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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, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
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! 
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Numa manhã agradável de primavera, os pássaros gorjeavam delicadamente prenunciando um novo dia que estava 

por vir. A natureza toda louvava ao Criador! 

 
01 - No período acima apresentado, analise os vocábulos - manhã, pássaros, gorjeavam e louvava, assinalando a 
alternativa que apresenta a separação silábica correta: 
a) man/hã, pá/ssa/ros, gor/ jea/ vam,  lou/va/va 
b) ma/nhã, pás/sa/ros, gor/je/a/vam,  lou/va/va 
c) ma/nhã, pá/ssa/ros, gor/jea/vam,  lo/u/va/va 
d) man/hã, pás/as/ro/s, gor/jea/vam, lou/vava 
 

02 - A anedota a seguir apresenta alguns erros ortográficos. Aponte-os, assinalando a alternativa que apresenta 
todos os erros do trecho: 
   - Garsão traga-me uma porssão de erros ortográficos por gentileza? 

   - Aqui não há esse prato senhor. Posso sujerir algo que tenha em nosso cardápio? 

  - Mas o cárdapio está conpletamente cheio deles... 

a) garsão, gentileza, há, conpletamente 
b) porssão, posso, cardápio, sujerir 
c) garsão, porssão, sujerir, conpletamente 
d) sugerir, algo, nosso, cheio 
 

03 - A situação a seguir apresenta falta de pontuação. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
adequadamente: 
 Na feira, a senhora que era cliente fiel de toda semana, protestou a altos brados contra o preço da batata (    ) 

(    )  Isso é um assalto! 

Houve um reboliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém foi correndo chamar a polícia (    ) 

a) dois pontos, travessão, ponto final 
b) vírgula, travessão, vírgula 
c) ponto final, parágrafo, ponto final 
d) ponto e vírgula, parágrafo, ponto e vírgula 
 

04 - Considerando ainda o fato narrado na questão anterior, a expressão “protestou a altos brados...” indica que a 
senhora: 
a) subiu em um objeto para que ficasse em nível elevado e comentou sua indignação. 
b) reuniu um grupo de pessoas para uma manifestação. 
c) comentou discretamente com o feirante o abuso. 
d) gritou para que todos ouvissem sua indignação. 
 
05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos substantivos destacados no trecho a seguir: 
Toda terça-feira o professor de geografia propõe a difícil tarefa de procurar no atlas algum lugar diferente para ser 

localizado e estudado. Essa semana foi o vulcão Vesúvio. 

a) terça-feiras, professores, difícils, atlaes, vulconhes 
b) terças-feiras, professores, difíceis, atlas, vulcões 
c) terças-feira, professors, difíceis, atlases, vulcãos 
d) terças-feiras, professores, dificius, atlas, vulcães 
 

06 - A direção de um grupo escolar realizou um levantamento da quantidade de alunos do período vespertino e 
verificou que estavam distribuídos de acordo com a tabela abaixo: 

Séries Número de Alunos 
1ª Série 112 
2ª Série 106 
3ª Série 98 
4ª Série 84 

 
A taxa percentual referente ao número de alunos da terceira série em relação ao total de alunos desse grupo 
escolar no período vespertino é de: 
a) 73,5%. 
b) 24,5%. 
c) 7,35%. 
d) 2,45%. 
 
07 - João comprou várias frutas, dentre elas 10 maças, 04 pêras, 08 laranjas e 02 melancias. Dessas frutas João 
deu 2 maças e 1 pêra para Paulo. Com quantas frutas João ficou? 
a) 20 frutas. 
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b) 21 frutas. 
c) 22 frutas. 
d) 25 frutas. 
 
08 - Um grupo de motociclistas em viagem pelo Brasil percorreu determinado trajeto em uma hora e quinze 
minutos, a velocidade média de 60 km/h. O mesmo trajeto, se mantida uma velocidade média de 100 km/h pode 
ser percorrido em: 
a) 40 minutos. 
b) 43 minutos. 
c) 45 minutos. 
d) 50 minutos. 
 
09 - Márcia possui uma sala de 4 metros por 5 metros. Qual a área dessa sala? 
a) 15 m2. 
b) 12 m2. 
c) 28 m2. 
d) 20 m2. 
 
10 - Em uma loja de eletrodomésticos, os três vendedores disputam o prêmio de melhor do mês. Antonio vendeu 

o equivalente a  das quotas de vendas da loja, Carlos vendeu  das quotas e Adriana vendeu  das quotas. 

Juntos, os três venderam o equivalente a: 

a)  59
60
do total de quotas de vendas da empresa. 

b)  do total de quotas de vendas da empresa. 

c)  do total de quotas de vendas da empresa. 

d) 95% do total de quotas de vendas da empresa. 
 
11 - Segundo o artigo 41 da Constituição Federal, o servidor estável: 
a) Em nenhuma hipótese perderá o cargo que exerce. 
b) Somente poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
c) Poderá perder o cargo através de sentença judicial, processo administrativo e procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, sempre que lhe for assegurada ampla defesa. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
12 - Segundo a CF/88 a avaliação especial de desempenho do servidor público para adquirir estabilidade é: 
a) Facultativa 
b) Obrigatória, mas não pode determinar a perda do cargo pelo servidor 
c) Obrigatória e pode dar causa a perda do cargo pelo servidor 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Considerando as disposições da Lei Complementar nº 239/98, o exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, que deverá se dar no prazo de: 
a) 30 dias, da data da posse 
b) 60 dias, da data da posse 
c) 90 dias, da data da posse 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Segundo a Lei Complementar nº 348/2000, a avaliação de desempenho do servidor será efetuada: 
a) A cada 03 meses 
b) A cada 04 meses 
c) A cada 05 meses 
d) A cada 06 meses 
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15 - Figura 1 (abaixo) ilustra parte de uma placa mãe (motherboard), assinale a alternativa que corresponde aos 
slots indicados por A, B e C: 

 
FIGURA 1 
a) A - ISA; B - PCI-Express; C - AGP. 
b) A - ISA; B - PCI; C - PCI-Express. 
c) A - AGP; B - PCI; C - ISA. 
d) A - ISA; B - PCI; C - AGP. 
 
16 - A Rádio ABC é uma pequena rádio do interior do Acre e precisa de novo computador para ser utilizado em 
suas transmissões. 
O gerente (que também é comentarista, DJ, Tesoureiro e Diretor) da rádio, seguiu as recomendações de seu 
sobrinho e adquiriu um computador em um supermercado da cidade, entretanto a configuração presente pode 
não ser satisfatória. 
Algumas observações: 
- Os aplicativos necessários a serem instalados, são bastante leves.  
- A empresa possui um grande BACKUP das músicas que estavam no equipamento furtado, estes arquivos 
deverão ser copiados para a nova máquina. 
Que tipo de UPGRADE seria prioritariamente recomendado nesta máquina? 
a) Processador 
b) Memória Primária 
c) Memória Secundária 
d) Placa de Vídeo 
 
17 - Em alguns casos é necessário inicializar o sistema operacional Windows (XP, Vista) em modo de segurança, 
deve-se pressionar a seguinte tecla no principio do processo de inicialização do sistema operacional para que isso 
seja possível: 
a) F5 
b) F6 
c) F7 
d) F8 
 
18 - A figura a abaixo mostra uma impressora HP Deskjet D5560 
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Esta impressora pode ser conectada ao computador através de um cabo que utilizar o conector A na impressora 
e o conector B no microcomputador, ilustrados abaixo: 

 
 
Esses conectores (A e B), são denominados, respectivamente:  
a) USB tipo macho e USB tipo fêmea 
b) USB tipo OS/2 e USB tipo PCI 
c) USB tipo fêmea e USB tipo macho 
d) USB tipo grande e USB tipo pequeno 
 
19 - A Tabela a seguir apresenta alguns tipos de impressoras e características de impressoras: 
 TIPOS  CARACTERÍSTICAS 
1 Impressora de Impacto A Boa qualidade e custo razoável 
2 Impressora Jato de Tinta B Baixo custo de impressão 
3 Impressora a Laser C Alto custo de impressão 
4 Impressora Térmica D Cópia de curta duração 
São associações válidas: 
a) 1-B / 3-A 
b) 2-C / 3-D 
c) 2-D / 4-C 
d) 3-C / 1-D 
 
20 - O Aplicatívo disponível no Windows (98, XP, Vista, 7) que permite adição e remoção de aplicativos que irão 
ser executados automaticamente ao iniciar o sistema operacional, é o: 
a) msconfig 
b) svchost 
c) initfig 
d) regedit 
 
21 - Todas as alternativas correspondem a extensões que remetem a arquivos de texto, exceto: 
a) .txt 
b) .doc 
c) .rtf 
d) .pap 
 
22 - Determinado computador possui um processador de 3GHz, isso significa que o processador é capaz de: 
a) Processar 3 bilhões de instruções por Segundo. 
b) Processar 3 milhões de instruções por Segundo. 
c) Processar 3 milhões de instruções por minuto. 
d) Processar 3 bilhões de instruções por minuto. 
 
23 - Todas as alternativas correspondem dispositivos de saída, exceto: 
a) Monitor 
b) Projetor 
c) Impressora 
d) Webcam 
 
24 - Todas as alternativas correspondem a dispositivos de armazenamento que utilizam meio magnético para 
gravar os dados, exceto: 
a) Disquete 
b) Disco Rígido  
c) Disco Rígido de Estado Sólido  
d) Fita DAT 
 
25 - Os termos PS2, P2, SATA, DDR podem ser relacionados diretamente aos seguintes componentes: 
a) Teclado, Áudio, Disco Rígido, Memória. 
b) Áudio, Teclado, Memória, Disco Rígido. 
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c) Memória, Teclado, Mouse, Monitor. 
d) Joystick, Memória, Webcam, Monitor. 
 
26 - Algumas memórias são ditas voláteis, isso porque:  
a) Na ausência de alimentação (energia), não conseguem armazena/manter dados. 
b) Na ausência de energia, armazenam dados.  
c) Não podem ser imersas em água. 
d) Não necessitam de alimentação (energia). 
 
27 - Em um microcomputador que possui arquitetura de 32 bits, qual a quantidade máxima de memória 
primária que o sistema poderá conseguir utilizar: 
a) 4GB 
b) 4Gb 
c) 2GB 
d) 2Gb 
 
28 - Qual o tipo de memória utilizada em Pen Drives? 
a) Flash 
b) DIMM 
c) DDR 
d) Kingston 
 
29 - A imagem abaixo é de um chipset presente em placas mães, neste caso: 

 
a) BIOS 
b) Controlador de Memória 
c) Controlador de Vídeo 
d) Processador 
 
30 - Um sistema de arquivos bastante simples e compatível com a grande maioriados sistemas operacionais e 
também com dispositivos como câmeras, palmtops, celulares e mp3 players denomina-se: 
a) EXT3 
b) NTFS 
c) FAT32 
d) FAT16 
 




