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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 



 

Papai motorista 
 

O ônibus sai do ponto quase vazio. Eu vou na frente, no primeiro banco. Mamãe do meu lado, papai 
dirigindo. 

Passa casa, passa céu. Vejo tudo pela janela. Entra um ventinho bom. 
Eu estou de roupa nova. E botei uma sandália legal que mamãe comprou ontem. 
Dia de domingo, a gente pode passear de ônibus com o papai. Nos outros dias, ele diz que fica cheio 

demais. A barra é pesada. 
Já faz tempo que vou neste passeio. Os caminhos às vezes são diferentes, depende da linha. A que eu 

gosto mais é esta, que vai pra praia. 
O ônibus sai do ponto num lugar fresco, cheio de árvores, perto do morro. Vai descendo, descendo... Pega 

passageiro, pega passageiro. Então eu fico pequenininha. 
Quando ele está mais vazio, eu levanto do meu lugar numa parada, e vou falar umas coisinhas com o papai. 
Assim: 
--- Tem sorvete lá no final da linha? 
Ou assim: 
--- Você volta com a gente para casa? 
Papai responde rapidinho e mamãe me chama pra sentar. É gostoso!  
   

(LENY WERNEK - Papai Motorista. São Paulo, Melhoramentos, p2-9) 
 

01 - No que se refere o texto é incorreto afirmar: 
a) A profissão do pai da narradora é motorista. 
b) O passeio descrito não pode acontecer durante a semana porque o ônibus está sempre cheio. 
c) O ônibus faz sempre o mesmo caminho. 
d) O ponto de ônibus fica perto do morro. 
 
02 - Assinale a alternativa em que as palavras acentuadas são proparoxítonas: 
a) você // ônibus. 
b) sandália // árvore. 
c) ônibus // árvore. 
d) você // sandália. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) bar-ra // ven-tin-ho. 
b) pas-sa-gei-ro // pa-pai. 
c) pe-que-nini-nha // pra-i-a. 
d) pas-se-io // ca-mi-nhos. 
 
04 - “Gostoso” tem som de Z, mas se escreve com S, assim como: 
a) levesa // coisa. 
b) meloso // goso. 
c) fuso // graniso. 
d) amoroso // jeitoso. 
 
05 - Em “ --- Tem sorvete lá no fim da linha?” Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso do ponto: 
a) marcar o final da frase interrogativa. 
b) marcar simplesmente o final da frase. 
c) marcar a fala de uma criança. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Marcelo paga R$ 450,00 de aluguel. O proprietário informou que haverá um aumento de 10%. Qual será o valor do 
aluguel? 
a) R$ 495,00 
b) R$ 500,00 
c) R$ 510,00 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Calcule a área de um retângulo de medidas 5 cm e 12 cm. 
a) 50 cm² 
b) 58 cm² 
c) 60 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 



 

08 - O número 64.000 também pode ser escrito na forma: 
a) 64 x 10³ 
b) 6,4 x 10 
c) 640 x 10 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Os lados de um triângulo medem respectivamente: 5,6 cm; 4 cm; 3,5 cm. Qual é o seu perímetro? 
a) 12,6 cm 
b) 13,1 cm 
c) 13,5 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? 
a) 110 voltas. 
b) 113 voltas. 
c) 115 voltas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos de 
Maringá, a investidura em cargos de provimento efetivo será feita através de concurso público, com validade de até: 
a) 02 anos 
b) 01 ano 
c) 03 anos 
d) 04 anos 
 
12 - Segundo a Lei nº 239/1998, a investidura em cargo público ocorrerá com: 
a) A não aprovação em concurso público 
b) A posse 
c) A demissão 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - A Lei Complementar nº 348/2000, dispõe sobre a avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório. 
Segundo esta Lei a avaliação será homologada: 
a) Por qualquer pessoa 
b) Pelo Presidente da Câmara Municipal 
c) Pela Chefia mediata do servidor 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Segundo a Lei nº 348/2000, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo cumprirá estágio probatório de: 
a) 01 ano 
b) 02 anos 
c) 03 anos 
d) 04 anos 
 
15 - Qual dos programas abaixo é utilizado para gerenciar pacotes no Linux: 
a) Camstream 
b) GIMP 
c) Synaptic 
d) Clamav 

 
16 - Qual o comando utilizado para listar arquivos e diretórios no Linux: 
a) caller 
b) apt-get 
c) ls 
d) su ou sudo 

 
17 - Sobre a ferramenta ifconfig do Linux: 
a) Configura a gerencia da performance. 
b) Configura o controle da operação normal dos recursos. 
c) Configura parâmetros de interfaces de redes. 
d) Configura o gerenciamento de mudanças. 

 
 
 
 



 

18 - Qual o caminho para configurar/alterar o Proxy do Internet Explorer 8: 
a) Aba Ferramentas ►Opções de Internet ►Aba Conexões ►Configurações de LAN. 
b) Aba Ferramentas ►Opções ►Aba Conexões ►Configurações de LAN. 
c) Aba Ferramentas ►Opções de Internet ►Aba Conexões ►Configurações. 
d) Aba Exibir ►Opções de Internet ►Aba Conexões ►Configurações de LAN. 
 
19 - Assinale a alternativa que corresponde ao programa que agrupa partes de um arquivo espalhadas pelo disco: 
a) Escalonador de Processos 
b) Limpeza de Disco 
c) Desfragmentador 
d) Backup de Arquivos 
 
20 - Dentre os riscos ocupacionais abaixo, qual deles atinge mais os técnicos em manutenção de computadores durante a 
jornada de trabalho? 
a) Químico 
b) Biológico 
c) Físico 
d) Ergonômico 
 
21 - Qual comando do Linux abaixo tem por finalidade exibir o conteúdo de determinado arquivo: 
a) cp 
b) showme 
c) cat 
d) ls 
 
22 - Inserção de números de página e Ferramentas de cabeçalho e rodapé no Word 2007, analise as afirmativas a seguir. 
I. Você pode adicionar números de página, que são associados a cabeçalhos e rodapés, no topo, na parte inferior ou nas margens 
de um documento. As informações armazenadas em cabeçalhos, rodapés e margens são exibidas esmaecidas, e não podem ser 
alteradas ao mesmo tempo que as informações do corpo do documento. 
II. Para inserir números de pagina, na guia Revisão, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Número da Página. 

 Clique em Início da Página, Fim da Página ou Margens da Página, dependendo de onde deseje exibir 
os números no documento. Escolha um design de numeração de página na galeria de designs. A galeria inclui as opções Página X 
de Y. 
III. Para alterar o cabeçalho ou rodapé ou as informações das margens das páginas, faça o seguinte: clique duas vezes no 
cabeçalho ou rodapé e, em seguida, clique na guia Cabeçalhos e Rodapés em Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está incorreta. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
 
23 - Sobre browsers, analise as afirmações abaixo: 
I. Nas versões mais recentes do Internet Explorer, podem ser encontradas guias. Os atalhos CTRL+T e CTRL+K são 
utilizados respectivamente para “abrir uma nova guia na janela corrente” e para “abrir uma nova janela” do IE. 
II. Uma nova funcionalidade incorporada ao IE8 foi a edição da página corrente (exibida) com o Microsoft Word. 
III. O atalho de função F11 é utilizado para alternar exibição da página corrente em tela inteira e tela normal. 
IV. A configuração de cookies pode ser feita acessando o menu FERRAMENTAS – item OPÇÕES DA INTERNET – aba 
SEGURANÇA, e então configurando os níveis de aceitação de cookies. 
É correto afirmar que: 
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
24 - A máscara IP 174.192.1.64/16 assume no máximo quantos endereços de hosts:  
a) 126 
b) 254 
c) 65.536 
d) 2.023.679 

 



 

25 - Qual a máscara  de sub rede do IP 192.168.1.16/8? 
a) 255.0.0.0 
b) 255.255.0.0 
c) 255.255.255.0 
d) 255.255.255.255 

 
26 - Sobre hub, switch e roteadores, analise as afirmativas abaixo: 
I - O Hub é um dos equipamentos mais simples na constituição de uma rede  funcionando como um distribuidor, 
recebendo o sinal de um dispositivo da rede e retransmitindo o mesmo para os demais dispositivos da rede. 
II - O switch é mais complexo que o hub visto que é mais inteligente, uma vez que liga diretamente o dispositivo que está 
transmitindo àquele que esta recebendo os dados, assim aumentando o desempenho em redes com muitos 
computadores. 
III - Os roteadores têm o propósito de interligar redes sendo mais inteligentes que os switch pois escolhem o menor 
caminho para uma informação chegar em seu destinatário. 
É correto afirmar que: 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente uma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
27 - Sobre manutenção de impressoras, analise as afirmações abaixo: 
I. Impressoras matriciais utilizam a força de impacto de uma matriz de agulhas sobre uma fita tintada a uma velocidade 
entre 80 e 700 caracteres por segundo e sua impressão não alcança qualidade tipográfica. 
II. Impressoras laser utilizam processos de feixe de laser controlado mecanicamente para substituir o sistema de 
sensibilização do tambor, tradicionalmente baseado na reflexão da imagem a ser impressa, como encontradas em 
máquinas de fotocópias. 
III. As impressoras jato de tinta, além de outros componentes, são munidas de um carrinho de impressão, onde vão os 
cartuchos e as cabeças de impressão. Geralmente nos modelos da HP essas cabeças de impressão fazem parte dos 
cartuchos, já nas Epson as cabeças de impressão fazer parte do carro de impressão (são fixas). 
IV. O cartucho de toner assim como o conjunto de difusor são fáceis de serem substituídos, no caso da necessidade de se 
efetuar um teste no sistema de impressão das impressoras jato de tinta e laser. 
É correto afirmar que: 
a) Somente uma delas está correta. 
b) Somente I, II e III estão corretas. 
c) Somente as ímpares estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
28 - Sobre slide mestre no PowerPoint 2007, analise as afirmativas abaixo: 
I. Um slide mestre é parte de um modelo que armazena informações, incluindo o posicionamento de texto e de objetos em 
um slide, tamanhos de espaços reservados de texto e objeto, estilos de texto, planos de fundo, temas de cor, efeitos, e 
animação. 
II. Quando você salva um ou mais slides mestres como um único arquivo de modelo (.potx), é gerado um modelo que você 
pode utilizar na criação de novas apresentações. Cada slide mestre contém um ou mais layouts padrão ou grupos de 
layouts personalizados. 
III. A imagem a seguir mostra um único slide mestre que contém três layouts. 

 
É correto afirmar que: 
 



 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente uma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
29 - Os atalhos de teclado do Word 2007 para: (i) exibir a caixa de diálogo Abrir, (ii) exibir a caixa de diálogo Salvar como e 
(iii) Desfazer uma ação, são respectivamente: 
a) ctrl+F12, F12, ctrl+Z 
b) ctrl+O, F12, ctrl+Y 
c) ctrl+O, TAB, ctrl+Z 
d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
30 - Sobre macros no Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas abaixo: 
I. Para automatizar uma tarefa repetitiva, você pode gravar uma macro rapidamente no Microsoft Office Excel. 
II. Você também pode criar uma macro usando o Editor do Microsoft Groove, para gravar o seu próprio script de macro ou 
para copiar toda a macro, ou parte dela, para uma nova. 
III. Após criar uma macro, você poderá atribuí-la a um objeto (como um botão da barra de ferramentas, um elemento 
gráfico ou um controle) para poder executá-la clicando no objeto. 
IV. Se não precisar mais usar a macro, você poderá excluí-la. 
É correto afirmar que: 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. 
c) Somente uma das afirmativas está incorreta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 


