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                                              Cargo: Digitador 
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. A Desfragmentação de disco é uma boa pratica para melhorar o desempenho de leitura e o acesso as informações, na 

realidade este aplicativo consiste em: 

 
a) Separar os “BadBlocks” do HD melhorando o desempenho do disco. 

b) Organiza os arquivos do sistema separados em pastas e subpastas, facilitando o acesso do processador 

c) Unir os arquivos fragmentados fisicamente no HD. 

d) Unir arquivos de tipos semelhantes como fotos e musicas em suas determinadas pastas 

e) Organizar os arquivos de inicialização de pendrives e partições com Boot de Sistemas Operacionais 

 
2. A localização um determinado texto no Microsoft Word 2007, se faz possível atrás do recurso Localizar, que pode ser 

acessado através do atalho: 

 
a) Crtl + L 

b) Crtl + S 

c) Alt + L 

d) Crtl + F 

e) Alt + F 

 
3. A função de Mala Direta, disponível no Microsoft Word 2007, é uma ferramenta muito conhecida no ramo de Marketing e 

Propaganda, este recurso esta disponível através do caminho: 

 
a) Na aba Inicio > Subgrupo Edição > Mala direta 

b) Na aba Inicio > Subgrupo Correspondências e Etiquetas > Iniciar Mala Direta 

c) Na aba Referencias > Subgrupo Mala Direta >  Iniciar 

d) Na aba Correspondências > Subgrupo Criar > Mala Direta 

e) Na aba Correspondências > Subgrupo Iniciar Mala Direta > Iniciar Mala Direta 

 
 
4. Para alterar a opção de formato da data, como por exemplo de d/M/aaaa para dd/MM/aaaa, em uma maquina equipada 

com o Windows XP SP2, é necessário utilizar a aplicação, disponível no Painel de Controle (d=dia, M=mês e a=ano): 

 
a) Opções regionais e de idioma 

b) Data e Hora 

c) Opções de acessibilidade 

d) Sistema 

e) Contas de usuário 

 
5. É formado por um determinado numero de instruções, em alguns casos em linguagem de maquina, com a função de 

fornecer determinadas funcionalidades ou suporte a funcionalidades já existentes, estamos falando da categoria de: 

 
a) Compiladores IDE 

b) Softwares 

c) Bios 

d) Chipset 

e) ServicePack 

 
6. Qual o conjunto de teclas de atalho que resultaria na exibição da aplicação Windows Explorer, tendo como sistema 

operacional o Windows Vista Ultimate: 

 
a) Tecla Windows + E 

b) Tecla Windows + R 

c) Tecla Windows + W 

d) Ctrl + W 

e) Ctrl + E 

 
7. Uma intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suite de protocolos da Internet.Rede local privativa 

com funcionalidades similares a da internet, com base no conceito de Intranet é incorreto afirma que: 

 
a) Permite o compartilhamento de arquivos. 

b) Permite o compartilhamento de impressoras. 

c) Acesso rápido as informações. 

d) Não permite a transmissão de vídeo. 

e) Utiliza múltiplos protocolos. 

 
8. Ao comprar um monitor, José está curioso para saber que resolução melhor se adequaria ao seu monitor, já que ele tem o 

padrão 16:9, ou seja um monitor WideScreen, podemos afirmar que seria a resolução: 

 
a) 1024x768 

b) 800x600 

c) 1280x1024 

d) 640x480 

e) 1280x720 

 
9. Em uma planilha do Microsoft Excel 2007, contendo os valores 13 na célula A1, 6 na célula B1 e 17 na célula C1, para se 

obter um gráfico do tipo Pizza destes valores, basta selecionar as três células e seguir o procedimento: 

 
a) Aba Inicio > Subgrupo Gráficos > Pizza 

b) Aba Dados > Subgrupo Gráficos > Pizza 

c) Aba Dados > Subgrupo Visualização > Pizza 

d) Aba Inserir > Subgrupo Gráficos > Pizza 

e) Aba Inserir > Subgrupo Gráficos de Dados > Células 

Selecionada 
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10. O endereço MAC (do inglês Media Access Control) é o endereço físico de 48 bits da estação, ou, mais especificamente, da 

interface de rede. O protocolo é responsável pelo controle de acesso de cada estação à rede Ethernet. Este endereço é o 

utilizado na camada 2 (Enlace) do Modelo OSI. Qual das opções abaixo mostra um exemplo de endereço MAC de uma 

maquina: 
 

a) 192.168.1.10 

b) 255.255.255.0 

c) 00-12-D3-74-85-7F 

d) Estacao1 

e) 0.22.55.13 

 
11. O protocolo, que se encontra na camada 5 (camada de aplicação do Modelo OSI), utilizada para transferência de arquivos 

via internet, sendo uma das mais usadas na internet. Estamos falando do protocolo: 
 

a) SMTP b) JSP c) DNS d) IP e) FTP 

 
12. No Aplicativo Microsoft Word 2007 é possível adicionar acessar a janela de Estilos, tais como Normal, Titulo 1 e Citação, 

pelo conjunto de teclas: 
 

a) Ctrl + E 

b) Tecla Windows + E 

c) Shift + S 

d) Alt + Ctrl + Shift + S 

e) Ctrl + F 

 
13. É um item de Hardware exceto: 
 

a) Chipset b) Bios c) Memória virtual d) Fonte ATX e) Gabinete 

 
14. Para conectar um aparelho celular como modem externo, em uma maquina com o Windows XP SP3 instalado, é 

necessário, além do meio de conexão (cabo de dados, Bluetooth dentre outros): 
 

a) Os drivers específicos. 

b) Internet Banda Larga. 

c) Unidade de DVD-ROM com suporte a gravação em Dual 

Layer. 

d) Alimentação de energia extra no Gabinete. 

e) Um HD SATA compatível com o aparelho. 

 
15. São funções existentes no Microsoft Excel 2007 exceto: 
 

a) CONT.NÚM b) SOMASE c) PGTO d) DESVPAD e) CLRSCR 
 

Texto I 
 

Respeite os limites físicos 
Anderson Moço (novaescola@atleitor.com.br) 

 

Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao bloqueio 
num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro. Cansados, os 
músculos pedem para parar: eles estão entrando em fadiga. No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação. 
Pesadas, coxas e antebraços "reclamam" a cada movimento, nos deixando prostrados. Felizmente, esse quadro costuma durar 
pouco: basta voltar a exercitar o grupo muscular afetado depois de um período de pelo menos 24 horas de descanso. 
 

Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais. Elas funcionam como 
um alarme do organismo, informando que nosso corpo está operando em sua capacidade máxima e precisa de uma folga. 
Ignorar esse alerta biológico pode ser bastante perigoso e acabar levando a uma lesão séria, que pode demorar meses para 
ser curada. Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição. 
 
16.  Em “parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro”, o verbo destacado indica: 
 

a) uma possibilidade 
b) uma improbabilidade 

c) uma ação certa no presente 
d) uma ação certa no passado 

e) uma ação incerta no passado 

 
17.  Em “Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao 
bloqueio num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos” os termos destacados estão empregados, respectivamente, na 

função de: 
 

a) Sujeito e predicativo do sujeito 
b) Objeto e predicativo do objeto 
c) Adjuntos adnominais e objeto direto 

d) Adjuntos adverbiais e objetos direto 
e) Sujeito e objeto direto 

 
18. Em “Cansados, os músculos pedem para parar” temos a característica antecipada. Analise as orações a seguir: 
 

I – Estressado, o médico saiu da cirurgia. 
II - O médico saiu da cirurgia estressado. 
III – O médico estressado saiu da cirurgia. 
 

O (s) item (s) que mantém (mantêm) a característica com sentido semelhante ao do trecho destacado é (são): 
a) I apenas 
b) Apenas I e II 

c) I e III apenas 
d) II apenas  

e) III apenas 
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19. “eles estão entrando em fadiga” O pronome pessoal desse trecho refere-se à: 

 
a) pernas e braços 
b) comandos 

c) músculos 
d) pessoas 

e) cansados 

 
20. “No dia seguinte, se o esforço foi demasiado” o termo destacado poderia ser substituído, considerando as alterações 

verbais necessárias, sem prejuízo de sentido por: 
 
a) mesmo que 
b) porquanto 

c) conquanto 
d) embora 

e) caso 

 
21.  “Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais.” O conectivo QUE, 

nesse trecho, é: 
 
a) conjunção causal 
b) conjunção integrante 

c) partícula de realce 
d) pronome relativo 

e) conjunção consecutiva 

 
22.  “Elas funcionam como um alarme do organismo” O pronome pessoal faz referência ao termo: 

 
a) sensações 
b) dor e fadiga 

c) pernas e braços 
d) capacidade máxima 

e) alarme do organismo 

 
23.  “precisa de uma folga” O complemento destacado é igual, em seu tipo e emprego, ao da oração: 

 
a) Resolve-se problemas jurídicos. 
b) Saímos apressadamente. 

c) Confiei em meus amigos. 
d) Nada foi em vão. 

e) Encontrei os velhos conhecidos. 

 
24.  “Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição.” A vírgula separa: 
 
a) Adjunto adverbial de tempo 
b) Aposto 

c) Vocativo 
d) Adjunto adverbial de lugar 

e) Adjunto adverbial de afirmação 

 
25.  “está operando em sua capacidade máxima” O pronome possessivo SUA faz referência a: 

 
a) capacidade b) máxima c) organismo d) folga e) alerta 
 
26.  Vovó Moacir separa do seu salário a quantia de R$ 60,00 com o intuito em dividir para seus dois netos Gutemberg e 
Mateus, de acordo com a razão de 2/3. Determine a diferença entre a parte maior pela a menor que os netos receberão: 
 

a) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 14 
 
27.  A expressão 0,2727... é uma dizima periódica composta. A geratriz dessa dizima é representado pela fração M/N, nessa 
situação podemos garantir que M + N é igual a: 
 
a) 18 b) 17 c) 16 d) 15 e) 14 
 
28. Um relato de um grande empresário do ramo alimentício, revela que quando iniciou a fabricação de doces, procurava 
vender em repartição pública. Colocava sempre sua produção em caixas todas iguais. Numa determinada semana preencheu 
19 caixas deixando a vigésima caixa com 15 potes de doce, isto é, com 1 pote de doce a menos que sua capacidade. Nessa 
situação, podemos garantir que a produção nessa determinada semana corresponde a: 
 

a) 337 potes de doce 
b) 248 potes de doce 

c) 319 potes de doce 
d) 296 potes de doce 

e) 358 potes de doce 

 
29.  Perto da casa da professora Julieta, passam duas linhas de ônibus que Julieta pode utilizar para seu deslocamento até o 
trabalho, os ônibus são pontuais nos seus horários. Um passa de 15 em 15 minutos e o outro de 25 em 25 minutos. 
Considerando que os dois ônibus passem juntos às 8:00 horas, a que horas passarão juntos novamente? 
 
a) 9h 15 min b) 9h 30 min c) 9h 45 min d) 9h 55 min e) 10h 30 min 
 
30.  Após uma pesquisa sobre o uso de motocicletas numa empresa de Pernambuco, o gerente observou que o número de 
motocicletas é o triplo de automóveis no estacionamento da empresa. Considerando que no pátio existem automóveis e 
motocicletas, com o total de 130 rodas. Determine o número de veículos que se encontram no pátio: 
 
a) 50 b) 51 c) 52 d) 53 e) 54 
 







