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MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, 

barra de tarefas e ferramentas, comandos e recursos; unidades de armazenamento; conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e 
pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto 
de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais recentes. ........................................................ 1 
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páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação de dados.
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Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; 
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