de um sistema operacional. São exemplos de sistemas 

operacionais usados em microcomputadores e smartphones, 

respectivamente: 

a) IOS e Microsoft Windows. 

b) Google+ e Android. 

c) Linux e Microsoft Access. 

d) Microsoft Windows e Android. 

e) Microsoft Access e IOS. 

Questão 16 - Com o avanço da tecnologia, o manuseio e 

o compartilhamento de arquivos se tornou muito mais simples e 

prático. Atualmente, podemos armazenar arquivos no HD de um 

computador pessoal, num pendrive, na nuvem, etc. Quando se tem 

um arquivo armazenado na nuvem e se quer copiá-lo para o HD de 

um computador, é preciso fazer um ______________ e, de modo 

contrário, quando se tem um arquivo no computador pessoal e se 

deseja armazená-lo na nuvem, deve-se fazer um 

______________. 

Das opções abaixo, a que preenche corretamente os espaços é: 

a) upgrade – downgrade. 

b) download – upload. 

c) downgrade – upgrade. 

d) save – share. 

e) upload – download. 
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  Língua Espanhola 
 

 

ATENÇÃO:  
Para realizar esta prova, você poderá utilizar um dicionário impresso, se desejar. Lembramos, no entanto, que não 
é permitido o empréstimo de dicionários, nem o uso de equipamentos eletrônicos.  

 

Texto 1 
 

  
 

La ONU acuerda reducir los plásticos de un solo uso 
para el 2030 

Los países prometen aplicar un “significativo” recorte de estos 
materiales, aunque algunos países eran más ambiciosos 
 

                                                                                                          ANTONIO CERRILLO  
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Modesto paso para hacer frente a la plaga de los plásticos. La cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, clausurada el viernes en Nairobi, ha logrado un acuerdo global 

para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Tras cinco días de debates en la capital de Kenia, los 

ministros han acordado una declaración sobre cómo poner freno a los plásticos, aunque algunos países 

esperaban compromisos mucho más ambiciosos. 

El acuerdo indica que los países abordarán el “daño causado” en los ecosistemas por los deficientes sistemas 

de eliminación y gestión de desechos, “incluso mediante la reducción significativa de los productos plásticos 

de un solo uso para el año 2030”. El acuerdo es muy modesto puesto que no plantea objetivos globales, sino 

sólo se refiere a los plásticos de usar y tirar, sobre los que la UE ya ha promovido una regulación con una 

nueva directiva sobre la reducción de plásticos de un solo uso que debe entrar en vigor en dos años. Los 

plásticos de un solo uso incluyen: cubertería (tenedor...), removedores de bebidas, palitos de globos, pajitas, 

tazas, vasos, botellas de bebidas, envases para alimentos, envoltorios de comida rápida, bandejas, toallitas 

húmedas y colillas de cigarros, entre otros artículos. Los 10 plásticos de un solo uso más habituales 

representan el 86% de todos los artículos de plástico de un solo uso (y el 43% del total de residuos de las 

playas europeas). 

El pacto alcanzado no incide sobre la globalidad de los plásticos pero puede ser relevante si incentiva la 

innovación y sirve para imprimir un rumbo nuevo en los sectores productivos afectados, según expertos 

consultados, puesto que en el sector doméstico es donde causa más estragos. Los países también 

“trabajarán con el sector privado para encontrar alternativas asequibles y respetuosas con el medio 

ambiente”, añade el acuerdo. 

Varios países apoyaban medidas más ambiciosas, entre ellos India, con la finalidad de que los gobiernos se 

comprometieran a la “eliminación progresiva de los productos de plástico de un solo uso para 2025”. Todo 

indica sin embargo que algunos países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Cuba se opusieron, no 

dieron su brazo a torcer, y finalmente solo se incluyó una “reducción significativa" en 2030. Se estima que 

cada minuto se compra en el mundo un millón de botellas de plástico y, al año, se usan 500.000 millones de 

bolsas. Se calcula que unas ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, lo que supone una 

grave amenaza para la vida marina.  

 

https://www.lavanguardia.com/autores/antonio-cerrillo.html
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Muchas compañías se han comprometido a ser más respetuosas y a asumir la responsabilidad de los 

envases usados después de que se levantara una gran ola de quejas por los impactos de los residuos 

plásticos cada vez mejor documentados en los mares. Un total de 31 empresas, entre ellas Mars, Nestlé y 

Danone, han dado a conocer la cantidad de envases de plástico que crean en un año (Nestlé, 1,7 millones 

de toneladas; Colgate: 287,008 toneladas en 2018; y Unilever: 610,000 toneladas). 

“El mundo está en una encrucijada, pero hoy hemos elegido el camino a seguir”, dijo optimista Siim Kiisler, 

presidente de la Asamblea y ministro de Medio Ambiente de Estonia.  “Si los países cumplen todo lo acordado 

aquí e implementan las resoluciones, podríamos dar un gran paso hacia un nuevo sistema mundial en el 

que ya no crezcamos a expensas de la naturaleza sino que veamos a las personas y al planeta prosperar 

juntos”, dijo la directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente, Joyce Msuya. 

 

(Adaptado de www.lavanguardia.com. Accedido el 16 de marzo de 2019) 

 

 
As questões de  17 a 24 referem-se ao Texto 1. 
 

 

Questão 17 -   A única alternativa que está de acordo 

com o texto é: 

a) Os produtos plásticos descartáveis, usados uma única vez, 

representam mais de 40% dos resíduos encontrados nas 

praias europeias. 

b) Os produtos descartáveis têm menor impacto quando 

observada a produção de empresas como Nestlé. 

c) Cuba e Estados Unidos defenderam uma redução estratégica 

dos produtos plásticos, que devem ser proibidos até 2030. 

d) O acordo apresentado na assembleia tem alcance global e 

limitará a produção de qualquer tipo de objeto plástico no 

mundo. 

e) A União Europeia vai apresentar um novo regulamento sobre 

o uso de pratos e copos descartáveis. 

Questão 18 - De acordo com o texto: 

a) Produtos domésticos descartáveis como garfos, pratos, 

embalagens para alimentos e canudinhos representam 

apenas uma pequena parte dos resíduos poluentes 

encontrados nos oceanos. 

b) Uma das alternativas propostas foi diminuir o uso de 

descartáveis até 2020. 

c) O setor que causa maiores estragos e mais produz dejetos 

ou resíduos plásticos é o setor doméstico. 

d) A reunião realizada no Quênia durante dois dias teve 

pequeno impacto junto às organizações de Meio Ambiente.  

e) Há algumas queixas sobre a polução de resíduos plásticos 

nos mares, porém, ainda não foi bem documentada. 

 

Questão 19 - No fragmento “podríamos dar un gran 

paso” (linha 35), o verbo expressa: 

a) Uma impossibilidade. 

b) Uma conclusão sem alternativas. 

c) Uma dificuldade inexistente. 

d) Uma ação já realizada. 

e) Uma intenção futura. 

 

Questão 20 - Conforme o contexto apresentado, as 

palavras  “clausurada” (linha 2) e “asequibles” (linha 19) 

significam: 

a) aberta  –  mais baratas. 

b) terminada – injustas. 

c) causada – econômicas. 

d) discutida – executáveis. 

e) encerrada – acessíveis. 

 

Questão 21 - Segundo o texto, sobre os produtos 

plásticos, é correto afirmar: 

a) A cada ano, são usadas 500 bilhões de sacolas plásticas. 

b) Em uma hora, são compradas um milhão de garrafas 
plásticas. 

c) Calcula-se que são consumidas oito toneladas de plásticos 
por ano. 

d) As garrafas plásticas não representam ameaça aos 
oceanos. 

e) Os produtos de um só uso são menos poluentes do que as 
sacolas plásticas. 

 

http://www.lavanguardia.com/
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Questão 22 - A expressão destacada em “no 

crezcamos a expensas de la naturaleza” (linha 36) tem o 

sentido de: 

a) Desperdício da natureza. 

b) Promovendo a natureza. 

c) Expandindo a natureza. 

d) Às custas da natureza. 

e) Ao desenvolver a natureza. 

 

Questão 23 - Conforme o que foi lido, a única alternativa 

correta é: 

a) O acordo resultante da reunião realizada em Nairóbi não teve 

grande repercussão junto aos ministros presentes. 

b) O presidente da assembleia das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente se mostrou pessimista, já que não houve nenhum 

acordo significativo e tudo ficou na mesma situação. 

c) Países com a Índia não ficaram satisfeitos com o acordo, pois 

queriam que se regularizasse um aumento de produtos 

plásticos até 2025. 

d) A Colgate e a Unilever são as duas empresas que mais 

produzem plásticos no mundo. 

e) O pacto acordado na assembleia terá relevância se incentivar 

a inovação e der um novo rumo aos setores produtivos. 

Questão 24 - As expressões “sin embargo” (linha 23) e 

“sino” (linha 36) são conjunções adversativas e, conforme o 

contexto, têm o sentido de: 

a) porém – entretanto. 

b) no entanto – mas sim. 

c) por enquanto – todavia. 

d) enquanto – assim pois. 

e) entretanto – por conseguinte. 
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Texto 2 
 

 
 

 

 

Igualdad: un derecho y un deber  de 

todos 
VAL DIEZ 

s 
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El mundo empresarial, representado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 

ha expresado en múltiples ocasiones su apuesta por la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 

su rechazo a toda forma de discriminación en todos los ámbitos y en especial en el mercado laboral" 

Con este texto se introduce a la sociedad un estudio realizado por CEOE a través de una consultora 

independiente sobre la brecha salarial de género en España. Es una investigación valiente, objetiva y rigurosa, 

que cuantifica la brecha salarial ajustada en un 12,2%, inferior a la media europea, identificando las causas que 

la generan, y proponiendo soluciones para reducirla. Este compromiso refleja que estamos ante una nueva era 

de implicación empresarial en la gestión y resolución de un tema tan necesario y sensible como es la Igualdad 

laboral. 

Las empresas están en la actualidad activamente comprometidas con la incorporación de la mujer en el ámbito 

laboral, en condiciones de igualdad efectiva de trato y oportunidades. Ya no se cuestiona su importancia. 

Estamos ante un derecho y un deber de todos, y la mayoría de las empresas lo saben y trabajan para ello. 

La igualdad como valor es un principio fundamental y una condición necesaria para la realización de los objetivos 

de crecimiento, empleo y cohesión social. Hoy la igualdad de oportunidades es un factor estratégico para las 

trabajadoras y para las empresas. Por lo tanto, la gestión de la diversidad de género resulta esencial, sobre todo, 

para utilizar todo el talento, las habilidades, experiencias, conocimientos, valores y actitudes diferentes 

aportadas por personas que se complementan para crear un equipo competitivo. 

Las empresas son muy conscientes de tener un papel importante en la consecución de la igualdad. Pero también 

se enfrentan a muchas circunstancias ajenas a las propias decisiones empresariales que no son fáciles de 

cambiar ni controlar a corto plazo. Ya nos gustaría, pero las empresas son parte de una sociedad imperfecta, 

con condicionantes culturales y sociales, y son un reflejo también de todas las dificultades de la sociedad. 

Tenemos muy claro que no somos los únicos actores implicados, pero queremos ser parte de la gran evolución. 

Para conseguir esa igualdad efectiva que todos queremos, las Administraciones Públicas, los trabajadores y la 

sociedad en su conjunto, deben también colaborar. 

Aunque durante las dos últimas décadas en España se ha avanzado de forma muy positiva, aumentando la 

tasa de empleo femenino y desde 2002 se ha reducido la brecha salarial en un 28%, queda todavía mucho por 

hacer. No nos olvidemos de que aún existen factores culturales y sociales sobre los que es imprescindible actuar. 

Siguen siendo necesarias políticas educativas y formativas, que favorezcan la igualdad junto con políticas 

familiares de apoyo y creación de servicios sociales para la atención a menores y personas dependientes que 

favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la participación en igualdad de hombres y 

mujeres en el mercado laboral, evitando que la maternidad sea causa de penalización del desarrollo profesional, 

compartiendo las responsabilidades familiares e impulsando a las mujeres a avanzar en su vida profesional. 

 

(Disponible en www.elmundo.es . Accedido el  08 de marzo de 2019) 

 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/
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As questões de 25 a 32 referem-se ao Texto 2. 
 

Questão 25 - De acordo com o texto, qual o maior 

objetivo a ser alcançado? 

a) O direito apenas a um salário melhor para as mulheres no 

trabalho. 

b) Escolher o papel das mulheres dentro das empresas. 

c) A necessidade da gestão da diversidade dos gêneros nas 

empresas.  

d) A igualdade de valor para as mulheres no mercado de 

trabalho. 

e) Evitar que as mães sejam prejudicadas nas empresas.  

  

Questão 26 - O pronome “la” (linha 07) faz referência a 

que palavra ou expressão referida no texto? 

a) Una investigación valiente, objetiva. 

b) Inferior a la media europea. 

c) La brecha salarial ajustada. 

d) Ante una nueva era de implicaciones. 

e) Resolución de un tema tan necesario. 

Questão 27 - Qual o melhor significado, em português e 

dentro do contexto, para o vocábulo  “ello” (linha 12)? 

a) Ele. 

b) Isso. 

c) Nisso. 

d) Disso. 

e) Deles. 

 

Questão 28 - A palavra “aportadas” (linha 17) pode ser 

traduzida ao português por: 

a) Proporcionadas. 

b) Apartadas. 

c) Dispostas. 

d) Enfrentadas. 

e) Apertadas. 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 29 - O substantivo “equipo” (linha 17) 

apresenta o gênero masculino em espanhol. Quais outras 

palavras têm essa mesma classificação? 

a) Legumbre – leche. 

b) Nariz – sangre. 

c) Cumbre – arte. 

d) Viaje – árbol. 

e) Agua – fe.  

 

Questão 30 - A conjunção “pero” (linha 18) poderá ser 

substituída em espanhol, sem perda de sentido, por: 

a) Por lo tanto. 

b) Así. 

c) Tras. 

d) Además.  

e) No obstante. 

 

Questão 31 - O conector “aunque” (linha 25), dentro do 

contexto, apresenta uma ideia de: 

a) Adição. 

b) Dúvida. 

c) Concessão. 

d) Conclusão. 

e) Alternativa. 

 

Questão 32 - A expressão verbal “se ha avanzado” 

(linha 25) está conjugada no tempo ______________ e 

apresenta um sentido de: 

a) Pretérito Pluscuamperfecto – passado. 

b) Pretérito Perfecto Compuesto – passado. 

c) Futuro Imperfecto – futuro. 

d) Presente Compuesto – presente. 

e) Presente de Subjuntivo – passado.  

 

 


