
                                                                                                                   

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista  – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2010 

 

 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento 
usado para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus 

limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco 

será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua 

saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência 

acarretará a sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Para responder às questões, leia o texto abaixo 
de Machado de Assis. Em todas elas temos 
apenas uma alternativa CORRETA. 
 

UM APÓLOGO 

 
Obra Completa, de Machado de Assis, vol. II, Nova Aguilar, 

Rio de Janeiro, 1994. 

 
ERA UMA VEZ uma agulha, que disse a um novelo de 
linha:  
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, 
toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa 
neste mundo?  
— Deixe-me, senhora.  
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe 
digo que está com um ar insuportável? Repito que 
sim, e falarei sempre que me der na cabeça.  
— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é 
agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o 
meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. 
Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.  
— Mas você é orgulhosa.  
— Decerto que sou.  
— Mas por quê?  
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites 
de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?  
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? 
Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?  
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, 
prendo um pedaço ao outro, dou feição aos 
babados...  
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou 
adiante, puxando por você, que vem atrás, 
obedecendo ao que eu faço e mando...  
— Também os batedores vão adiante do imperador.  
— Você é imperador?  
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um 
papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o 
caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. 
Eu é que prendo, ligo, ajunto...  

Estavam nisto, quando a costureira chegou à 
casa da baronesa. Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa, que tinha a 
modista ao pé de si, para não andar atrás dela. 
Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e 
entrou a coser. Uma e outra iam andando 
orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das 

sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os 
galgos de Diana — para dar a isto uma cor poética. E 
dizia a agulha:  
— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há 
pouco? Não repara que esta distinta costureira só se 
importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos 
dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima.  

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco 
aberto pela agulha era logo enchido por ela, 
silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não 
está para ouvir palavras loucas. A agulha vendo que 
ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi 
andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; 
não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da agulha 
no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, 
para o dia seguinte; continuou ainda nesse e no 
outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou 
esperando o baile.  
    Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A 
costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha 
espetada no corpinho, para dar algum ponto 
necessário. E quando compunha o vestido da bela 
dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava 
daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a 
linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe:  
— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no 
corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da 
elegância? Quem é que vai dançar com ministros e 
diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da 
costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? 
Vamos, diga lá.  

Parece que a agulha não disse nada; mas um 
alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, 
murmurou à pobre agulha:  
— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho 
para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí 
ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não 
abro caminho para ninguém. Onde me espetam, 
fico. 
 
QUESTÃO 1 
 
Podemos classificar o texto “O Apólogo” no tocante 
aos gêneros textuais como: 
a) Lenda; 
b) Fábula; 
c) Conto; 
d) Mito; 
e) Descrição. 
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QUESTÃO 2 
 

Acerca das personagens do texto, podemos 
AFIRMAR que: 
a) a agulha não se conformava com o ar de 
superioridade da linha; 
b) a agulha era orgulhosa, arrogante; 
c) o alfinete gozava na vida à custa da agulha; 
d) o alfinete era orgulhoso e arrogante; 
e) o alfinete fez a linha se entender com a 
agulha. 
 

QUESTÃO 3 
 
O fundo moral do texto “O Apólogo” é: 
a) os valores humanos não são colocados em 
evidência;  
b) a realidade do cotidiano pode ser 
homogênea; 
c) as pessoas têm valores diferentes; 
d) as pessoas são iguais quando estão num 
mesmo contexto social; 
e) há pessoas que se consideram mais 
importantes que as outras. 
 
QUESTÃO 4 
 
“— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque 
lhe digo que está com um ar insuportável?” 
Analise o trecho acima e assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) o travessão foi usado para ligar grupos de 
palavras;  
b) o por quê é separado com acento por se 
tratar de um substantivo; 
c) a palavra insuportável é acentuada por ser 
paroxítona terminada em vel; 
d) o travessão é usado para indicar mudança de 
interlocutor nos diálogos; 
e) a palavra porque é junto sem acento por ser 
um advérbio. 
 
QUESTÃO 5 
 

“Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser. Uma e outra iam andando 

orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor 
das sedas,...” 
Considerando a pontuação do trecho acima, a 
alternativa CORRETA é: 
a) a vírgula separa orações coordenadas 
assindéticas, oração coordenada sindética, 
adjunto adverbial de lugar; 
b) a vírgula separa orações coordenadas, oração 
sindética, aposto; 
c) a vírgula separa orações sindéticas, oração 
assindética, aposto; 
d) a vírgula separa orações sindéticas, oração 
sindética, aposto; 
e) a vírgula separa orações coordenadas, oração 
assindética, adjunto adverbial; 
 
QUESTÃO 6 
 
“Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, 
para o dia seguinte;...”  
“A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a 
agulha espetada no corpinho,...” 
Considerando o trecho acima, os destaques são, 
respectivamente:  
a) oração subordinada reduzida de infinitivo; 
oração subordinada adjetiva restritiva; 
b) oração subordinada reduzida de gerúndio; 
oração adjetiva explicativa; 
c) oração subordinada reduzida de particípio; 
oração subordinada adjetiva; 
d) oração subordinada reduzida de particípio; 
oração subordinada adjetiva restritiva; 
e) oração subordinada adverbial temporal; 
oração subordinada adjetiva. 
 
QUESTÃO 7 
 
“— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir 
caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, 
enquanto aí ficas na caixinha de costura.” 
Considerando o trecho acima, podemos 
AFIRMAR acerca das expressões em destaque: 
a) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de companhia; 
b) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de lugar; 
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c) a palavra tola exerce a função sintática de 
sujeito; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de companhia; 
d) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é mesoclítico; 
adjunto adverbial de companhia; 
e) a palavra tola exerce a função sintática de 
vocativo; o pronome oblíquo é enclítico; adjunto 
adverbial de intensidade. 
 
QUESTÃO 8 
 
O sentido que a personagem a linha tem no 
texto, representa pessoas:  
a) orgulhosas e mal agradecidas; 
b) que reconhecem o valor de cada um; 
c) que acham que todos são importantes, 
d) que lutam pela solidariedade; 
e) que são tolerantes com os limites das 
pessoas. 
 
QUESTÃO 9 
 
No trecho: “toda cheia de si,...”, é o mesmo que:  
a) explosiva; 
b) exibida; 
c) exigente; 
d) existente; 
e) elegante. 
 
QUESTÃO 10 
 
“Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da 
agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser. Uma e outra iam andando 
orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor 
das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis 
como os galgos de Diana — para dar a isto uma 
cor poética. 
Considerando o trecho acima, podemos 
AFIRMAR que: 
a) a função sintática de “a costureira” é objeto 
direto; 
b) a função sintática de “na agulha” é 
complemento nominal; 
c) a função morfológica de “costureira” é verbo;  
d) a função morfológica de “agulha” é adjunto 
adverbial; 

e) a função sintática de “na agulha” é adjunto 
adverbial de lugar. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
Sorteando-se um número natural compreendido 

entre 0 e 160 (sem considerar o 0 e o 160), qual a 

probabilidade desse número ser um múltiplo de 4? 

a) 

1

4
 

b) 

39

160
 

c) 

40

159
 

d) 

24

63
 

e) 

13

53
 

 
QUESTÃO 12 
 
O preço da carne de boi teve dois aumentos 
consecutivos, ao final de dois meses seguidos, cada 
um de 20%. Se hoje custa R$ 18,00. Quanto custava 
antes dos aumentos? 
a) R$ 10,80; 
b) R$ 11,52; 
c) R$ 12,50; 
d) R$ 12,86; 
e) R$ 13,00. 
 
QUESTÃO 13 
 
Uma torneira enche um tanque em 12 horas, uma 
segunda torneira esvazia esse mesmo tanque em 22 
horas. Estando o tanque vazio, e as duas torneiras 
serão abertas ao mesmo tempo, em quantas horas o 
tanque estará cheio? 
a) 25h; 
b) 25h30min; 
c) 26h; 
d) 26h24min; 
e) 27h42min. 
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QUESTÃO 14 
 
A altura da pirâmide abaixo é 15cm. Qual o seu 
volume? 

 
 

a) 
31.800 cm  

b) 
3600 cm  

c) 
3900 cm  

d) 
3120 cm  

e) 
31.700 cm  

 
QUESTÃO 15 
 
Um carro flex (carros que podem utilizar álcool e 
gasolina misturados em qualquer proporção), é 
abastecido com 25 litros de gasolina e 16 litros de 
álcool. Se o preço do litro de gasolina e o do litro de 
álcool são, respectivamente, R$ 2,80 e R$ 1,90. 
Nessa situação, qual foi o preço, aproximadamente, 
médio do litro do combustível que foi utilizado? 
a) R$ 2,45; 
b) R$ 2,35; 
c) R$ 2,55; 
d) R$ 2,50; 
e) R$ 2,60; 
 

ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 

“Até meados do século 20, a homossexualidade 
era considerada crime grave em países da 
Europa, como Reino Unido e Portugal. Um dos 
julgamentos mais célebres da história foi o do 
escritor irlandês Oscar Wilde, autor de O retrato 
de Dorian Gray. Ele foi julgado em 1895 por 
sodomia e comportamento indecente, e 
condenado a dois anos de prisão e trabalhos 
forçados. Os homossexuais também sofreram 
perseguições na Alemanha nazista e na Rússia 

stalinista.”(fonte:http://educacao.uol.com.br/atualidades/ult

1685u468.jhtm). 

No inicio do segundo semestre desse ano, um 
dos países da América Latina legalizou a união 
entre pessoas do mesmo sexo. O país que 
aprovou o casamento gay foi? 
a) Colômbia; 
b) Paraguai; 
c) Uruguai; 
d) Argentina; 
e) Chile. 
 

QUESTÃO 17 
 
"Hoje, sexta-feira, 18 de junho, José Saramago 
faleceu às 12h30 horas [horário local] na sua 
residência de Lanzarote, aos 87 anos de idade, 
em consequência de uma múltipla falha 
orgânica, após uma prolongada doença. O 
escritor morreu estando acompanhado pela sua 
família, despedindo-se de uma forma serena e 
tranquila", diz uma nota assinada pela Fundação 
José Saramago e publicada na página do escritor 
na internet. (Noticia publicada no portal G1. 18/06/2010 

13h50).- Único a ganhar o prêmio Nobel de 
literatura em língua portuguesa, José Saramago 
deixou inúmeras obras, dentre elas: 
a) A Moreninha; 
b) Ensaio sobre a cegueira; 
c) Dom Casmurro; 
d) O último triste olhar; 
e) Maktub. 
 
QUESTÃO 18 
 
“Erguer uma capital modernista no meio do 
cerrado, a centenas de quilômetros dos grandes 
centros urbanos, exigiu uma visão de mundo tão 
ampla, corajosa e ousada quanto a que levou o 
homem às grandes navegações e à conquista do 
espaço.” (Carta ao Leitor – Revista Veja Especial 

Brasília 50 anos.) 

Tendo o texto acima como referência inicial e 
considerando o tema que ele focaliza, assinale a 
opção CORRETA. 
a) A transferência da capital do país do Rio de 
Janeiro para Brasília levou desenvolvimento 
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para o interior do território e concentrou poder 
político longe dos centros urbanos da época.  
b) Brasília foi construída em meio de 
desconfiança externa, mas com toda a 
dedicação possível do Presidente Getúlio 
Vargas. 
c) William Chambers, arquiteto responsável pela 
obra e referencia na comemoração dos 50 anos 
de Brasília, é o único ainda vivo daqueles que 
idealizaram o projeto, no momento está com 
100 anos. 
d) Os Candangos, como eram chamados as 
pessoas que migraram de Israel para o Brasil, 
foram parte importante na construção e 
povoamento de Brasília. 
e) Com vários escândalos de corrupção e 
superfaturamentos de obras, Brasília acabou 
sendo entregue no ano de 1988, assim que foi 
proclamada a nova constituição. 
 

QUESTÃO 19 
 

 
 
Fonte: (http://doisdedosdeprosa.wordpress.com/2007/02/16/) 

Ao observar a charge, podemos concluir que, 
EXCETO: 
a) Em algum momento daqui até o fim do ano, 
provavelmente em novembro, o número de 
acessos de telefonia móvel no País ultrapassará 
o total das pessoas; 
b) O País deve fechar o ano com cerca de 200 
milhões de celulares, para uma população de 
193,2 milhões; 
c) Cada vez mais consumidores têm dois ou mais 
chips, principalmente pré-pagos, interessados 

em aproveitar a melhor promoção em vigência, 
fazendo com isso aumento o número de 
aparelhos por pessoa; 
d) Apesar de a telefonia móvel continuar 
crescendo, o número da telefonia fixa supera 
em termos quantitativos os celulares; 
e) Os brasileiros estão cada vez mais se 
habituando ao celular, inclusive os integrados à 
câmera fotográfica e acesso a internet. 
 
QUESTÃO 20 
 
Este ano o Brasil comemora 25 anos de 
estabilidade política, iniciado com o processo de 
redemocratização em 1985 e reafirmado com a 
promulgação da atual Constituição Brasileira, 
em 1988. Acerca desse tema, é CORRETO 
AFIRMAR: 
a) Ao longo desses 25 anos o Brasil ficou 
exposto a instabilidades políticas e até a 
tentativa de golpe de estado por parte dos 
militares da marinha; 
b) A atual Constituição Brasileira é considerada 
até hoje uma das mais avançadas e 
democráticas do mundo, no que diz respeito aos 
direitos e garantias individuais do cidadão; 
c) Com o afastamento de Fernando Henrique 
Cardoso, após processo de impeachment 
conduzido no Congresso Nacional pelo 
presidente do STF, ministro Sydney Sanches, 
assumiu o cargo Itamar Franco, então vice-
presidente, eleito na chapa de FHC; 
d) A atual estabilidade política é graças ao 
sistema parlamentarista adotado na 
Constituição de 1988; 
e) Collor, primeiro presidente eleito pelo voto 
direto, conseguiu terminar seu governo com 
tranquilidade, principalmente pelos confiscos 
dos depósitos bancários que normalizaram as 
altas taxas de inflação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Em relação ao Windows (configuração padrão) 
em português, qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 
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a) O Windows XP Home tem suporte a pequenas 
redes, inclusive as sem fio. Mas não oferece o 
mesmo nível de segurança, que o Windows XP 
Profissional oferece, para proteger as 
informações armazenadas no sistema; 
b) O Windows XP Profissional oferece recursos 
para definir usuários ou grupos de usuários que 
podem ou não ter acesso aos recursos do 
sistema; 
c) O Windows XP Home oferece o recurso de 
instalação remota, comandada por um servidor. 
d) O Windows XP Profissional oferece o recurso 
de proteção das informações armazenadas no 
sistema usando o sistema de arquivos NTFS, já o 
Home não oferece esse recurso; 
e) O Windows XP Profissional oferece a opção 
de interface em múltiplos idiomas, selecionável 
pelo usuário. 
 
QUESTÃO 22 
 
Em relação ao Windows (configuração padrão) em 
português, podemos AFIRMAR que 
a) É possível conectar dois computadores usando um 
cabo de rede USB, conhecido como Cabo Link USB 
ou Data Link USB, apesar de apresentar algumas 
limitações, é muito útil para a troca de arquivos 
entre os computadores. Esta função não está 
presente no Windows 2000; 
b) No Windows XP, para verificarmos erros no disco 
rígido devemos, no Windows explorer, por exemplo, 
clicar com o botão direito no ícone do driver 
desejado, em seguida, clicar em propriedades e 
depois na aba ferramentas, para em seguida, clicar 
em ScanDisk; 
c) A área de notificação é um espaço reservado a se 
fazer pequenas anotações para notificar o 
Administrador do sistema ou serem enviadas à 
Microsoft, por isso requer configuração para escolha 
de uma das duas opções; 
d) Com a restauração do sistema é possível restaurar 
o Windows e arquivos do usuário para algum ponto 
anterior, onde o sistema estava funcionando 
corretamente; 
e) Ao copiar ou mover arquivos, quando há a 
possibilidade de sobrescrever arquivos existentes, o 
Windows pergunta o que você quer fazer, entre as 
opções tem “Sim para todos”, mas não tem “Não 

para todos”, para usar esta opção é só clicar em 
“Não” com a tecla Shift pressionada. 
 

QUESTÃO 23 
 
No Windows XP (configuração padrão) em 
português, ao clicarmos numa pasta com o 
botão direito do mouse, escolher a opção 
propriedades e em seguida Avançado, então 
marcar a opção criptografar o conteúdo para 
proteger os dados, estaremos 
a) Protegendo os dados desta pasta, e ela 
aparecerá na cor verde. Isto quer dizer que 
somente o usuário atual e o Administrador 
serão capazes de acessar seu conteúdo; 
b) Ocultando os arquivos desta pasta, com 
proteção de uma senha, e só serão visíveis após 
a digitação dessa senha; 
c) Alterando o conteúdo dos arquivos desta 
pasta, onde apenas o usuário atual e o 
Administrador terão acesso, outro usuário verá 
apenas códigos indecifráveis; 
d) Protegendo os dados desta pasta, e ela 
aparecerá na cor verde. Isto quer dizer que 
nenhum outro usuário que se conectar a essa 
máquina, nem mesmo o Administrador, será 
capaz de acessar seu conteúdo; 
e) Alterando o conteúdo dos arquivos desta 
pasta, onde apenas o usuário atual terá acesso, 
outro usuário verá apenas códigos indecifráveis. 
 
QUESTÃO 24 
 
No Microsoft Word em português (configuração 

padrão), em Opções do Word, Avançado, 

Opções de Edição, se marcarmos os itens 

Manter Registro da Formatação e Marcar 

Inconsistências de Formatação (imagem 

abaixo). Qual o resultado dessa configuração?  
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a) Ativação do verificador de formatação, que 
indica, com um traço amarelo, quando textos 
estão com fontes diferentes das fontes padrão 
do Office 2007; 
b) Ativação do verificador de estilo, que indica, 
com um traço azul, quando textos em situações 
semelhantes estão com fontes, tamanho ou 
efeitos distintos; 
c) Ativação do verificador ortográfico, que 
indica, com um traço vermelho, as palavras não 
reconhecidas no dicionário do Word. 
d) Ativação do verificador gramatical, que 
indica, com um traço verde, os problemas 
gramaticais; 
e) Ativação do contador de formatações 
distintas dentro de um texto. Isso é interessante 
para manter um padrão visual ao longo do 
documento. 
 
QUESTÃO 25 
 
Qual dos itens abaixo NÃO é um modelo de 
placa mãe? 
a) EPX 
b) AT 
c) NLX 
d) ATX 
e) Mini-ITX. 
 
QUESTÃO 26 
 
As placas de vídeo atuais veem com o conector 
VDI, são cinco os tipos existentes. Qual o tipo 
dessa conexão representada na imagem abaixo? 

 
a) DVI-A 
b) DVI-D (Single Link) 
c) DVI-D (Dual Link) 
d) DVI-I (Single Link) 
e) DVI-I (Dual Link) 
 
QUESTÃO 27 
 
Qual das opções abaixo NÃO é um banco de 
dados? 
a) MySQL; 
b) PostgreSQL; 
c) PerlSQL; 
d) Microsoft Access; 
e) Firebird. 
 
QUESTÃO 28 
 
No Microsoft Excel versão 2007 (configuração 
padrão) a formatação condicional permite, 
entre muitas possibilidades, também: 
a) Mudar a cor de fundo, inserir ícones e até 
mesmo criar um gráfico de barras dentro das 
células; 
b) Mudar a fonte, inserir ícones, a cor de fundo, 
a borda e a largura da célula; 
c) Mudar a justificação do texto, a cor de fundo, 
e inserir ícones na célula; 
d) Mudar a cor de fundo, a fonte, a cor da fonte, 
e até mesmo criar um gráfico de barras dentro 
das células; 
e) Mudar tamanho da fonte, inserir ícones, 
alterar a cor de fundo e a borda da célula. 
 
QUESTÃO 29 
 
Que tipo de servidor é responsável pela 
aceleração do acesso a internet, poupar a 
largura de banda e também controlar o acesso 
de usuários, evitando páginas impróprias e 
domínios proibidos? 
a) O Servidor Comunicação. 
b) O Servidor Proxy. 
c) O Servidor Gateway. 
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d) O Servidor de Rede. 
e) O Servidor Teletex. 
 
QUESTÃO 30 
 
Na informática o termo “Força Bruta” é muito 
utilizado. Qual o seu significado? 
a) Método de ataque que consiste em destruir a 
proteção que exige um código para acessar um 
sistema, eliminando esse código. 
b) Método de ataque usado pelos hackers para 
destruir sistemas de computadores que consiste 
em apagar o código fonte dos sistemas. 
c) Método de ataque que é utilizado para 
acessar sistemas usando uma senha mestra que 
consegue sucesso em quase todos os sistemas 
que tentar acesso. 
d) Método de ataque exaustivo que consiste em 
tentar todas as possibilidades, uma a uma, até 
descobrir o código de acesso a um sistema.  
e) Método de ataque usado pelos hackers para 
destruir todas as informações do HD, tornando-
o inutilizável, necessitando ser formatado e 
reinstalado todo o sistema operacional. 
 
QUESTÃO 31 
 
Considerando o Microsoft Excel versão 2007 
(configuração padrão). Para que foi usado o 
“FALSO” dentro da função seguinte? 
=PROCV(B9;A1:C7;3;FALSO) 
a) Para retornar a correspondência aproximada. 
b) Para retornar a correspondência exata. 
c) Para retornar a palavra FALSO, caso não exista 
o parâmetro procurado. 
d) Para retornar a palavra FALSO, caso exista o 
parâmetro procurado.  
e) Esta função não admite o uso da palavra 
FALSO, deveria ser escrita somente 
=PROCV(B9;A1:C7;3). 
 
QUESTÃO 32 
 
O que é um sistema de gerenciamento de banco 
de dados relacional? 
a) É um sistema em que as informações são 
divididas em tabelas distintas e que se 
relacionam para reunir informações. 

b) É um sistema em que as informações são 
divididas em tabelas distintas e que as consultas 
às relacionam para reunir as informações. 
c) É um sistema em que as informações são 
divididas em tabelas distintas e que os relatórios 
às relacionam para reunir as informações. 
d) É um sistema em que as informações são 
reunidas em uma única tabela e que as 
consultas às relacionam para consolidar as 
informações.  
e) É um sistema em que as informações são 
reunidas em uma única tabela e que os 
relatórios às relacionam para apresentar as 
informações. 
 
QUESTÃO 33 
 
São tipos de barramentos de expansão, EXCETO 
a) ISA (Industry Standard Architecture). 
b) PCI (Peripheral Component Interconnect). 
c) AGT (Accelerated Graphics Transport). 
d) PCI Express.  
e) VLB (Vesa Local Bus). 
 
QUESTÃO 34 
 
A figura abaixo é parte de uma planilha do 
Microsoft Excel versão 2007 (configuração 
padrão). Na célula B2 foi digitado =ABS(A2), qual 
será o valor apresentado nessa célula após 
teclar enter?: 

 
a) 55 
b) 5 
c) -55 
d) 5,5  
e) -5,5 
 
QUESTÃO 35 
 
Sobre Memória Cache, é CORRETO afirmar. 
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a) É o tipo de memória presente no HD do 
computador, com a função de facilitar o acesso 
a dados. 
b) Tem como única função facilitar a navegação 
na internet. 
c) Quanto maior a memória Cache, maior será a 
velocidade de transferência de arquivos através 
da rede.  
d) Ao expandir esse tipo de memória é 
necessário alterar também a CPU. 
e) A tarefa básica deste tipo de memória é 
diminuir o tempo de acesso do processador à 
DRAM, que contém o programa em execução. 
 
QUESTÃO 36 
 
São deveres do servidor público em qualquer 
escala da Administração Pública: 
a) Lealdade, obediência e conduta ética; 
b) Insubordinação, obediência e lealdade; 
c) Improbidade, insubordinação e conduta ética; 
d) Eficiência, insubordinação e cívico; 
e) Razoabilidade, proporcionalidade e de 
insubordinação. 
 

QUESTÃO 37 
 
Nas situações abaixo, pode ser considerada 
ética profissional: 
a) Utilizar informações e influências obtidas na 
posição para conseguir vantagens pessoais; 
b) Prestar serviço de forma deficiente, demorar 
injustamente sua execução ou abandonar sem 
motivo algum o trabalho que foi solicitado; 
c) Fazer publicações indecorosas e inexatas; 
d) Respeito à dignidade da pessoa humana; 
e) Rechaçar a colaboração na execução de 
determinado trabalho, quando se fizer 
necessário. 
 
QUESTÃO 38 
 
“Distante a 20 km da sede do município de 

Santa Maria da Boa Vista, compõe juntamente 

com o Mirante de Carmelo, uma bela paisagem 

do trecho do Rio São Francisco, pontilhado de 

ilhotas. Largura aproximada de 150m, por 

dificuldades de acesso e segurança, não é 

apropriado para banho, tendo como destaque 

principal suas corredeiras para a prática de 

esportes radicais como canoagem.” 
O Texto acima se refere a que ponto turístico do 
município de Santa Maria da Boa Vista: 
a) Ilha do Fogo; 
b) Corredeira da Panela dos Dourados; 
c) Mirante do Vale; 
d) Pedrinhas; 
e) Mirante do Cruzeiro. 
 
QUESTÃO 39 
 
No tocante a limpeza e conservação de 
equipamentos de informática, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Utilizar produtos químicos em gabinetes e 
monitores exclui a possibilidade de eventuais 
danos; 
b) Deve-se sempre manter o computador limpo, 
livre de poeira e umidade; 
c) Não pode causar eventuais danos, caso as 
refeição sejam feitas concomitantemente ao 
uso do computador; 
d) Não pode ocasionar nenhum problema com a 
energia estática, caso a tampa do gabinete 
esteja aberta e no ambiente tenha instalado um 
ventilador de teto ou utilizando aspirador de pó; 
e) Não é recomendável depois que desligado o 
computador, cobri-lo com capa plástica. 
 
QUESTÃO 40 
 
As redes sociais mostram novas perspectivas do 
mundo globalizado e do século XXI. Elas estão 
cada vez mais fazendo parte do dia a dia das 
pessoas. Utilizar as redes agindo eticamente 
corresponde a: 
a) Compartilhamento de informações, 
conhecimentos, interesses e esforços em busca 
de objetivos comuns; 
b) Troca de informações entre Hackers e Cracks; 
c) Busca de relacionamentos amorosos através 
de sites pornográficos; 
d) Compartilhamento de fotos de qualquer 
espécie; 
e) Níveis de IP iguais, buscando sempre em seu 
conteúdo em maquinas RISK. 




