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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 

 Algodão colorido de Campina Grande, na PB, 
conquista o exterior 
 
 O algodão colorido de Campina Grande, na Paraíba, 
também chamado de “algodão ecologicamente correto”, 
ganha o mundo e, depois de mais de dez anos de 
investimentos, chega ao mercado internacional. O tecido é um 
produto sustentável, com apelo ético e responsabilidade 
socioambiental. Agora, tem muita gente ganhando dinheiro 
com o algodão colorido. 
 A matéria-prima cresce nos campos do sertão 
paraibano. Nas tonalidades marrom, rubi, verde e o branco 
tradicional. Ao todo, 152 produtores rurais colhem seis 
toneladas por ano. Os agricultores aprenderam a manter 
plantações orgânicas. Eles são capacitados pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
no projeto Algodão naturalmente colorido. “A gente vem só 
capacitando, com consultoria, acesso à feira, com missão 
técnica, área de gestão, franquia, oficinas gerenciais, até toda 
a cadeia. Não só a cooperativa, mas toda a cadeia”, explica 
Jeanne Darc Nóbrega Quinho, do Sebrae de Campina Grande. 
 O Sebrae ajuda na negociação entre os agricultores e 
a Coopnatural, a cooperativa de produção têxtil da Paraíba, 
que compra todo o algodão. O material passa por dois 
processos: a fiação e a tecelagem. Depois, é levado à sede da 
cooperativa. “A gente corta as peças e manda para as 
pequenas empresas que pertencem aos cooperados”, diz 
Maysa Gadelha, presidente da Coopnatural. 
 As empresas transformam o algodão colorido 
orgânico em roupas e acessórios. As sobras do tecido são 
transformadas em bonecas. Tudo sem agredir o meio 
ambiente. “É um produto ético, um produto que respeita as 
pessoas e respeita o meio ambiente. Na verdade, um produto 
chique”, afirma Maysa. 
 Uma das cooperadas é Socorro Sobreira, dona de 
uma confecção de roupas infantis. A empresária trabalha com 
moda há 22 anos. O algodão colorido mudou o negócio. “A 
gente tem conseguido alcançar cada vez mais clientes, 
pessoas interessadas, que geralmente se encantam com o 
produto. A gente ouve muito o cliente, está sempre pedindo a 
eles que nos dê retorno”, diz. 
 Uma pesquisa informal mostra que a empresa está no 
caminho certo. O faturamento aumenta 10% ao ano. 
Dezesseis funcionários produzem de 3 mil a 5 mil peças por 
mês. Cada coleção tem 50 modelos diferentes. A idéia é atrair 
o interesse das crianças para as roupas de algodão colorido. 
“Eu tenho que criar alguma coisa que desperte a atenção 
delas. A gente vende roupa para crianças, não vende para 
adultos. Consciência não se desperta na criança, então tem 
que haver interatividade”, afirma Socorro. As crianças podem 
brincar com as roupas. Em um modelo de camiseta, o capuz 
preso por botões vira uma bolsa. Um macaquinho vem com 
um mordedor para os bebês. São essas inovações que 
conquistam a clientela. 
 A estratégia fez a confecção conquistar clientes pelo 
mundo. As roupas são exportadas para Alemanha, Itália e 
Austrália. E também são vendidas em 40 lojas de vários 
estados brasileiros. A empresa vai mais longe justamente 

quando aposta na cultura regional. “A gente está valorizando 
o lugar de onde a gente vem, a gente está criando 
autoestima”, comenta Socorro. 
 Maysa Gadelha participa de feiras no exterior e já 
garantiu clientes em 11 países. Ela também leva as roupas de 
algodão colorido para eventos no Brasil inteiro. Em uma feira 
em São Paulo, os produtos fizeram muito sucesso. “O toque 
do tecido é diferente, o cheiro é diferente”, diz Josbel Borges, 
cliente. “Feira é sempre uma vitrine muito importante para a 
gente ter tempo, durante uma venda, de explicar o nosso 
conceito e a nossa filosofia de trabalho”, diz Maysa. 
 O algodão colorido da Paraíba busca agora o selo de 
indicação geográfica. O certificado garante a procedência de 
um produto e a maneira como ele é feito. O processo já está 
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O selo 
costuma impulsionar as vendas. “Conforme a pesquisa que a 
gente fez, já aponta que o consumidor está disposto a comprar 
e pagar mais caro por um produto com o selo”, diz Jeanne, do 
Sebrae.  G1 (globo) http://globo.com, 14/08/2011  

1. Com base no texto, assinale a opção CORRETA. 

A. A Paraíba conquistou o mercado internacional com sua 
linha de produção de roupas de tecido de algodão tingido 
pelo fato de não agredir o meio ambiente.  

B. Faz parte de uma estratégia da indústria têxtil paraibana 
omitir a origem da matéria-prima, temendo a rejeição dos 
possíveis consumidores estrangeiros.  

C. O negócio com algodão orgânico representa um mercado 
de trabalho potencial, mas com uma demanda insatisfeita, 
pela ausência de um público consumidor capaz de arcar 
com os preços de venda fixados para os produtos.  

D. As estratégias de gestão ambiental e de responsabilidade 
social da produção e confecção de roupas e acessórios 
com algodão colorido são características determinantes 
para a ampliação do comércio na Paraíba e, 
principalmente, no exterior.  

E. A parceria do Sebrae com os agricultores é dispensável 
para a exportação da produção do algodão colorido, pois 
eles são capazes de desenvolver, por conta própria, 
trabalhos coerentes às atividades produtivas do algodão.  

2. De acordo com o texto é INCORRETO inferir que: 

A. O uso da fibra do algodão colorido na produção de roupas 
e acessórios está recuperando a economia do interior do 
estado da Paraíba e melhorando a agricultura familiar dos 
sertanejos que cultivam esse algodão. 

B. O algodão, que já nasce colorido nos campos do sertão, 
não foi criado em laboratório, nem é alterado 
geneticamente.  

C. O algodão não polui porque dispensa toda a etapa de 
tingimento que é prejudicial para o meio ambiente.  

D. E por ser um produto natural, o algodão já ganhou um 
mercado enorme pela qualidade e diferencial de design. 

E. O cultivo de algodão colorido em grande escala comercial 
na Paraíba está incentivando a implementação do plantio 
desse produto em regiões de países estrangeiros, exemplo 
da Alemanha, Itália e Austrália. 
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3. Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações 
seguintes relativas ao texto. 

 
(  ) O algodão colorido paraibano possui o selo de 

indicação geográfica, o que atesta sua legítima 
procedência paraibana.  

(   ) A tecnologia do algodão “ecologicamente correto” 
mostra-se inovadora e contribui de forma significativa 
para o desenvolvimento sustentável da região do sertão 
da Paraíba. 

(   ) A insuficiência de capital próprio dos produtores 
rurais do sertão paraibano tem limitado a criatividade e 
inovação nos modelos de roupas produzidas para o 
público infantil.  

(     ) Antes de chegar à Cooperativa, o algodão passa pelo 
processo de fiação e tecelagem.  

 
A sequência CORRETA é: 
 

A. F, V, V e F 
B. F, V, V e V 
C. V, V, F e F 
D. F, V, F e F 
E. F, V, F e V 

 
4. Analise os itens seguintes. 

I. Devido à escala grande de produção e à oferta 
abundante de matéria-prima, boa parte dos produtos 
paraibanos é destinada à população de baixo poder 
aquisitivo.  

II. O empreendimento paraibano evidencia o conflito 
entre a lucratividade nos negócios e a valorização da 
cultura regional.  

III. O empreendimento do algodão colorido paraibano 
representa a busca por um comportamento 
ecologicamente correto, tanto no lado profissional, 
quanto no modo de consumir das pessoas. 

Estão FALSOS: 

A. Apenas os itens I e II. 
B. Apenas os itens II e III. 
C. Apenas o item II. 
D. Apenas os itens III e I. 
E. Os itens I, II e III. 

 
5. Assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações 

seguintes relativas ao texto. 

I. Pelas falas da presidente da Coopnatural, fica claro que a 
filosofia da cooperativa está vinculada à consciência 
ecológica, à preocupação ambiental e à disseminação de 
responsabilidade social, encaixando-se nas atuais 
tendências do mercado nacional e internacional.  

II. O selo de certificação geográfica nos produtos 
confeccionados com o algodão colorido de roupa 

compromete significativamente as vendas porque os 
preços dos produtos ficam caros para o consumidor.  

III. A ajuda do Sebrae aos agricultores se limita a negociação 
entre eles e a Coopnatural. 

IV. O algodão colorido não apresenta impactos negativos ao 
meio ambiente, esta tecnologia trouxe mais igualdade 
social e econômica para os agricultores sertanejos.  

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F, V, V e F 
B. V, F, F e V. 
C. V, V, F e F 
D. F, V, F e F 
E. F, V, F e V 

6. Em um modelo de camiseta, o capuz preso por botões vira 
uma bolsa. Um macaquinho vem com um mordedor 
para os bebês. São essas inovações que conquistam a 
clientela. 

 Observe atentamente as palavras camiseta – 
macaquinho – mordedor – inovações – clientela e 
assinale a opção CORRETA. 

A. As palavras macaquinho e clientela são formadas por um 
prefixo acrescentado à palavra primitiva.  

B. Em camiseta e mordedor a derivação sufixal existe 
porque um prefixo e um sufixo foram acrescentados à 
palavra primitiva de forma independente.  

C. Nas palavras camiseta, mordedor e clientela ocorre 
derivação sufixal, uma vez que um sufixo foi acrescentado 
à forma primitiva de cada uma dessas palavras.  

D. Na palavra inovações foi acrescentado um prefixo e um 
sufixo à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, 
os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao 
mesmo tempo.  

E. No processo de derivação da palavra inovações  ocorre 
uma mudança de classe, isto é, essa palavra comumente é 
usada como pertencente a uma classe, mas faz parte de 
outra.  

7. O algodão colorido mudou o negócio. (quinto parágrafo) 

As funções sintáticas dos termos destacados na oração 
acima são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Sujeito – verbo intransitivo – adjunto adnominal. 
B. Núcleo do sujeito – verbo transitivo indireto - objeto 

indireto. 
C. Adjunto adnominal do sujeito– verbo transitivo direto – 

objeto direto. 
D. Adjunto adverbial - verbo transitivo direto – objeto direto. 
E. Adjunto adnominal do sujeito- verbo intransitivo - objeto 

direto. 

8.  Assinale a opção que difere das demais com relação ao uso 
da vírgula para isolar aposto nos termos destacados. 
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A. O Sebrae ajuda na negociação entre os agricultores e a 
Coopnatural, a cooperativa de produção têxtil da 
Paraíba, que compra todo o algodão. (terceiro parágrafo) 

B. O algodão colorido de Campina Grande, na Paraíba, 
também chamado de “algodão ecologicamente 
correto”, ganha o mundo (primeiro parágrafo) 

C. Na verdade, um produto chique”, afirma Maysa. (quarto 
parágrafo) 

D. diz Josbel Borges, cliente. (penúltimo parágrafo) 
E. Uma das cooperadas é Socorro Sobreira, dona de uma 

confecção de roupas infantis. (quinto parágrafo) 
 

9. Eles são capacitados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no projeto Algodão 
naturalmente colorido. 

Quanto ao uso da crase no trecho acima, assinale a opção 
CORRETA: 
 

A. Está correto porque o termo regente exige a preposição a e 
o termo regido admite o artigo as. 

B. Está correto porque o termo regido é uma locução 
adverbial. 

C. Está incorreto porque o termo regido é uma locução 
conjuntiva. 

D. Está incorreto porque o termo regente é substantivo 
feminino. 

E. Está incorreto porque nesse caso a crase é facultativa. 
 

10. “Conforme a pesquisa que a gente fez, já aponta que o 
consumidor está disposto a comprar e pagar mais caro por 
um produto com o selo”, diz Jeanne, do Sebrae. 

 
Quanto a aspectos gramaticais do fragmento acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. A palavra conforme é uma conjunção subordinada. 
B. O verbo está é de ligação. 
C. Em “Conforme a pesquisa que a gente fez ...”, a palavra 

destacada exerce função de pronome relativo. 
D. Em “... já aponta que o consumidor está disposto a 

comprar e pagar mais caro ...”, a palavra destacada exerce 
função de conjunção subordinativa integrante. 

E. O sujeito do verbo aponta é indeterminado. 
. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. _______ é a cidade brasileira com a maior concentração 

de poluentes no ar, segundo dados divulgados nesta 
segunda-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
O relatório avaliou 1.081 cidades em 91 países e listou as 
regiões metropolitanas e países que mais lançam material 
particulado na atmosfera. Essas partículas podem penetrar 
nos pulmões e corrente sanguínea, causando doenças de 
coração, câncer de pulmão, asma e infecções respiratórias 
agudas. Dos 91 países analisados, o Brasil é o 48º 
colocado na lista dos que têm a pior qualidade de ar.   

          (http://veja.abril.com.br, 26/09/2011) 
 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna da 
notícia acima: 
 

A. Rio de Janeiro. 
B. Cubatão. 
C. São Paulo. 
D. Betim. 
E. Belo Horizonte. 
 
12.  A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) decidiu nesta terça-feira proibir a venda 
de parte dos medicamentos inibidores de apetite no país. 
Deverão ser retirados do mercado os derivados da 
anfetamina (femproporex, anfepramona e mazindol), 
geralmente usados no tratamento da obesidade.  

 
(http://veja.abril.com.br, 04/10/2011) 

Analise os itens como verdadeiros (V) ou falsos (F) sobre 
as condições que permitem a continuação da venda da 
sibutramina. 

I. Não pode ser prescrita por um período superior a 30 
dias. 

II. Recomenda-se que o paciente tenha índice de massa 
corpórea (IMC) acima de 30. 

III. O paciente terá de assinar um documento em que 
confirma estar ciente de todos os riscos.  

Está(ão) VERDADEIRO(S): 
 
A. Apenas I e II. 
B. Apenas II e III. 
C. Apenas I e III. 
D. Apenas III. 
E. Os itens I, II e III. 

13. A Câmara dos Deputados aprovou o Estatuto da 
Juventude, com políticas específicas para quem tem de 15 
a 29 anos de idade. O texto transforma em lei federal a 
meia-entrada para estudantes em eventos artístico-
culturais e de lazer, inclusive jogos de futebol. Outra 
medida: estudantes devem pagar meia passagem no 
transporte intermunicipal e interestadual, 
independentemente da finalidade ou do motivo da viagem. 
(http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 06/10/2011) 

O projeto segue agora para: 

A. Presidência da República. 
B. Senado Federal. 
C. Supremo Tribunal de Justiça. 
D. Ministério da Juventude. 
E. Ministério da Educação e Cultura. 

14. Uma cartilha causa polêmica. Ela ensina em que parte do 
corpo o viciado deve injetar drogas. Explica ainda o que 
fazer para evitar overdose. O folheto do Ministério da 
Saúde deveria ser entregue apenas para jovens que usam 
drogas injetáveis. (http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 06/10/2011) 

 



 Técnico em Informática                                                                                               Concurso Público de São Domingos - PB 

 

4 

Assinale a opção que INDICA a causa da polêmica da 
distribuição da cartilha que orienta as pessoas dependentes 
de drogas. 

A. A cartilha foi parar também nas mãos de crianças que 
frequentam um espaço mantido pela prefeitura de 
Sorocaba-SP. 

B. Os pais dos usuários de drogas injetáveis não 
concordaram com a iniciativa da Secretaria de Juventude 
de Sorocaba-SP. 

C. O Ministério Público permitiu a distribuição aleatória do 
material pelas ruas e escolas da cidade.  

D. Os vereadores de Sorocaba confirmaram à secretária de 
Juventude que o material de redução de danos foi parar, 
unicamente, nas mãos das pessoas que eram o público-
alvo.  

E. O Ministério da Saúde consentiu que a distribuição dos 
folhetos fosse feita para crianças, jovens e adultos como 
maneira de prevenir o contágio de aids e hepatite. 

15. Está proibida a venda de mamadeiras de plástico que 
tenham a substância chamada bisfenol-A ou conhecida 
como BPA. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) decidiu proibir a fabricação e a comercialização 
do produto no Brasil depois que estudos internacionais 
concluíram que a substância pode provocar riscos à saúde, 
principalmente das crianças. (http://www.jmonline.com.br, 
21/09/2011) 
 
No Brasil, estará proibida a venda de mamadeiras de 
plástico que tenham a substância chamada bisfenol-A a 
partir de: 

 
A. Outubro de 2011. 
B. Novembro de 2011. 
C. Dezembro de 2011. 
D. Janeiro de 2012. 
E. Fevereiro de 2012. 

 
16. Foram anunciados nesta terça-feira (4) os vencedores do 

Nobel de Física. O prêmio foi dado para três americanos: 
Adam Riess, Brian Schmidt e Saul Perlmutter.  

(http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 04/10/2011) 

Os três americanos conseguiram provar que: 

A. A velocidade do tiro a laser é maior do que a velocidade 
da bala. 

B. A velocidade da luz é uma constante cósmica. 
C. O universo está se expandindo de forma acelerada. 
D. Os neutrinos, partículas elementares da matéria,  

ultrapassam ligeiramente a velocidade da luz. 
E. A distância de um ponto de coordenada positiva à origem 

é o valor da própria coordenada. 
 
17. Duas mulheres que convivem juntas há cerca de 10 anos, 

oficializaram nesse final de semana, na justiça, a primeira 
união homoafetiva em cidade no Alto Sertão. Com a 
presença de advogados, o ato civil ocorreu no fórum 
municipal de forma restrita a pedido das duas 
companheiras. Segundo informações, a solenidade foi 

testemunhada por padrinhos do casal, além da presença 
dos funcionários do Poder Judiciário e alguns amigos.  

(http://www.portalcorreio.com.br, 03/10/ 2011) 
 

Assinale a opção que apresenta a cidade em que foi 
registrada 1ª união civil entre mulheres no Alto Sertão da 
Paraíba. 

A. Cajazeiras. 
B. Sousa. 
C. Patos. 
D. Santa Luzia. 
E. Itaporanga. 

18. A ministra da Cultura quer incentivar a vida cultural no 
país por meio de ações integradas entre os ministérios, os 
governos estaduais e municipais. A ideia é pôr em prática 
275 ações, reunidas em 48 metas de 36 áreas estratégicas, 
que estão no Plano Nacional de Cultura. A sociedade 
poderá colaborar enviando sugestões. A consulta pública 
será aberta amanhã (21). (http://pbagora.com.br, 20/09/2011)  

 
A Ministra da Cultura é: 

 
A. Ana de Hollanda. 
B. Gleisi Hoffmann. 
C. Tereza Campello. 
D. Izabella Teixeira.  
E. Miriam Belchior. 
 
19. Um aluno de 10 anos atirou na professora e depois se 

matou atirando contra a própria cabeça, por volta das 
15h50 desta quinta-feira (22/9), dentro de uma escola em 
São Caetano do Sul, no ABC paulista (SP). 
(http://www.correiobraziliense.com.br, 22/09/2011) 

 
Sobre esta tragédia, assinale a opção FALSA. 

 
A. A arma usada pelo garoto pertencia ao pai do estudante, o 

guarda municipal Nilton Nogueira.  
B. De acordo com boletim divulgado pela Prefeitura de São 

Caetano do Sul, o menino David, aluno do 4º ano, atirou 
contra a professora Rosileide dentro da sala de aula.  

C. Testemunhas relataram que depois, o aluno se retirou da 
sala de aula e disparou dois tiros em sua própria cabeça. 

D. O garoto fez os disparos contra a professora depois de 
uma discussão na hora do intervalo da aula. 

E. O crime aconteceu cinco meses após a tragédia em 
Realengo (RJ), que também envolveu um aluno com arma 
de fogo dentro da escola. 

 
20. O presidente titular da Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara, o deputado João Paulo Cunha (PT-SP), disse 
que a votação sem parlamentares presentes é praxe no 
Congresso, quando há acordo em relação às matérias. 
Cunha se recusou a gravar entrevista, mas disse à rádio 
CBN que os 118 projetos aprovados na sessão meteórica 
da CCJ na quinta-feira já haviam sido analisados 
anteriormente e que bastava apenas a apreciação da 
redação final. (http://oglobo.globo.com, 23/09/20110) 
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Assinale os nomes dos dois parlamentares que aprovaram 
os 118 projetos na sessão-relâmpago:  

A. Luiz couto (PT-PB) e César Colnago (PSDB-ES).  
B. Chico Alencar (PSOL/RJ) e Hugo Motta (PMDB/PB).  
C. Ruy Carneiro (PSDB/PB) e Tiririca (PR/SP). 
D. Damião Feliciano (PDT/PB) e Benedita da Silva (PT/RJ). 
E. Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) e Acelino Popó (PRB/BA).  
                            . 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Microsoft Office, Memória de Massa, Monitor de 17’ e 

HD de 500GB, são RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Software, periférico de Entrada e Saída, Periférico de 

Saída. 
B. Hardware, periférico de saída, memória de massa. 
C. Software, periférico misto, periférico misto. 
D. Hardware, periférico de entrada, periférico de saída. 
E. Software, periférico de saída, periférico misto. 
 

22. Assinale a sentença VERDADEIRA 
 

A. O sistema operacional Windows possui uma interface 
baseada em Imagens. 

B. O Windows, permite a execução de tarefas simultâneas, 
possibilitando que o usuário possa executar no máximo 
até 3 programas ao mesmo tempo. 

C. O Windows é um sistema operacional que utiliza 16 bits 
simultâneos para comunicação. 

D. O comando de teclas WIN + E funciona como atalho para 
o Menu Execução de programas pré-instalados, no 
Windows 98. 

E. O Windows é um sistema operacional que permite 
imprimir em várias impressoras ao mesmo tempo, desde 
que elas estejam em microcomputadores não-ligados em 
rede. 

 
23. Das alternativas abaixo, qual possui maior capacidade de 

armazenamento de dados: 
 
A. Disquete. 
B. Cartão SD 8GB. 
C. DVD-R. 
D. Pen drive 1GB. 
E. CD-R. 
 
24. Qual conjunto de teclas para alternar entre duas janelas 

abertas no Windows?  
 

A. CTRL + TAB 
B. SHIFT + TAB 
C. ALT + TAB 
D. CTRL + A 
E. SHIFT + ESC  
 

25. O ____ liga o processador aos periféricos e às placas 
externas que se encaixam na placa mãe. Estamos falando 
do:  

 
A. MEMÓRIA CACHE 
B. DISCO RÍGIDO 

C. SLOTS 
D. BUS 
E. MODEM 
 
26. No Microsoft Excel 2000, as teclas acionadas para os 

comandos: repetir digitação, salvar, verificar ortografia no 
texto do documento e imprimir, são, 
RESPECTIVAMENTE: 
 

A. Ctrl + R; Ctrl + B; Ctrl + F7; Ctrl + I;  
B. Ctrl + Y; Ctrl + B; F7; Ctrl + P 
C. Ctrt + R; Ctrl + S; Ctrl + O; Ctrl + I  
D. Ctrl + Y; Ctrl + S; Ctrl + O; Ctrl + P 
E. Ctrl + Z; Ctrl + L; F7; Ctrl + P 
 
27. No Microsoft Word, quando queremos refazer uma ação 

que foi desfeita, devemos ativar que comando?  
 
A. . 
B.  
C.  
D.  
E.  
 
28. Qual o ZOOM mínimo no MS-Word?  
 
A. 75% 
B. 50% 
C. 25% 
D. 15% 
E. 10% 
 

29. No Microsoft-Excel, temos a seguinte tabela: 
 
 
 

 
 
 
 
 

O resultado da fórmula: =SOMA(B2:C4) * 2 + A1 quando   
aplicada na célula A5 é: 
 

A. 27 
B. 48 
C. 32 
D. 50 
E. 23 
 
30. Em uma planilha do Microsoft Excel, foram colocados os 

números 6 e 9, nas células B1 e B2, respectivamente. 
Selecionando ambas as células e arrastando-as pela alça 
de preenchimento disponível em B2, o resultado que 
aparecerá em B9 será:  

 
A. 15 
B. 23 
C. 27 
D. 30 
E. 33 
31. Leia as sentenças abaixo: 
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I. Pessoas usam o EMAIL para trocas de mensagens 

particulares com outras pessoas que façam parte da rede 
mundial e para terem conversas em tempo real com outros 
usuários da internet. 

II. Somente é possível usar a TELNET se tiver uma 
permissão de acesso, em geral na forma de conta no 
sistema em questão. 

III. O protocolo FTP permite troca de arquivos, como os 
shareware, entre dois computadores ligados a internet. 

 
As sentenças CORRETAS são: 
 

A. I, II, III. 
B. Apenas I e III. 
C. Apenas II e III. 
D. Apenas I e II. 
E. Apenas II. 
 
32. Comparando o Sistema Operacional Linux e um Leitor de 

Cd de 24X com o Sistema Operacional Windows 7 e um 
Leitor de Cd de 32 X, marque a alternativa CORRETA:  

 
A. O sistema Linux é melhor e o Leitor de Cd de 24x grava 

mais rápido que o de 32X. 
B. No mercado, o Linux é um sistema mais barato e a 

velocidade de leitura do Leitor de 32x é maior que a 
velocidade de leitura do de 24X. 

C. O Windows tem sua interface baseada em comandos 
digitados e o Leitor de Cd de 32X tem velocidade de 
gravação superior a do de 24X. 

D. O Linux está no mercado há mais tempo e o Leitor de Cd 
de 32X tem velocidade de leitura mais lenta que o de 24X 

E. Outlook é um software do Windows e o Leitor de 24X 
poderá ler Cds a até 4800 kbps, se a mídia ajudar, é claro. 

 
33. Em relação aos componentes dos bancos de dados, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. Tabelas são estruturas onde os dados são armazenados. 
B. Formulários são as telas que preparamos para que o 

usuário possa inserir dados. 
C. Módulos são arquivos que armazenam instruções e 

comandos da linguagem. 
D. Registro é o nome dado a uma informação completa da 

tabela. 
E. Consultas reúnem informações de duas ou mais tabelas. 
 
34. Cada página WWW terá um único endereço, que é 

denominado: 
 
A. URL 
B. Location 
C. IP 
D. HTTP 
E. DNS 
 
35. Sobre as classificações e topologia das Redes, assinale a 

alternativa FALSA:  
 

A. Em uma rede em topologia estrela, no caso de ocorrer 
falha em uma estação ou no elo de ligação com o nodo 
central, apenas esta estação fica fora de operação. 

B. Em essência, a topologia em árvore é uma série de barras 
interconectadas. O que acontece em geral é a existência de 
uma barra central, onde outros ramos menores se 
conectam. 

C. O hub, ou concentrador, sistema material central ao qual 
estão conectados os computadores da rede em topologia 
tipo anel, é uma caixa que compreende diversas junções, 
às quais se podem conectar os cabos provenientes dos 
computadores. 

D. Podemos classificar as redes em redes ponto a ponto 
(árvore, laço, estrela) e redes de difusão (barramento, 
satélite). 

E. Não é necessário ter uma disposição em forma de estrela 
para que uma rede tenha topologia em estrela. Porém, é 
necessário que cada dispositivo da rede esteja ligado por 
um cabo próprio a um ponto central. 

 
36.  Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Algumas diferenças existentes entre os vários meios de 

transmissão são em relação à banda passante, custo, 
limitação geográfica e confiabilidade. 

II. O par trançado é o meio de transmissão de menor custo e 
de grade simplicidade de ligação, tendo como 
característica a alta capacidade à interferência a ruídos, 
superior ao cabo axial. 

III. O cabo axial mantém uma capacitância constante e baixa 
independente do comprimento do cabo. 

 
As opções CORRETAS são: 

 
A. I, II e III 
B. Apenas II e III 
C. Apenas I 
D. Apenas I e III 
E. Apenas III 
 

37. O comando utilizado, no MS-DOS para se copiar 
subdiretórios de um diretório é: 
 

A. COPY 
B. COPY/D 
C. COPYSUBDIR 
D. XCOPY/D 
E. XCOPY 
 
38. Analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A rede em ponto a ponto tem como uma de suas 

características a disposição em série dos equipamentos, 
fazendo com que os dados passem por todas as estações 
que estiverem conectadas, porém apenas a receptora 
poderá reconhecê-los. 

II. A instalação das ligações ponto a ponto é bem mais 
simples que as da multiponto e não apresentam problemas 
de múltiplas reflexões. 

III. Fibras óticas são imunes a interferências eletromagnéticas 
e a ruídos e permitem um isolamento completo entre o 
transmissor e o receptor.. 
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Podemos afirmar que: 
 

A. Todas estão corretas. 
B. Apenas I e II estão corretas. 
C. Apenas II está correta. 
D. Apenas I está incorreta. 
E. Apenas I e III estão corretas. 
 
39. Qual conjunto de teclas para INSERIR NOVO SLIDE no 

MS Porwer-point: 
 

A. CTRL + T 
B. CTRL + S 
C. CTRL + M 
D. CTRL + I 
E. CTRL + P 

 
40. Delphi, Java e C++ são RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Gerenciadores de banco de dados.  
B. Editor de planilhas e textos. 
C. Software de navegação na internet. 
D. Tipos de linguagem de programação. 
E. Tipos específicos de hardwares. 
 
 
_________________________________________________ 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




