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05 C 

A questão está clara e objetiva e atende ao item “Noções 
básicas de informática: conceitos” do programa do edital do 
concurso. Segundo Guilhem, B.; Nascimento, R. , no livro 
Informática, p. 17. Ed. Saraiva, 2013, os programas de áudio, 
video e imagem possuem extensões características:  
Audio – mp3, wma e wav 
Video – mpg, avi e wmv 
Imagens – jpg, bmp, tiff, gif e png.  
A questão estava clara com a palavra “respectivamente”, que 
indica a ordem solicitada. 
Portanto, a única opção que atende arquivos de áudio, vídeo e 
imagem, nessa ordem é wma, avi e bmp.  

INDEFERIDO  

06 D 

A questão está clara e objetiva e atende ao item “Software 
Básico (Sistemas operacionais e Linguagens de programação)” 
do programa do edital do concurso. Segundo Guilhem, B.; 
Nascimento, R., no livro Informática, p. 18. Ed. Saraiva, 2013, 
são exemplos de funções de um Sistema operacional: 
Gerenciamento de recursos de hardware, gerenciamento de 
outros programas, gerenciamento de memória, gerenciamento 
da memória virtual, permitir a interface entre o usuário e a 
máquina; interpreter os commandos executados pelo usuário. 
Portanto, das opções descritas, elaborar a formatação de 
documentos não é uma função do Sistema operacional e sim de 
um aplicativo editor de textos. Monteiro e Matos no livro 
Informática Essencial para Concursos, p.62, editor Alumnus, 
2012, mencionam que “os programas aplicativos são programas 
que desempenham tarefas específicas, ou seja, editores de 
textos, navegadores, planilhas eletrônicas e outros.”. Na página 

INDEFERIDO  



                                                                                          UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
                                                                COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 

FUNDAÇÃO  PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

 

 

seguinte eles mencionam que o Sistema operacional conversa 
com a parte física do computador (com o hardware), enquanto 
que os aplicativos são desenvolvidos por uma linguagem mais 
próxima do entendimento do usuário (linguagem de alto nível). 
Portanto, a resposta correta é elaborar a formatação de 
documentos (que seria uma função de um aplicativo editor de 
textos). 

 

 


