Olá Alfartanos! Comentarei um pouco sobre a prova de FCC para Escriturário.
Uma prova um tanto quanto confusa. Com questões pertinentes à informática dentro da prova de matemática.
RECURSO
Questão:
Atenção: Para responder às questões de números 51 e 52, considere as informações abaixo.
Claudia recebeu a seguinte lista de tarefas para serem realizadas no computador:
1. Bloquear janelas de pop-up no Internet Explorer 9 para ajudar a proteger o computador contra ação de scripts
maliciosos.
2. Fazer backup de uma pasta chamada Importantes da partição F do disco rígido para um pen drive.
3. Desinstalar o jogo Angry Birds Seasons do computador.
4. Desativar a execução de um aplicativo carregado na inicialização do Windows 7, que está tornando o processo de
inicialização lento.
5. Verificar algumas informações da configuração do computador, como a velocidade do processador e a quantidade
de memória disponível.
51. Para executar a tarefa 1 corretamente, Claudia
(A) abriu o Internet Explorer 9, clicou na ferramenta que possui o desenho de uma estrela, no canto superior direito
da janela, selecionou a opção Segurança e, em seguida, clicou na opção Desativar Janelas pop-up.
(B) clicou no botão Iniciar do Windows 7, selecionou a opção Painel de Controle, selecionou a opção Rede e Internet,
selecionou a opção Opções da Internet. Na caixa de diálogo que se abriu, selecionou a aba Conteúdo e, em seguida,
marcou a opção Desativar Janelas pop-up.
(C) abriu o Internet Explorer 9, clicou na ferramenta que possui o desenho de uma casa, selecionou a opção
Segurança e, em seguida, clicou na opção Navegação InPrivate. Na caixa de diálogo Propriedades de Internet,
selecionou a opção Desativar Janelas pop-up.
(D) abriu o Internet Explorer 9, clicou na ferramenta que possui o desenho de uma roda dentada, no canto superior
direito da janela, selecionou a opção Opções da Internet. Na caixa de diálogo que se abriu, clicou na aba Privacidade
e desmarcou a caixa de seleção Ativar Bloqueador de pop-ups.
(E) clicou no botão Iniciar do Windows 7, no campo para pesquisa de programas e arquivos, digitou inetcpl.cpl e
clicou no botão OK para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Internet. Em seguida, selecionou a guia Segurança
e desmarcou a caixa de seleção Ativar Bloqueador de pop-ups.
Gabarito segundo a banca: letra D
Contudo acredito há controvérsia no gabarito relativo a essa questão sobre a ação descrita para Ativar o bloqueio de
Pop-Ups. A resposta dada pelo gabarito da banca descreve o procedimento para desabilitar o recurso. Solicito a
anulação da questão, uma vez que as demais alternativas estavam incorretas e portanto, a questão não possui uma
resposta correta.
Atenciosamente Professor João Paulo.
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