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CANDIDATO RICARDO SAITO SQUARCINI 
 

 M > Boa noite *****. Senhor Ricardo, quantos editores de texto que o senhor conhece?  

E2 > Conheço o Word da Microsoft, tem um do de Linux também mas, é... *****. Bom, o 

Word é um editor de texto.  

A resposta está correta de acordo com a pergunta do examinador. 

 

M > O senhor falou do Word né? Vamo pegar então a versão dois mil e oito, dois mil e três, 

um padrão... padrão, linguagem portuguesa né, em português na versão portuguesa, versão 

padrão, é... senhor... se eu quiser selecionar no menu, é... pra modifi... é... no menu, o que 

que eu devo selecionar pra modificar as margens do meu documento, o senhor saberia me 

dizer? Naquele menu de opções? 
E2 > Eu sei que... é assim, se for pra deixar o documento com uma aparência... uma 

aparência certa dos dois lados é justificado. Agora... 

Resposta correta: 

É o menu para configurar página. 

  

M > Mas eu não to falando em justificar, centralizar... eu queria marcar a margem, a dois 

centímetros, a três centímetros, margem da direita, margem da esquerda. Que opção no 

menu eu usaria pra fazer isso? O senhor sabe me dizer?  

E2 > Acredito que seja ocultar.... 

Resposta correta: 

É o menu para configurar a página. 

  

M > Ainda no Microsoft Word. O senhor saberia me dizer o quê que é uma fonte? O que é 

fonte no Microsoft Word.  

E2 > Fontes são os tipos de letras que existem para que o usuário possa ter acesso.  

Resposta correta  

 

M > Vamo pular então agora pró Excel, Microsoft Excel. Nós perguntamos aqui  

anteriormente, sobre célula, ta? É... o sinal de igual, numa célula, pra quê que serve?  

E2 > Serve pra, serve pra solicitar o resultado.  

Resposta correta: 

O sinal de “=” indica que é uma fórmula 

 

M > Solicitar o resultado?  

E2 > O sinal de igual... o resultado daquela *****.  

Resposta correta: 

O sinal de “=” indica que é uma fórmula  

 

M > Mas se eu digito o sinal igual no início de uma célula, o quê que eu to querendo fazer 

com isso? O senhor sabe me dizer?  

E2 > Não me recordo.  

Resposta correta: 

O sinal de “=” indica que é uma fórmula  
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M > Muito bem. Perguntamos aqui também, é... o que seria um HD slave ou escravo. O  

senhor sabe me dizer o que é?  

E2 > Esse HD slave, ele é um HD sobresalente, ele é um... ele fica separado do HD 

principal e é utilizado para determinadas tarefas ***** quando a gente precisa carregar o 

HD principal Ele é slave... escravo porque ele fica ... ele fica a disposição do principal.  

Resposta correta: 

A nomenclatura de HD master e slave indica apenas o endereçamento do mesmo numa 

interface ide ou ata. É um termo antigo para esse tipo de interface que suporta apenas dois 

hd´s. 

  

M > O senhor poderia me dizer quantos HD slaves, hard disk slave, ou escravo né, como 

senhor definiu agora, posso ter num único micro-computador?  

E2 > Eu acredito que...  

Não respondeu  

 

M > Só um? Mais que um?  

E2 > Eu acredito que mais que um.  

Resposta dúbia 

 

M > Mas teria um limite?  

E2 > Eu acredito que teoricamente não.  

Resposta correta: 

Em um micro com apenas a interface provida pela placa mãe o que é usado em 

99.99999999999999% dos computadores apenas 2 HD´s máster e 2 HD´s slaves são 

suportados. 

 

M > Por quê teoricamente não?  

E2 > Porque, na verdade, se ele tiver as condições para que ele seja... pra que seja ligado os 

HDs ...  

Resposta correta: 

O micro suporta mais uma interface IDE/ATA fazendo com que o numero total de HD´s 

suba para 4 masters e mais 4 salves.  

 

M > O senhor falou em ligados os HDs ta? E como que é ligado o HD numa a placa mãe?  

Qual é o barramento? Qual é o slot que a gente utiliza pra ligar um HD? Isso já foi 

perguntado aqui também.  

E2 > Eu não me recordo o nome do slot Doutor.  

Resposta correta: 

A placa mãe já tem duas interfaces IDE/ATA e os hd´s são ligados diretamente nela, caso 

seja necessário uma interface extra IDE/ATA essa seria ligada no barramento PCI ou então 

ISA. 

 

M > Uma última questão. É... já foi também perguntado, o senhor sabe o quê que é  

freeware...u m shareware?  

E2 > Acredito que seja um... um freeware um programa... é... gratuito, e um shareware ... 

pago.  

Resposta parcialmente correta 
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M > O shareware seria pago?  
E2 > Acredito que sim. 

Resposta dúbia. 

 

M > É... mas o senhor sabe as circunstâncias com que ele deve ser pago?  

O candidato não respondeu a pergunta 

 

Considerações finais: 

Foram feitas 16 perguntas ao candidato em apenas duas ele respondeu 

corretamente, no restante errou e deu reposta dúbia em outras. 

Diante disso o candidato não atingiu pontuação suficiente e deveria ter 

sido reprovado.  A nota para esse candidato deveria ser 30. 

 


