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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
O fantasma da sede 

Má distribuição, poluição e conflito limitam 
acesso à água potável 

 
A água evapora dos oceanos, cai sobre a 

terra, aflui para os rios e correm de volta para o 
mar- e parece, assim, ser um recurso ilimitado. 
Mas apenas 2,5% da água do planeta é doce e a 
maior parte dela está congelada nos pólos. Assim, 
de toda água doce existente, apenas 0,6% pode 
ser hoje utilizada. Para piorar, mudanças 
climáticas podem alterar a distribuição dos locais e 
dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos 
mares pode tornar salobra a água doce dos 
litorais. 

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante 
de água, mas a qualidade está se deteriorando na 
mesma medida em que a população mundial 
continua a crescer. Mais de 1 bilhão de pessoas 
em 80 países não tem acesso à água doce 
confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa 
de doenças associadas ao consumo de água de 
má qualidade. E, conforme se intensifica escassez 
da água, também aumentam os conflitos por ela – 
entre países que partilham um mesmo rio numa 
fronteira, por exemplo. Cada pessoa necessita de 
pelo menos meio litro de metro cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a 
higiene pessoal. Mas um sexto da população 
mundial tem de se contentar com menos do que 
isso. Populações concentradas e poluição intensa 
geram escassez até mesmo nas regiões úmidas 
da África e da Ásia. Ainda que parte da água 
possa ser reaproveitada, muitas vezes é preciso 
antes submetê-la a algum tipo de processamento. 
Por outro lado, a maior parte da água para 
irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclada. 

National Geographic Brasil, abril de 2001 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o texto lido, marque a afirmação incorreta: 
 
A) O tópico abordado no primeiro parágrafo é o da 

má distribuição da água; 
B) Segundo o autor, à medida que a água vai se 

tornando escassa, aumentam os conflitos por 
causa dela; 

C) A poluição ambiental e o grande contingente 
populacional fazem com que mesmo regiões 
úmidas da África e da Ásia apresentem 
escassez de água; 

D) No segundo parágrafo, o autor afirma que o 
ciclo hidrológico gera um fluxo de água cuja 
qualidade é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; 

E) Em diversas passagens do texto o autor 
recorre a dados numéricos com o objetivo de 
justificar o seu ponto  de vista para convencer o 
leitor a respeito da verdade dos fatos. 

 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia textual, podemos classificar o 
texto lido em: 
 
A) Narrativo; 
B) Descritivo; 
C) Dissertativo; 
D) Didático; 
E) Lúdico. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta, sem apresentar erro de 
grafia: 
 
A) Deslize, repuzera, baliza e arrazoado; 
B) Vazar, assaz, catequizar e coalizão; 
C) Regozijo, verniz, hesitar e praseroso; 
D) Cizânia, catequeze, colonizar e humanização; 
E) Civilização, avareza, singeleza e quizesse. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que as palavras acentuadas 
obedecem, respectivamente, a mesma regra de 
cada palavra do texto: água, hidrológico, países e 
também. 
 
A) Má, pássaro, juízes e também; 
B) Árduo, relâmpago, bônus e você; 
C) Mágoas, víssemos, viúvo e alguém; 
D) Proíbo, trôpego, incrível e além; 
E) Árduo, Atlântico, país e pé. 
 
QUESTÃO 05 
Como no subtítulo do texto :”...acesso à água 
potável” . O uso do acento indicativo da crase 
também é obrigatório em: 
 
A) Fiz uma excursão à Roma; 
B) Referia-me à sua irmã; 
C) Vou à casa depois da aula de ginástica; 
D) Os dois inimigos estavam face à face; 
E) Nossos atletas estão em condições 

semelhantes às dos americanos. 
 
QUESTÃO 06 
Marque a opção em que há erro na classificação 
da palavra grifada: 
 
A) O cego de Ipanema representava naquele 

momento todas as alegrias da noite escura da 
alma. (substantivo) 

B) Vou seguir-lhe os passos. (pronome 
possessivo) 

C) Vejo três meninas caindo rápido, enfunadas, 
como se dançassem. (conjunção) 

D) Não sabes o muito que te quero! (advérbio) 
E) Por outro lado, a maior parte da água para 

irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclado. (pronome 
relativo) 
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QUESTÃO 07 
Observe o período do texto: “Ainda que parte da 
água possa ser reaproveitada, muitas vezes é 
preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processo”. 
A oração grifada tem a seguinte classificação: 
 
A) Subordinada adverbial causal; 
B) Subordinada adverbial condicional; 
C) Subordinada adverbial concessiva; 
D) Subordinada adverbial conformativa; 
E) Oração principal. 
 
QUESTÃO 08 
Marque o item que apresenta erro de regência: 
 
A) Cheguei ao cinema meia hora depois dele; 
B) Simpatizava com a idéia de ser guarda 

municipal; 
C) Assistimos à inauguração da piscina; 
D) O juiz não perdoou o réu pelos delitos e julgou 

procedente a ação; 
E) O motorista não respeitava os sinais nem 

obedecia às normas de trânsito. 
 
QUESTÃO 09 
Assinale o item em que a concordância obedece à 
norma culta: 
 
A) Duzentas gramas de queijo são demais para 

fazer a torta; 
B) O país não dispõe de recursos bastantes para  

a obra; 
C) Seguem incluso os comprovantes solicitados; 
D) A paciência é necessário nessa situação; 
E) É proibido a entrada de estranhos. 
 
QUESTÃO 10 
Marque o item em que o significado da palavra 
grifada é inadequado à frase: 
 
A) A discrição como agia, mascarava  suas 

atitudes discriminatórias contra os mestiços; 
B) O perigo era iminente e ninguém percebia; 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever; 
D) A incipiência do povo o faz escolher maus 

governantes; 
E) O mercantil estava sempre sortido. 
 
QUESTÃO 11 
A denominação do município de Pacatuba, 
originária da língua tupi, significa: 
 
A) Escassez de pacas; 
B) Movimento de pacas; 
C) Reino de pacas; 
D) Abundância de pacas; 
E) Refúgio de pacas. 
 
QUESTÃO 12 
A criação do município de Pacatuba deu-se 
através do desmembramento do município de: 
 

A) Fortaleza; 
B) Guaiúba; 
C) Itaitinga; 
D) Maracanaú; 
E) Maranguape. 
 
QUESTÃO 13 
A 57ª Zona Eleitoral sediada no município de 
Pacatuba é constituída: 
 
A) Pelo município de Pacatuba exclusivamente; 
B) Pelos municípios de Pacatuba e Guaiúba 

exclusivamente; 
C) Pelos municípios de Pacatuba e Itaitinga 

exclusivamente; 
D) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba e 

Itaitinga exclusivamente; 
E) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba, 

Itaitinga e Maranguape. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
nome de um dos distritos do município de 
Pacatuba: 
 
A) Senador Carlos Jereissati; 
B) Pavuna; 
C) Alto São João; 
D) Pacatuba (Sede); 
E) Monguba. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a correta denominação do 
bioma do município de Pacatuba é: 
 
A) Serra; 
B) Litoral; 
C) Sertão; 
D) Cerrado; 
E) Caatinga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 16 
Para criar uma pasta no ambiente de trabalho 
(desktop) do seu computador, o usuário do 
Windows XP deverá adotar o seguinte 
procedimento: 
 
A) Posicionar o mouse no local desejado, 

pressionar o botão direito do mouse, clicar na 
opção “novo” e, a seguir clicar na opção 
“pasta”; 

B) Posicionar o mouse no local desejado, 
pressionar o botão esquerdo do mouse, clicar 
na opção “organizar itens” e, a seguir clicar na 
opção “pasta”;  

C) Posicionar o mouse no local desejado, 
pressionar o botão direito do mouse, clicar na 
opção “atualizar” e, a seguir clicar na opção 
“pasta”;  
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D) Posicionar o mouse no local desejado, 
pressionar o botão direito do mouse, clicar na 
opção “meu computador” e, a seguir, clicar na 
opção “pasta” ;  

E) Posicionar o mouse no local desejado, 
pressionar o botão esquerdo do mouse, clicar 
na opção “meus documentos” e, a seguir clicar 
na opção “pasta”.  

 
QUESTÃO 17 
Para excluir o histórico de navegação das páginas 
visitadas na internet, o usuário do Windows XP 
deverá iniciar o procedimento clicando: 
 
A) No menu arquivo do Internet Explorer; 
B) No menu editar do Internet Explorer; 
C) No menu  exibir do Internet Explorer; 
D) No menu ferramentas do Internet Explorer; 
E) No menu favoritos do Internet Explorer. 
 
QUESTÃO 18 
Acerca da navegação na internet, marque a 
alternativa que define de forma correta o conceito 
de cookies: 
 
A) São sistemas de segurança utilizados por sites 

seguros para garantir privacidade do usuário; 
B) São arquivos de texto que alguns sites criam 

no computador do usuário para armazenar as 
informações recolhidas sobre a sua visita no 
site; 

C) São arquivos que alguns sites criam no seu 
próprio servidor para armazenar as 
informações recolhidas sobre a visita do 
usuário ao site; 

D) Trata-se de um tipo de vírus especializado em 
roubar informações pessoais armazenadas no 
computador do usuário; 

E) São servidores de correio eletrônico que alguns 
sites utilizam para permitir uma resposta 
automática às consultas feitas pelos usuários. 

 
QUESTÃO 19 
O usuário do Internet Explorer 7 que quiser 
solicitar a página em uso novamente ao servidor, 
ou seja, atualizar a página, deverá fazê-lo através 
da tecla: 
 
A) Alt; 
B) F1; 
C) Insert; 
D) F5; 
E) F10. 
 
QUESTÃO 20 
No Internet Explorer 7, qual é a principal função do 
menu favoritos? 
 
A) Interromper o carregamento (download) da 

página em uso; 
B) Acessar instantaneamente a página que foi 

considerada como página inicial do navegador; 

C) Exibir a última página que estava sendo 
visualizada antes da atual; 

D) Permite que o usuário acesse a página de 
busca do site da Microsoft para pesquisar 
assuntos da internet; 

E) Acessar o recurso de bookmarks, que nada 
mais é que um banco de dados com os 
endereços dos sites que o usuário mais gosta 
de visitar; 
 

QUESTÃO 21 
O comando “imprimir” (ctrl+ p) encontra-se no em 
qual menu do Internet Explorer? 

 
A) No menu arquivo; 
B) No menu ajuda; 
C) No menu exibir; 
D) No menu ferramentas; 
E) No menu editar. 
 
QUESTÃO 22 
O comando “selecionar tudo” (ctrl + A) encontra-se 
em qual menu do Internet Explorer? 
 
A) No menu ferramentas; 
B) No menu arquivo; 
C) No menu exibir; 
D) No menu ajuda; 
E) No menu editar. 
 

 
QUESTÃO 23 
O comando “opções da internet” encontra-se em 
qual menu do Internet Explorer? 
 
A) No menu ferramentas; 
B) No menu arquivo; 
C) No menu exibir; 
D) No menu ajuda; 
E) No menu editar. 

 
QUESTÃO 24 
Para excluir um arquivo de texto, que se encontra 
salvo na área de trabalho do Windows XP, sem 
abrir este arquivo, o usuário deverá:  
 
A) Posicionar o cursor do mouse em cima do 

ícone, clicar no botão direito do mouse e clicar 
na opção “excluir”; 

B) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone, clicar no botão direito do mouse e clicar 
na opção “editar”; 

C) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone, clicar no botão esquerdo do mouse e 
clicar na opção “novo”; 

D) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone, dar um duplo clique com o botão 
esquerdo do mouse, clicar na opção “arquivo” e 
clicar na opção “excluir”; 

E) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone, dar um duplo clique com o botão 
esquerdo do mouse, clicar na opção 
“ferramentas” e clicar na opção “macro”. 
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QUESTÃO 25 
Para selecionar um arquivo de texto que se 
encontra salvo na área de trabalho do Windows 
XP, o usuário deverá: 
 
A) Posicionar o cursor do mouse em cima do 

ícone e clicar duas vezes (duplo clique) com o 
botão direito do mouse; 

B) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone e clicar uma vez com o botão esquerdo 
do mouse; 

C) Apenas posicionar o cursor do mouse em cima 
do ícone; 

D) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone e clicar duas vezes com o botão 
esquerdo do mouse; 

E) Posicionar o cursor do mouse em cima do 
ícone e clicar uma vez com o botão direito  

do mouse. 
 
QUESTÃO 26 
Para desligar o computador, o usuário do 
Windows XP deverá: 
 
A) Posicionar o cursor em cima do menu “Iniciar”, 

clicar duas vezes com o botão esquerdo do 
mouse e a seguir clicar na opção “fim”; 

B) Posicionar o cursor em cima do menu “Iniciar”, 
clicar uma vez com o botão direito do mouse, 
clicar na opção abrir e clicar na opção desligar 
o computador; 

C) Posicionar o cursor em cima do menu “Iniciar”, 
clicar uma vez com o botão esquerdo do 
mouse, clicar na opção “desligar o computador” 
e clicar na opção “desativar”; 

D) Posicionar o cursor em cima do menu “Iniciar” 
clicar uma vez com o botão esquerdo do 
mouse, clicar na opção “desligar o computador” 
e clicar na opção “reiniciar”; 

E) Posicionar o cursor em cima do menu “Iniciar” 
clicar uma vez com o botão esquerdo do 
mouse, clicar na opção “desligar o computador” 
e clicar na opção “ cancelar”. 

 
QUESTÃO 27 
A respeito da Memória RAM, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para os enunciados 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) A Memória RAM é uma memória de acesso 
aleatório. 
(   ) A Memória RAM é uma memória volátil. 
(   ) A Memória RAM não consegue manter os 
dados nela guardados depois que o computador é 
desligado. 
 
A) F, F,  F;  
B) F, V, V; 
C) V, V, F; 
D) V, V, V; 
E) V, F, F.  
 

QUESTÃO 28 
Marque a opção que contém apenas dispositivos 
de entrada de um computador: 
 
A) Teclado e monitor; 
B) Monitor e scanner; 
C) Impressora e teclado; 
D) Mouse e impressora; 
E) Teclado e mouse. 

 
QUESTÃO 29 
Marque a opção que define corretamente o 
conceito de Sistema Operacional: 
 
A) É um tipo de memória ROM muito utilizada no 

passado, mas que hoje já se encontra 
ultrapassada; 

B) É uma dupla de circuitos integrados presente 
na placa-mãe de um computador, sendo 
composto por dois chips principais: Ponte Norte 
e Ponte Sul; 

C) É o programa responsável por manter o 
computador em funcionamento, 
desempenhando as importantes funções de 
gerenciar os recursos de hardware e controlar 
a execução dos programas; 

D) É um equipamento de comunicação que 
permite que dois computadores fiquem 
conectados, trocando informações através de 
uma linha de transmissão de sinais analógicos; 

E) É o equipamento que permite a inserção de 
dados através da digitação. 
 

QUESTÃO 30 
Utilizando o programa Word XP para edição de 
textos, o usuário que desejar escrever todas as 
palavras do texto em letras maiúsculas (caixa 
alta), deverá, antes de começar o texto, pressionar 
a tecla: 

 
A) Insert; 
B) F5; 
C) End; 
D) Scroll Lock; 
E) Caps Lock. 
 
QUESTÃO 31 
Utilizando o programa Word XP para edição de 
textos, o usuário que desejar selecionar todo o 
texto do documento em uso deverá teclar o 
seguinte comando: 
 
A) Ctrl + V; 
B) Ctrl + C; 
C) Ctrl + Del; 
D) Ctrl + T; 
E) Alt + Shift. 
 
QUESTÃO 32 
Utilizando o programa Word XP para edição de 
textos, o usuário que desejar desfazer uma ação 
realizada no documento em uso deverá teclar o 
seguinte comando: 
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A) Ctrl + R; 
B) Ctrl + Z; 
C) Ctrl + U; 
D) Insert; 
E) Pause Break. 
 
QUESTÃO 33 
Utilizando o programa Word XP para edição de 
textos, o usuário que desejar selecionar apenas 
um parágrafo do texto do documento em uso 
deverá: 
 
A) Aplicar um triplo clique com o botão esquerdo 

do mouse em qualquer palavra inserida no 
parágrafo desejado; 

B) Aplicar um duplo clique com o botão esquerdo 
do mouse em qualquer palavra inserida no 
parágrafo desejado; 

C) Pressionar a tecla Ctrl e clicar com o botão 
esquerdo do mouse em qualquer palavra 
inserida no parágrafo desejado; 

D) Pressionar o comando: Ctrl + Delete; 
E) Pressionar o comando: Ctrl + Alt. 
 
QUESTÃO 34 
Complete as lacunas das frases abaixo e a seguir 
marque a alternativa correta: 
 
                 O protocolo usado para realizar a 
transferência das páginas Web para nossos 
computadores chama-se __________. As páginas 
da Web são escritas em uma linguagem chamada 
__________. 
 
A) WWW e Chat; 
B) POP e IMAP; 
C) HTTP e HTML; 
D) Internet e Intranet; 
E) Hyperlink e Hipertexto. 
 
QUESTÃO 35 
Marque a alternativa que contém o nome de um 
programa conhecido como Browser ou navegador: 
 
A) Word; 
B) Excel; 
C) Chat; 
D) Internet Explorer; 
E) Linux. 
 
QUESTÃO 36 
No navegador Internet Explorer, o atalho utilizado 
para visualizar a página em exibição em tela cheia 
é: 
 
A) F1; 
B) F6; 
C) F7; 
D) F8; 
E) F11. 
 
 

QUESTÃO 37 
No navegador Internet Explorer, o atalho 
destinado a adicionar a página em exibição aos 
Favoritos é: 
 
A) Ctrl  A; 
B) Ctrl  B; 
C) Ctrl  C; 
D) Ctrl  D; 
E) Ctrl  E. 
 
QUESTÃO 38 
No navegador Internet Explorer, o atalho utilizado 
para abrir uma nova janela durante a navegação 
é: 
 
A) Ctrl  M; 
B) Ctrl  N; 
C) Ctrl  E; 
D) Ctrl  V; 
E) Ctrl  C. 
 
QUESTÃO 39 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É um servidor que atende a requisições 
repassando os dados do cliente à frente. Um 
usuário (cliente) conecta-se a este tipo de 
servidor, requisitando algum serviço, como um 
arquivo, conexão, website, ou outro recurso 
disponível em outro servidor”. 
 
A) Gateway; 
B) Winchester; 
C) Proxy; 
D) Hardware; 
E) Software. 
 
QUESTÃO 40 
No navegador Internet Explorer, o comando 
utilizado para aumentar o zoom de uma janela 
durante a navegação é: 
 
A) Ctrl +; 
B) Ctrl Z; 
C) Ctrl L; 
D) Ctrl I; 
E) Ctrl Y. 
 
QUESTÃO 41 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“Localizador de Recursos Universal, é o endereço 
de um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), 
disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma 
rede corporativa, uma intranet”. 
 
A) Gateway; 
B) Winchester; 
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C) Proxy; 
D) Hardware; 
E) URL. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É uma referência num documento em hipertexto a 
outras partes deste documento ou a outro 
documento. De certa maneira pode-se vê-la como 
análoga a uma citação na literatura”. 
 
A) Macro; 
B) Hyperlink; 
C) Proxy; 
D) URL; 
E) Gateway. 
 
QUESTÃO 43 
A Web (também conhecida como WWW) é um 
sistema de documentos em hipermídia que são 
interligados e executados na Internet. O termo 
WWW ou Web significa: 
 
A) Web World Wide; 
B) Wide World Web; 
C) World Wide Web; 
D) World Web Wide; 
E) Wide Web World. 
 
QUESTÃO 44 
O programa de computador usado para visualizar 
recursos da WWW, como páginas web, imagens e 
vídeos é denominado: 
 
A) Editor; 
B) Visualizador; 
C) Compilador; 
D) Navegador; 
E) Conversor. 
 
QUESTÃO 45 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É um dispositivo de acesso rápido, interno a um 
sistema, que serve de intermediário entre um 
operador de um processo e o dispositivo de 
armazenamento ao qual esse operador acede”. 
 
A) Cache; 
B) Proxy; 
C) Hyperlink; 
D) Servidor; 
E) URL. 
 
QUESTÃO 46 
No navegador Internet Explorer, o atalho 
destinado a localizar uma palavra ou termo 
existente na página em exibição é: 

 
A) Ctrl  X; 
B) Ctrl  Y; 
C) Ctrl  C; 
D) Ctrl  L; 
E) Ctrl  E. 
 
QUESTÃO 47 
No aplicativo Microsoft Word, o atalho destinado a 
revelar a formatação do texto em exibição é: 
 
A) Shift F1; 
B) Shift F2; 
C) Shift F3; 
D) Shift F4; 
E) Shift F5. 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É uma forma de fraude eletrônica, caracterizada 
por tentativas de adquirir informações sigilosas, 
tais como senhas e números de cartão de crédito, 
ao se fazer passar como uma pessoa confiável ou 
uma empresa enviando uma comunicação 
eletrônica oficial, como um correio ou uma 
mensagem instantânea”. 
 
A) Bulling; 
B) Firmware; 
C) Fishing; 
D) Mailing; 
E) Phishing. 
 
QUESTÃO 49 
Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É um software destinado a se infiltrar em um 
sistema de computador alheio de forma ilícita, com 
o intuito de causar algum dano ou roubo de 
informações (confidenciais ou não). Vírus de 
computador, worms, trojan horses (cavalos de 
tróia) e spywares são tipos desse software”. 
 
A) Bulling; 
B) Firmware; 
C) Hardware; 
D) Malware; 
E) Mailing. 
 
QUESTÃO 50 
 Assinale a alternativa que aponta corretamente o 
nome correspondente ao conceito enunciado a 
seguir: 
 
“É o envio de dados de um sistema local para um 
sistema remoto por meio de um determinado 
protocolo (termo usado para um conjunto de 
informações ou dados que passam por um 
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preparo para serem repassados a outros 
sistemas)”. 
 
A) Download; 
B) Send; 
C) Mailing; 
D) Upload; 
E) Reload. 
 







