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GABARITO APÓS RECURSOS 

 
11 – Técnico em Audiovisual 

 

 

01. D  11. D  21. C  31. D  41. D 

02. C  12. C  22. D  32. C  42. C 

03. B  13. D  23. B  33. A  43. E 

04. C  14. D  24. A  34. D  44. A 

05. B  15. E  25. B  35. B  45. B 

06. C  16. ANULADA   26. B  36. A  46. D 

07. ANULADA   17. B  27. E  37. A  47. A 

08. A  18. A  28. E  38. A  48. D 

09. ANULADA   19. D  29. E  39. C  49. C 

10. C  20. D  30. E  40. D  50. B 
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Instrução: As questões 01 a 06 referem-se ao texto 
abaixo. 

Açúcar que não engorda 
 

Difamado como um dos vilões da dieta para perder 
peso, o açúcar ganhará, em breve, uma versão que 
não engorda, não provoca cáries e que pode ser usado 
por diabéticos – com a vantagem de não deixar aquele 
gosto amargo na boca. Trata-se do FOS (sigla para 
fruto-oligossacarídeos), que passará a ser fabricado 
no Brasil graças ______ um novo modo de fabricação, 
desenvolvido por uma pesquisadora da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). 
 Segundo os cientistas, o açúcar FOS não engorda 
porque sua molécula é muito grande para ser quebrada 
pelo organismo. Ele é absorvido apenas pelos micro-
organismos que vivem na parte final do intestino, daí 
seu papel probiótico. Ao ingerirem o açúcar, esses 
organismos crescem e ajudam no tratamento de 
algumas enfermidades, como problemas de absorção 
de cálcio, diabetes e câncer. Por causa do seu tama-
nho, o FOS também não consegue ser metabolizado 
pelos organismos que ficam alojados na boca e que 
causam as cáries e as placas dentárias. 
 O FOS já é conhecido e usado em países do hemis-
fério norte, inclusive em produtos voltados ________ 
diabéticos. No Brasil, seu consumo ainda é restrito 
_________ pessoas que participam de experimentos 
médicos. A única recomendação é evitar o consumo 
em excesso, que pode causar cólicas e diarreias. 

 
 

Adaptado de: Jornal Zero Hora, Caderno Vida, 02/6/2012. 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 07, 22 e 24. 

 
(A) a – à – as 
(B) à – à – às 
(C) a – à – as 
(D) a – a – às 
(E) a – a – as 

 

02. O pronome Ele (linha 12), tal como usado no texto, 
refere-se a 

 
(A) intestino. 

(B) papel probiótico. 
(C) o açúcar FOS. 

(D) um novo modo de fabricação. 
(E) tratamento de algumas enfermidades. 

 
 
 
 
 
 
 

03. A expressão esses organismos (linhas 14-15), tal 
como usada no texto, refere-se a 

 
(A) probióticos que auxiliam na digestão.  
(B) micro-organismos do intestino. 
(C) fruto-oligossacarídeos do açúcar. 
(D) diabéticos que não podem usar açúcar. 
(E) cálcio, diabetes e câncer. 

 

04. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O texto relata que muitas pessoas hoje não 
podem comer açúcar, e que o açúcar é o princi-
pal vilão das dietas. 

II - O texto explica que o FOS é um tipo de açúcar 
com efeito probiótico. 

III - O texto relata que o açúcar, elemento que em 
geral prejudica o emagrecimento, pode causar 
cáries e que não deve ser consumido por diabéticos, 
em breve terá uma apresentação sem efeitos 
negativos para essas situações. 

IV - O texto relata que o FOS não tem qualquer efeito 
negativo, podendo ser consumido diariamente e 
em grandes quantidades por pessoas normais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas  II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas IV. 

 

05. Considere as seguintes afirmações sobre o trecho Por 
causa do seu tamanho, o FOS também não con-
segue ser metabolizado pelos organismos que 
ficam alojados na boca e que causam as cáries 
e as placas dentárias. (linhas 17 a 20): 

 
I - Como os organismos que causam cáries e placas 

dentárias não conseguem se alimentar do açúcar 
FOS, vários problemas do metabolismo humano 
tendem a se agravar. 

II - Como organismos que causam cáries e placas 
dentárias metabolizam o açúcar, esses organismos 
tendem a deixar de agir em quem usa o açúcar 
FOS. 

III - A pequena dimensão da molécula do açúcar FOS 
impede cáries e placas dentárias. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
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06. Se o sujeito do verbo “crescer” no trecho Ao ingerirem 
o açúcar, esses organismos crescem e ajudam 
no tratamento de algumas enfermidades, como 
problemas de absorção de cálcio, diabetes e 
câncer. (linhas 14 a 17) fosse “essa bactéria”, quantas 
outras palavras deveriam ser obrigatoriamente alteradas 
nesse trecho? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Nenhuma. 

 

07. Examine as afirmações abaixo e assinale V (verdadeiro) 
ou F (falso): 

 
(  ) Há um adjetivo na frase “Ele não gosta de 

adoçantes artificiais.” 

(  ) Há dois advérbios na frase “O açúcar FOS já é 
conhecido e usado em países do hemisfério norte.”  

(  ) Há dois substantivos na frase “A pessoa diabética 
deve evitar o açúcar.”  

(  ) Há um advérbio na frase “A molécula do FOS não 
é plenamente metabolizada.” 

 
A ordem correta de preenchimento das lacunas, de 
cima para baixo, é: 

 
(A) F – V – V – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) F – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – V – V – V. 

 

08. Observe as seguintes frases. 
 

I - O candidato não pode receber proventos de 
aposentadoria. 

II - As vagas remanescentes do concurso deverão 
ser preenchidas. 

III - As datas das provas são impostergáveis. 

 
As palavras grifadas, mantendo-se o sentido de seu 
emprego nessas frases, poderiam ser substituídas, 
respectivamente, por: 

 
(A) ganhos – sobrantes – improteláveis.  

(B) ressarcimentos – restantes – impremeditadas. 

(C) remuneração – extraordinárias – lenitentes. 
(D) salários – herdadas – inalienáveis. 

(E) pagamentos – oriundas – adiáveis. 
 

 

 
 

09. Observe a grafia das palavras nas frases abaixo e 
assinale aquela totalmente isenta de erros ortográficos. 

 
(A) Eu não sabia como concertar o mecanismo do 

relógio. 
(B) Ele me perguntou: tu não consideras impressindível 

o empréstimo? 

(C) A porta da igreja não tinha nem maçaneta nem 
tranca. 

(D) Apartir do início do estágio, não podemos demitir 
o funcionário. 

(E) Os olhos lagrimejantes da menina me comoveram 
até a alma. 

 

10. Assinale a alternativa que corresponde ao significado 
da palavra grifada tal como empregada na frase Os 
pais não fizeram objeção ao casamento da filha. 

 
(A) apelo 
(B) condição 
(C) contestação 
(D) aprovação 
(E) recomendação 

 

11. Assinale a alternativa que contém um dos princípios 
que, segundo a Constituição Federal, rege a adminis-
tração pública direta e indireta de todos os Poderes 
da União. 

 
(A) Vontade. 
(B) Pessoalidade. 
(C) Liberdade. 
(D) Eficiência. 
(E) Autonomia. 

 

12. O prazo de validade do concurso público, segundo a 
Constituição Federal, é de 

 

(A) um ano, improrrogável. 
(B) até um ano, prorrogável por igual período. 

(C) até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

(D) até dois anos, improrrogável. 

(E) até três anos, improrrogável. 
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13.  No que se refere aos requisitos básicos para investi-
dura em cargo público, segundo a Lei n.º 8.112/1990, 
considere os itens abaixo. 

 
I - Gozo dos direitos políticos. 
II - Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

III - Idade mínima de vinte e um anos. 
 

Quais estão corretos? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 
 

14. Quanto à posse em cargo público, considere as afirma-
ções abaixo, segundo a Lei n.º 8.112/1990. 

 

I - Ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 
publicação do ato de provimento. 

II - Não poderá ocorrer mediante procuração específica. 

III - Dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
 

15. Considere as ações abaixo. 
 

I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.  

II - Atender com presteza às requisições para a defesa 
da Fazenda Pública.  

III - Tratar com urbanidade as pessoas. 
 

Quais se incluem entre os deveres do servidor, segundo 
a Lei n.º 8.112/1990? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere as afirmações abaixo, segundo a Lei n.º 
11.091/2005 (Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação). 

 
I - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, 

dentre outras formas, pela mudança de nível de 
capacitação e de padrão de vencimento median-
te, respectivamente, Progressão por Capacitação 
Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.  

II - Progressão por Mérito Profissional é a mudança 
para o padrão de vencimento imediatamente 
subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, desde que o servidor apresente resultado 
fixado em programa de avaliação de desempenho, 
observado o respectivo nível de capacitação. 

III - A mudança de nível de capacitação e de padrão 
de vencimento acarretará mudança de nível de 
classificação. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
 

17. Segundo a Lei n.º 11.892/2008 (Lei de Criação dos 
Institutos Federais de Educação), a administração 
dos Institutos Federais terá como órgãos superiores: 

 
(A) a Câmara de Representantes e a Câmara dos 

Professores. 

(B) o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. 

(C) o Conselho de Administração e a Assembleia-
Geral. 

(D) a Diretoria e a Docência. 
(E) o Conselho de Dirigentes e o Colégio Superior. 
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18. Considere as proposições abaixo com relação às 
finalidades e características dos Institutos Federais, 
segundo a Lei n.º 11.892/2008 (Lei de Criação dos 
Institutos Federais de Educação): 

 
I - desenvolver a educação profissional e tecnológica 

como processo educativo e investigativo de geração 
e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas 
às demandas sociais e peculiaridades regionais. 

II - prestar orientação jurídica e defesa, em todos os 
graus, aos necessitados que vivam em áreas rurais. 

III - desestimular a pesquisa aplicada, a produção cultu-
ral, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 
desenvolvimento científico e tecnológico que não 
se coadunem com a orientação político-ideológica 
do diretor da instituição.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
 

19. No que se refere aos princípios que devem nortear o 
servidor público, seja no exercício do cargo ou fora 
dele, considere os itens abaixo segundo o Decreto 
n.º 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal). 

 
I - A dignidade e o decoro. 

II - O zelo e a eficácia. 
III - A modéstia e a humildade.  

 
Quais estão corretos? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 
 

20. A pena aplicável pela Comissão de Ética ao servidor 
público que violar as disposições do Decreto n.º 
1.171/1994, (Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal) é de 

 
(A) demissão. 
(B) reintegração. 
(C) advertência. 
(D) censura. 
(E) admoestação. 

 
 
 
 
 
 

21. A relação 4:3 ou 16:9 em um sistema de vídeo significa 
 

(A) razão de entrelaçamento. 
(B) razão da máxima deflexão horizontal. 
(C) razão de aspecto. 
(D) razão de duas diagonais. 
(E) razão da definição de imagem. 

 

22. A sensação de cor associada ao estímulo luminoso 
pode ser descrita em termos de três características: 

 
(A) matiz, saturação e contraste. 
(B) saturação, brilho e contraste. 
(C) contraste, brilho e matiz. 
(D) matiz, saturação e brilho. 
(E) saturação, tom e brilho. 

 

23. Qual o tipo de refletor de luz que possui lente e pos-
sibilita ajuste de foco? 

 
(A) Fill light. 
(B) Fresnel. 
(C) Halógeno. 
(D) Soft. 
(E) Luz fria. 

 

24. Em uma lente de câmera, ao mover o diafragma da 
posição de f/4 para f/11, 

 
(A) aumenta-se a profundidade de campo. 
(B) diminui-se a profundidade de campo. 
(C) aumenta-se a entrada de luz. 
(D) aproxima-se a cena. 
(E) afasta-se a cena. 

 

25. Qual a taxa de amostragem padrão utilizada nos CDs 
de áudio? 

 
(A) 22,0 kHz. 
(B) 44,1 kHz. 
(C) 96,1 kHz. 
(D) 128,0 kHz. 
(E) 192,0 kHz. 

 

26. O que significa o termo 5.1 em um sistema de som? 
 

(A) 2 canais centrais frontais, 2 canais laterais fron-
tais, 1 canal subgrave. 

(B) 2 canais laterais frontais, 1 canal central frontal, 2 
canais laterais traseiros e 1 canal subgrave.  

(C) 2 canais laterais traseiros, 2 canais laterais fron-
tais e 1 canal central frontal. 

(D) 2 canais centrais frontais, 2 canais laterais trasei-
ros e 2 canais laterais frontais. 

(E) 2 canais centrais traseiros, 2 canais laterais fron-
tais, 1 canal central frontal e 1 canal subgrave. 
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27. Assinale a alternativa que completa a frase abaixo 
corretamente. 
 
A gravação em fio magnético 
 
(A) só é compatível com sistemas que utilizem fibra 

ótica. 
(B) era utilizada na matrizaria de discos de CD-ROM. 

(C) ainda é utilizada na matrizaria de discos de 
CD-ROM. 

(D) refere-se à trajetória do registro no suporte. 

(E) antecedeu a gravação em fita magnética. 
 

28. O conector utilizado em microfones profissionais é do 
tipo 

 
(A) RCA. 
(B) P-2. 
(C) P-10. 
(D) USB. 
(E) XLR. 

 

29. Qual a tensão de alimentação (phantom power) 
normalmente utilizada nos microfones capacitivos? 

 
(A) 6 V. 
(B) 12 V. 
(C) 24 V. 
(D) 36 V. 
(E) 48 V. 

 

30. O microfone utilizado para captação do som guia em 
locações normalmente é do tipo 

 
(A) headset. 
(B) lapela. 
(C) handheld. 
(D) dinâmico. 
(E) shotgun. 

 

31. Assinale a alternativa que contém softwares utilizados 
somente para edição de áudio. 

 
(A) Soundforge, Final Cut e Pro Tools. 
(B) Final Cut, Adobe Premiere e Audacity. 
(C) Audacity, Adobe Premiere e Soundforge. 
(D) Soundforge, Audacity e Pro Tools. 
(E) Audacity, Soundforge e Final Cut. 

 

32. O sistema aberto de televisão digital adotado pelo 
Brasil é  

 
(A) ATSC. 
(B) DVB-T. 
(C) ISDB-T. 
(D) ATSC-B. 
(E) DVB-C. 

33. A ordem decrescente, sob o aspecto da qualidade de 
vídeo, é 

 
(A) HDMI, RGB, vídeo componente, S-vídeo e vídeo 

composto. 
(B) vídeo composto, S-vídeo, vídeo componente, RGB 

e HDMI. 
(C) RGB, HDMI, vídeo componente, S-vídeo e vídeo 

composto. 

(D) HDMI, vídeo componente, RGB, vídeo composto e 
S-vídeo. 

(E) vídeo componente, RGB, HDMI, S-vídeo e vídeo 
composto. 

 

34. A capacidade de armazenagem de dados de um disco 
de Blu-ray de duas camadas é de 

 
(A) 15 GB. 
(B) 25 GB. 
(C) 30 GB. 
(D) 50 GB. 
(E) 100 GB. 

 

35. Ao gravar-se em uma fita magnética virgem, o que 
acontece com as cargas elétricas do metal impregna-
do no suporte? 

 
(A) Aumentam. 
(B) Polarizam-se. 
(C) Diminuem. 
(D) Despolarizam-se. 
(E) Invertem-se. 

 

36. O sistema Full HD de televisão aberta adotado pelo 
Brasil apresenta: 

 
(A) varredura entrelaçada 1920 x 1080. 
(B) varredura progressiva 1080 x 720. 
(C) varredura entrelaçada 1440 x 1080. 
(D) varredura progressiva 1920 x 1080. 
(E) varredura progressiva 1440 x 1080. 

 

37. São utilizados na compressão de vídeo: 
 

(A) MPEG-4 e MPEG-2. 
(B) MPEG-4 e MP3. 
(C) MPEG-2 e WAV. 
(D) MPEG-4 e MIDI. 
(E) MPEG-2 e MP3. 
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38. Assinale a alternativa que contém apenas softwares 
para edição de vídeo. 

 
(A) Final Cut, Adobe Premiere e Avid. 
(B) Adobe Premiere, Final Cut e Soundforge.  
(C) Avid, Pro Tools e Final Cut. 
(D) Pro Tools, Adobe Premiere e Avid. 
(E) Final Cut, Soundforge e Avid. 

 

39. Em um sistema profissional de vídeo digital, os sinais 
de vídeo trafegam como 

 
(A) vídeo composto. 
(B) vídeo componente. 
(C) SDI. 
(D) RGB. 
(E) USB. 

 

40. Em redes de computadores, os conectores utilizados 
são do tipo: 

 
(A) Firewire. 
(B) RCA. 
(C) HDMI. 
(D) RJ-45. 
(E) USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Quando se insere um dispositivo móvel num PC, como 
por exemplo, um pendrive ou cartão de memória, 
pode-se iniciar automaticamente alguma ação previa-
mente ajustada, como por exemplo, iniciar automati-
camente a exibição de fotos ou a execução de músicas, 
contidas no dispositivo. Tal recurso, disponível a partir 
do Windows XP, chama-se 

 
(A) Auto-recovery. 
(B) Auto-update. 
(C) Auto-tuning. 
(D) Auto-play. 
(E) Auto-logon. 

 

42. Qual é o programa de acesso à Internet que tem por 
objetivo enviar e receber mensagens de e-mail? 

 
(A) Firefox. 
(B) Saffari. 
(C) Outlook Express. 
(D) Chrome. 
(E) Opera. 

 

43. Considere a planilha MS-Excel abaixo. 
 

 
 

A célula D3 foi obtida com a fórmula =C$3/$C21 e 
depois formatada para formato de percentual com 2 
casas decimais. Qual fórmula resultará em D4 e qual 
será o correspondente valor calculado, se for copiada 
a célula D3 para D4? 

 
(A) =C$3/$C21 e valor=1,25%. 
(B) =C$4/$C21 e valor=1,25%. 

(C) =C$3/$D21 e valor=#DIV/0!. 

(D) =C$4/$C22 e valor=1,25%. 
(E) =C$3/$C22 e valor=#DIV/0!. 
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44. Considere a planilha MS-Excel abaixo. 
 

 
 

Assinale a alternativa que contém os recursos de 
formatação usados na planilha. 

 
(A) O Alinhamento de texto Vertical da coluna A é 

"Inferior", e a coluna B tem marcado no Controle 
de texto "Quebrar texto automaticamente".  

(B) O Alinhamento de texto Vertical da coluna A é 
"Esquerda", e a coluna B tem marcado no Controle 
de texto "Quebrar texto automaticamente". 

(C) O Alinhamento de texto Horizontal da coluna A é 
"Esquerda", e a coluna B tem marcado no Controle 
de texto "Reduzir para caber". 

(D) O Alinhamento de texto Horizontal da coluna A é 
"Inferior", e a coluna B tem marcado no Controle 
de texto "Reduzir para caber". 

(E) Com as células A1 e B1 marcadas, foi escolhido 
Alinhamento de texto Horizontal da coluna A em 
"Centralizar seleção", e a coluna B tem marcado, 
no Controle de texto "Reduzir para caber". 

 

45. Na barra de ferramentas-padrão do MS-Word, existe 
uma ferramenta para copiar qualquer formatação 
básica já existente de elemento gráfico, como bordas, 
preenchimentos e formatação de textos, que se deseja 
reutilizar em outro ponto do texto. Tal ferramenta 
chama-se 

 
(A) recortar. 
(B) pincel. 
(C) copiar. 
(D) colar. 
(E) colar especial. 

 
 
 
 
 
 

46. “Programa ou parte de um programa de computador, 
normalmente malicioso, que se propaga inserindo 
cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros 
programas e arquivos”, corresponde à definição de um 

  
(A) verme. 
(B) phishing. 
(C) spam. 
(D) vírus. 
(E) logger. 

 

47. No acesso a alguns sites como o Facebook e o Gmail 
existe uma opção de manter-se conectado: “mante-
nha-me conectado”, “lembre-se de mim” ou “continuar 
conectado”. O uso dessa opção faz com que 

 
(A) as informações da sua conta de usuário sejam 

salvas em cookies e reenviadas automaticamente, 
quando necessário, no momento do acesso ao site. 

(B) seja registrado o nome de usuários e apenas soli-
citada a senha a cada novo acesso. 

(C) o servidor registre o endereço da máquina e os 
dados de usuário para fazer o login automático a 
cada novo acesso. 

(D) seja registrada a senha do usuário, que será 
enviada automaticamente, sempre que o mesmo 
nome de usuário for utilizado no campo de login, 
no momento de um novo acesso. 

(E) todo o conteúdo do site seja copiado na sua 
máquina para acesso, quando estiver desconectado 
da Internet. 

 

48. As mensagens de correio eletrônico não solicitadas e 
geralmente enviadas a um grande número de destina-
tários são conhecidas como  

 
(A) scam. 
(B) p2p. 
(C) hoax. 
(D) spam. 
(E) smtp. 

 

49. No que se refere à lixeira do Windows 7, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Os arquivos excluídos sempre ficam armazenados 

na lixeira até que essa esteja totalmente ocupada. 

(B) Existe uma única lixeira em cada computador. 
(C) Cada partição, disco rígido ou disco rígido externo 

tem a sua própria lixeira. 
(D) Somente podem ser recuperados da lixeira os 

arquivos com extensão cadastrada para recu-
peração. 

(E) A lixeira não ocupa espaço do disco rígido, 
indicando apenas quais arquivos foram excluídos. 
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50. Alguns servidores de correio eletrônico exigem que 
seja enviado o nome do usuário e senha para o envio 
de mensagens. Qual a opção de configuração nas 
“Informações do Servidor de Saída do Windows Live 
Mail” que permite o envio de mensagens através 
desses servidores na figura abaixo? 

 

 
 

(A) Alterar o Tipo de Servidor. 
(B) Marcar “Requer autenticação”. 

(C) Alterar o número da Porta de 25 para 587. 
(D) Marcar “Requer uma conexão segura (SSL)”. 

(E) Marcar as duas caixas “Requer uma conexão 
segura (SSL)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


