
D E O D A T O  N E T O



1) FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão
Nas configurações do Google Chrome, na seção de Privacidade e Segurança, a opção Limpar dados de
navegação NÃO permite remover:
Alternativas
a) arquivos provenientes de download;
b) cookies e outros dados do site;
c) histórico de download;
d) histórico de navegação;
e) imagens e arquivos armazenados no cache.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2021-pc-rn-agente-e-escrivao


2) FGV - 2021 - PC-RN - Agente e Escrivão - No Windows 10, o Gerenciador de Tarefas permite o
monitoramento da utilização de recursos do sistema em termos de utilização e atividade.
 A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia Desempenho é:
Alternativas
a) Arquivos, CPU, Energia, Firewall;
b) Arquivos, CPU, Energia, Memória virtual;
c) CPU, Disco, Ethernet, Memória;
d) Disco, Ethernet, Memória, Impressão;
e) Disco, Firewall, Ethernet, Memória.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fgv-2021-pc-rn-agente-e-escrivao


3) FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil - O tipo de malware que
modifica ou substitui um ou mais programas existentes para ocultar o fato
de que um computador tenha sido comprometido, ocultando vestígios de
ataque, é:
Alternativas 
a) Cavalos de Tróia.
b) Rootkit.
c) Spyware.
d) Worm.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fumarc-2018-pc-mg-escrivao-de-policia-civil


4)  FUMARC - PC-MG - Escrivão de Polícia Civil - Considere a planilha abaixo do
Microsoft Excel, versão português do Office:

Considerando que se deseja copiar (Ctrl+C) a célula C5 e colar (Ctrl+V) no intervalo
de células C6:C9 para que cada célula deste intervalo tenha o seu valor multiplicado
pelo valor da célula C2 corretamente, o conteúdo da célula C5 deveria ser:
Alternativas
a) =B5*$C2.   b) =B5*C$2.   c) =B5*C2.  d) =B5*VALOR(C2).

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fumarc-2018-pc-mg-escrivao-de-policia-civil


5)  FUMARC - Câmara de Pará de Minas - MG - Agente Legislativo - Recurso do
navegador Google Chrome 63.0, versão português, que permite abrir uma nova janela
para navegar com privacidade sem salvar seu histórico de navegação, cookies e dados
de sites:
Alternativas
a) Nova janela anônima.
b) Nova janela privada.
c) Nova janela secreta.
d) Nova janela segura.

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fumarc-2018-camara-de-para-de-minas-mg-agente-legislativo


6) CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Supervisor de Coleta e Qualidade
No MS Word, para criar um documento novo a partir de um documento existente, deve-se
selecionar, no menu Arquivo, a opção
Alternativas

a) Imprimir.
b) Salvar como.
c) Salvar.
d) Compartilhar.
e) Salvar como PDF.

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-ibge-supervisor-de-coleta-e-qualidade


7) CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - Com referência à
transformação digital, julgue o próximo item.

 A Internet das coisas (IoT) aumenta a quantidade e a complexidade dos dados por meio de
novas formas e novas fontes de informações, influenciando diretamente em uma ou mais
das características do big data, a exemplo de volume, velocidade e variedade. 

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-prf-policial-rodoviario-federal


8) CESPE / CEBRASPE - 2021 - PRF - Policial Rodoviário Federal - A respeito de segurança e
de cloud computing, julgue o item subsequente.

Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da
inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. 

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-prf-policial-rodoviario-federal

