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O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pouco 
mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra. O atacante se reu-
niu com os médicos do clube, nesta segunda pela 
manhã, no Rio, e foi avisado da possibilidade de ser 
submetido a nova cirurgia no tendão de Aquiles do pé 
esquerdo. O médico José Luiz Runco aguarda resul-
tados de uma série de exames para confirmar a ne-
cessidade da intervenção. 
http://esportes.br.msn.com/futebol/adriano-pode-ser-submetido-a-mais-uma-

cirurgia-no-tornozelo-esquerdo 

 

1) A cerca do termo grifado no fragmento abaixo é 
CORRETO afirmar que: 
 

“O torcedor do Flamengo” 
 
A) Classifica-se morfologicamente como locução 
substantiva e sintaticamente como locução adjetiva; 
B) Classifica-se morfologicamente como adjetivo e 
sintaticamente como predicativo do sujeito; 
C) Possui apenas classificação morfológica que é de 
uma locução prepositiva; 
D) Classifica-se morfologicamente como locução ad-
jetiva e sintaticamente como adjunto adnominal; 
E) A classificação do termo só pode ser uma que é a 
de complemento nominal. 
 
2) Os termos em destaque no fragmento abaixo pos-
sui RESPECTIVA classificação: 
 
“O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pou-
co mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra.” 
 
A) Conjunção integrante e conjunção integrante; 
B) Pronome relativo  e pronome indefinido; 
C) Preposição e pronome relativo; 
D) Conjunção explicativa e partícula de realce; 
E) Partícula expletiva de realce nos dois casos. 
 

O milagre 
 
Naquela cidade as romarias começaram quando cor-
reu o boato do milagre. É sempre assim. Começa 
com um simples boato, mas logo o povo sofredor, 
coitadinho, e pronto a acreditar em algo capaz de mi-
norar sua perene chateação passa a torcer para que 
o boato se transforme numa realidade, para poder 
fazer o milagre a sua esperança. 
Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, ho-
mem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que 
fora em vida um misto de sacerdote, conselheiro, mé-
dico, financiador dos necessitados e até advogado 
dos pobres, nas suas eternas questões com os pode-
rosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do 
termo: fizera de sua vida um apostolado. Um dia o 
vigário morreu. 

[ ... ] 
 O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de mo-
numento à sua memória, já que a prefeitura local não 
tinha verba para erguer sua estátua. 
E foi quando um dia... ou melhor, uma noite, deu-se o 
milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto 
que fora do padre, na mesma hora em que o padre 
costumava acender uma vela para ler seu breviário, 
apareceu uma vela acesa. 
- Milagre!!! – quiseram todos. 
E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em 
casa, depois do pedido – conta-se -, a senhora en-
controu o filho brincando, fagueiro. 
[ ... ] 
Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 
aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, 
até deputados, para oficializar o milagre. E quando 
eram mais ou menos seis da tarde, hora em que o 
bondoso sacerdote costumava acender sua vela... a 
vela se acendia e começavam as orações. Ricos e 
pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres, 
civis e militares caiam de joelhos, pedindo. 
Com o passar do tempo a coisa arrefeceu. Muitos 
foram os casos de doenças curadas, de heranças 
conseguidas, de triunfos os mais diversos. Mas, como 
tudo passa, depois de alguns anos passara também 
as romarias. Foi diminuindo a fama do milagre e ficou, 
apenas, mais folclore na lembrança do povo. 
O lugarejo não mudou nada. Continua igualzinho co-
mo era, e ainda existe, atrás da venda, o quarto que 
fora do padre. Passamos outro dia por lá. Entramos 
na venda e pedimos ao português, seu dono, que vive 
há muitos anos atrás do balcão, a roubar no peso, 
que nos servisse uma cerveja. O português, então, 
berrou para um pretinho, que arrumava latas de goia-
bada numa prateleira: 
- Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
Achamos o nome engraçado. Qual o padrinho que 
pusera o nome de Milagre naquele afilhado? E o por-
tuguês explicou que não, que o nome do pretinho era 
Sebastião. Milagre era apelido- E por quê? – pergun-
tamos 
- Porque era quem acendia a vela, no quarto do pa-
dre. 

Stanislaw Ponte Preta, Gol de padre. 

 
3) A estrutura oracional em destaque no fragmento 
abaixo possui o mesmo valor da estrutura da letra: 
 
“Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso.” 
 
A) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor, coitadinho; 
B) A acreditar em algo capaz de minorar sua pere-
ne chateação; 
C) Com o passar do tempo a coisa arrefeceu; 
D) A torcer para que o boato se transforme numa 
realidade; 

PORTUGUÊS 



 

CONCURSO PÚBLICO SÃO JOSÉ DOS RAMOS 
PROFESSOR DE INFORMÁTICA  - 2 - 

 

E) O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de 
monumento. 
 
4) A razão pela qual ocorre o sinal de indicativo de 
acento grave no fragmento abaixo, justifica-se em 
detrimento da mesma regra da alternativa: 
 
“Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela.” 
 
A) Abrimos a porta à picareta; 
B) Quanto às assertivas, aponte a correta; 
C) Assistirei à peça teatral hoje; 
D) Ao retornar à terra da minha infância te ligarei;  
E) Quando chegar à casa me avise. 
 
5) A palavra em destaque no fragmento abaixo pode 
ser substituída sem alteração de sentido pela palavra: 
 
“Com o passar do tempo a coisa arrefeceu.” 
 
A) Esfriou; 
B) Morreu; 
C) Calou-se; 
D) Caiu no esquecimento; 
E) Entusiasmar. 
 
6) O emprego da vírgula no fragmento abaixo se justi-
fica pelas mesmas razões da alternativa: 
 
“E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to.” 
 
A) Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
B) Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, 
homem bom, tranquilo, amigo da gente simples; 
C) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor; 
D) No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora 
do padre, na mesma hora em que o padre costumava 
acender uma vela para ler seu breviário; 
E) Continua igualzinho como era, e ainda existe, atrás 
da venda, o quarto que fora do padre. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 7 E 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) As vírgulas presente no primeiro período podem 
ser substituídas sem alteração de sentido gramatical 
por: 
 
A) Aspas; 
B) Parênteses; 
C) Ponto final; 
D) Colchetes; 
E) Dois pontos. 
 
8) Ao levar em consideração que o pedido do último 
balão está sendo feito à segunda pessoa do singular, 
ele deve ser grafado de acordo com as diretrizes gra-
maticais que se encontra: 
 
A) Dá-me uns óculos; 
B) Dai-me uns óculos; 
C) Dê-me um óculos; 
D) Dêi-me um óculos; 
E) Dái-me um óculos. 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
Aconteceu na Avenida Copacabana, esquina de San-
ta Clara. Uma jovem senhora chamou o guarda e a-
pontou o homem, encostado a um poste:— Prenda 
este homem, que ele está se portando inconveniente-
mente. Era um homem magro, pálido, vestido em ca-
simira velhinha. Não tinha cara de gente má. Ao con-
trário, seus olhos eram doces e mendigos. O policial 
segurou o homem pela lapela. O homem não se me-
xeu. Apenas levantou os olhos e perguntou: - Por 
quê? A senhora estava uma fúria e dizia num fôlego 
só:— Há uma hora este cidadão me segue. Começou 
na lotação. Desceu quando eu desci. Entrei numa loja 
e ele entrou também. Andei um quarteirão e ele an-
dou também. Entrei no mercadinho e ele entrou tam-
bém...— E lhe disse alguma coisa?— Não. Só olhava. 
O guarda soltou a lapela do homem. O homem agra-
deceu. O guarda dirigiu-se ainda à mulher:— Mas ele 
só olhava?— Sim. Mas olhava de maneira obscena. 
O guarda perguntou, então, ao homem:— Você olha-
va de maneira obscena?— Sim. Não sei mentir. Mas 
qualquer um no meu lugar faria o mesmo. 0 senhor já 
viu ela andar? 0 guarda viu depois, quando a mulher 
desistiu da prisão do seu espectador e foi andando. 
Não se deve explicar muito, mas é preciso que se 
diga: era uma moça brasileira. Uma moça de formato 
brasileiro, com movimentos brasileiríssimos. Dessas 
que deviam ter, como certos automóveis, uma tabule-
ta às costas, onde se lesse: "Amaciando". 
 

Antônio Maria 
http://www.sitenotadez.net/cronicas/ 
 
9) A respeito do texto, pode-se concluir CORRETA-
MENTE que: 
 
A) O texto lido apresenta características dissertativas; 
B) Ao substituir o “que” pela conjunção “pois” em: 
“Prenda este homem, que ele está se portando incon-

www.pciconcursos.com.br
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venientemente” o enunciado foge as diretrizes grama-
ticais; 
C) O acento grave em: uma tabuleta às costas. Ocor-
re por indicar uma circunstância de instrumento; 
D) As palavras destacadas em: brasileiríssimos. 
Dessas que deviam ter, como certos automóveis. 
São acentuadas pelo mesmo motivo; 
E) Os adjetivos e o artigo possuem mesmas caracte-
rísticas morfológicas do nome a que se referem em: 
Era um homem magro, pálido. 
 
10) Os verbos em destaque no fragmento abaixo es-
tão classificados CORRETAMENTE na alternativa: 
 
“O guarda dirigiu-se ainda à mulher: — Mas ele só 
olhava? — Sim. Mas olhava de maneira obscena.” 
 
A) Pretérito imperfeito os dois; 
B) Pretérito imperfeito e Pretérito perfeito; 
C) Pretérito imperfeito e Pretérito mais que perfeito; 
D) Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito; 
E) Pretérito mais que perfeito e Pretérito perfeito. 

11) Observe o fragmento abaixo. 
 
“No final da primeira república, em matéria educacio-
nal, pouco ou nada havíamos avançado em relação 
ao final do império, continuávamos sem um sistema 
nacional de educação”. Com a revolução de 30, al-
guns dos reformadores educacionais da década ante-
rior passaram a ocupar cargos importantes na admi-
nistração do ensino. Como resultado, a educação 
brasileira sofreu importantes transformações.” 
PILLETI, Nelson – historia da educação no Brasil. pagina 74 

 

O primeiro resultado dessa revolução foi: 
 
A) Elaboração do projeto, criação e Fundação da a-
cademia brasileira de letras; 
B) Desenvolvimento de um projeto de plano salarial 
para os professores; 
C) Fundação dos sindicatos para os professores; 
D) Estruturação de um plano de cargos e carreira 
para os professores e fundação das secretarias esta-
duais e municipais; 
E) Criação do ministério da educação. 
 
12) O artigo 65 da LDB afirma que: 
 
“A formação docente, exceto para a educação superi-
or, incluirá prática de ensino de, no mínimo.” 
 
A alternativa que condiz com a quantidade de horas 
exigida encontra-se na alternativa: 
 
A) 300 horas; 
B) 400 horas; 
C) 450 horas; 

D) 600 horas; 
E) 550 horas. 
 
13) Observe as definições: 
 
I. Instrução: proporciona o domínio dos  conheci-
mentos sistematizados e promove o desenvolvimento 
das capacidades intelectuais dos alunos. 
II. Ensino: corresponde às ações indispensáveis. É a 
ativada conjunta entre professor e aluno na qual 
transcorre o processo de assimilação do conhecimen-
to. 
III. Didática: apoia-se em conhecimentos pedagógi-
cos e científicos técnicos, orientando a ação docente. 
 
As definições acima foram retiradas do livro de José 
Calos Libâneo – Didática – página 33. Sabe-se que 
estão CORRETAS:  
 
A) I, II e III;  
B) I e II;  
C) I e III; 
D) II e III;  
E) N.D.A. 
 
14) Observe o que afirma o artigo 1 da LDB: 
 
“A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência huma-
na, no trabalho, nas instituições de ensino e pesqui-
sa, nos movimentos sociais e organizações da socie-
dade civil e nas manifestações culturais.” 
 
Este artigo é composto por dois incisos. As gravuras 
que melhor representa o inciso dois são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.                                              II. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
III.                                            IV. 
 
A) I e II; 
B) III e IV; 
C) I e III; 
D) II e III; 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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E) II e IV. 
 
15) O fragmento abaixo mostra e faz uma abordagem 
da relação professor – aluno. Observa-se que o pro-
fessor está realizando avaliação de cunho. 
 
“As respostas e opiniões dos alunos mostram como 
eles estão reagindo à atuação do professor, às dificul-
dades que encontram na assimilação do conhecimen-
to.” 
LIBANEO, Didática – pagina 250 

 
A) Quantitativa;  
B) Qualitativa;  
C) Oral;  
D) Psíquica; 
E) Diagnóstica. 
 
16) Observe o fragmento abaixo:  
 
“A inexistência de uma universidade, apesar do fun-
cionamento do ensino superior desde o inicio do sé-
culo XX, colocava o Brasil numa situação de inferiori-
dade em relação aos outros países sul-americanos. 
Em 25 de janeiro de 1934 foi criada a primeira univer-
sidade do Brasil. Sendo a primeira funcionar no esta-
do brasileiro.” 
PILLETI, Nelson – historia da educação no Brasil. pagina 80 

 

O fragmento faz uma abordagem sobre a universida-
de: 
 
A) Fundação Universitária para o Vestibular- 
(FUVEST); 
B) Do Rio de Janeiro – (UFRJ); 
C) De Federal de Minas Gerais – ( UFMG); 
D) De São Paulo – (USP); 
E) Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
 
17) Observe os artigos da LDB (Leis de Diretrizes 
Bases da Educação): 
 
“Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos se-
guintes princípios:” 
“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:” 
  
Os artigos acima são compostos por vários incisos, 
dois deles  vão de encontro à realidade atual da edu-
cação, ou seja, a lei não está sendo cumprida o que 
se mostra na charge abaixo. Sabe-se que os incisos 
os quais não estão sendo cumpridos são: 

 
 
A) Inciso V do artigo 3 e Inciso X do artigo 4; 
B) Inciso VI do artigo 3 e Inciso I do artigo 4; 
C) Inciso VII do artigo 3 e Inciso IX do artigo 4; 
D) Inciso II do artigo 3 e Inciso VI do artigo 4; 
E) Inciso III do artigo 3 e Inciso VIII do artigo 4. 
 
18) Segundo os PCNS,  a organização do espaço 
reflete a concepção educativa adotada pelos profes-
sores e pela a escola. Dessa forma, algumas atitudes 
podem ser realizadas com o intuito de fazer “jus” a 
esta organização. A alternativa em que NÃO colabora 
com as diretrizes acima é: 
 
A) Diálogo e cooperação entre sociedade e escola; 
B) Atribuir autonomia ao corpo discente da escola; 
C) Autonomia docente; 
D) Reprimir os alunos bagunceiros; 
E) Valorizar todos os profissionais da escola. 
 
19) Os PCN’S dão orientações acerca dos temas 
transversais em relação às questões sociais. A alter-
nativa em que o assunto dos temas transversais NÃO 
é abordado pelos PCN’S é: 
 
A) Atualidade; 
B) Assuntos homossexuais; 
C) Orientação sexual; 
D) Assuntos da globalização; 
E) Assuntos referente ao meio ambiente. 
 
20) Sabe-se que a L.D.B ( Lei de Diretrizes e Bases), 
foi sancionada em : 
 
A) 20 de dezembro de 1997; 
B) 20 de outubro de 1995; 
C) 20 de dezembro de 1996; 
D) 20 de outubro de 1996; 
E) 10 de dezembro  de 1998. 
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21) A suíte de aplicativos Microsoft Office 2003 pos-
sui um programa especifico para formatar equações 
de modo preciso aos documentos. É possível inserir 
uma equação no Word ou Excel 2003, (na grande 
caixa de texto de um item aberto em um formulário) 
ou no Access (em um campo de tipo de objeto OLE). 
Para inserir uma equação em um texto do Word por 
exemplo, deve-se proceder do seguinte modo: 
 
 No menu Inserir, da um clique em Objeto. 
 Na caixa de diálogo Inserir Objeto, da um cli-
que na opção Criar Novo e, em seguida, da um clique 
no aplicativo: 
 
A) Microsoft Math 3.6; 
B) Microsoft Live Equation 3.7; 
C) Microsoft Line 4.3; 
D) Microsoft Math Equation 7.0; 
E) Microsoft Equation 3.0. 
 
22) Na área de TI, cópia de segurança (backup) é a 
cópia de dados de um dispositivo de armazenamento 
a outro para que possam ser restaurados em caso da 
perda dos dados originais, o que pode envolver apa-
gamentos acidentais ou corrupção de dados. Dentre 
os possíveis armazenamentos de um backup listados 
abaixo, qual NÃO pode ser considerado válido para 
este fim: 
 
A) Nas nuvens (on-line em um servidor virtual);  
B) Disco Rígido de conexão FireWire; 
C) Bluray; 
D) Dispositivo AP com WDS; 
E) Disco de armazenamento SSD de conexão Pci-
express. 
 
23) É um conjunto de regras que controlam o ambien-
te de trabalho de contas de usuário e contas de com-
putador da família de sistemas operacionais Micro-
soft. Fornece o gerenciamento e configuração centra-
lizados em um ambiente Active Directory, controlando 
em parte o que os usuários podem ou não fazer em 
um sistema de computador. Largamente usada para 
ambientes corporativos para restringir determinadas 
ações como por exemplo: bloquear o acesso ao ge-
renciador de tarefas, restringir o acesso a determina-
das pastas, desabilitar o download de arquivos exe-
cutáveis, e assim por diante. Esta pequena explana-
ção pode ser facilmente associada ao termo: 
 
A) SqlLite; 
B) GPO; 
C) Activity; 
D) EndPoint; 
E) LanDMananger. 
 
24) Uma ferramenta muito útil, disponível no aplicati-
vo PowerPoint 2003, é a utilização de um modo para 

apresentar os slides com dois monitores distintos, 
podendo ter a parte gerencial da apresentação em 
um monitor e a visualização em tela cheia do slide no 
outro monitor. Na parte gerencial é possível selecio-
nar slides fora de sequência para apresentação, um 
botão de blecaute que permite escurecer a tela, tem-
po decorrido de apresentação dentre outras opções. 
Com base nas informações abaixo podemos afirmar 
que esta é a função chamada de: 
 
A) Modo de exibição do orador; 
B) Modo apresentador; 
C) Modo dual screen; 
D) Modo double vision; 
E) Modo de gerenciamento apresentável. 
 
25) É o comando Unix/Linux usado para alterar per-
missões de arquivos e diretórios (diretórios ou pas-
tas): 
 
A) Chmod; 
B) Chdk; 
C) Mkdir; 
D) Cal; 
E) Cp. 
 
26) O aplicativo, categorizado como navegador, da 
empresa Microsoft, ganha a funcionalidade de abas 
em sua versão 7 dentre outras disponíveis nesta ver-
são, e com isso alguns atalhos são adicionados ao 
aplicativo, como por exemplo a combinação "Ctrl + 
W", que resulta na funcionalidade de: 
 
A) Fechar todas as abas; 
B) Fechar aba atual ou a janela atual, se a navegação 
com abas estiver desabilitada; 
C) Abrir nova aba; 
D) Retorna para a última aberta; 
E) Volta para a primeira aba. 
 
27) No aplicativo, da suíte de aplicativos Microsoft 
Office 2003, é possível utilizar a planilha eletrônica 
Excel, que possui várias funções predefinidas para 
facilitar o usuário em seus cálculos, como por exem-
plo somatórios e médias, dentre as variadas categori-
as existentes. Mesmo com as funções prontas, já dis-
poníveis com o aplicativo, o usuário pode criar suas 
próprias funções, através da opção de macros, gra-
vando novas e classificando-as como funções, sendo 
elas feitas com tarefas novas ou a junção de vários 
procedimentos já existentes. Essas funções criadas 
podem ser acessadas em que categoria de funções: 
 
A) Personalizadas; 
B) Recém criadas; 
C) Macros; 
D) Externas; 
E) Definido pelo usuário. 
 
28) Uma intranet é uma rede de computadores priva-
da que funciona sobre a suíte de protocolos da Inter-
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net. Consequentemente, todos os conceitos de inter-
net aplicam-se também numa intranet, como, por e-
xemplo, o paradigma de cliente-servidor. O conceito 
de intranet pode ser metaforicamente interpretado 
como "uma versão privada da Internet", confinada a 
uma organização. O termo foi utilizado pela primeira 
vez a 19 de Abril de 1995, num artigo da autoria téc-
nica de Stephen Lawton, na Digital News & Reviews. 
Com relação ao serviços em uma intranet NÃO pode-
mos marcar que ela possui: 
 
A) Conteúdo informacional e especifico para os fun-
cionários; 
B) Disponibilização de arquivos; 
C) Disponibilidade dos seus serviços apenas na rede 
local da empresa; 
D) Streaming de vídeo; 
E) Sistema web. 
 
29) Com o utilitário Diretivas de Grupo, presente em 
varias versões do sistema operacional do Microsoft 
Windows, como o Windows XP por exemplo, é possí-
vel ter um controle maior das diretivas de segurança 
da máquina, como por exemplo algumas restrições 
no menu Iniciar, na área de trabalho (Desktop), painel 
de controle dentre outros recursos. A maneira mais 
fácil de acessar o utilitário "Diretivas de Grupo" é indo 
em Iniciar / Executar e digitando um comando, que 
também pode ser digitado no Prompt de comando. 
Sendo este comando: 
 
A) netlogon.msc; 
B) gpedit.msc; 
C) ntbackup.msc; 
D) grpo.msc; 
E) uconf.msc. 
 
30) Windows Internet Explorer, também conhecido 
pelas abreviações IE ou WinIE, é um navegador de 
internet de licença proprietária produzido inicialmente 
pela Microsoft em 23 de agosto de 1995, se tornando 
um componente integrado ao sistema operacional 
Windows desde o Microsoft Windows 98. A versão 
lançada em agosto de 2001, juntamente com o Win-
dows XP, já com um melhor suporte ao CSS level 1, 
DOM level 1 e SML 2.0 dentre outras funcionalidades 
foi a versão: 
 
A) Microsoft Internet Explorer 4; 
B) Microsoft Internet Explorer 6; 
C) Internet Explorer 7; 
D) Internet Explorer 8; 
E) Microsoft Internet Explorer 3. 
 
31) Portable Document Format (PDF) é um formato 
de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 
1993, para representar documentos de maneira inde-
pendente do aplicativo, do hardware e do sistema 
operacional usados para criá-los. Com base neste 
tipo de arquivo podemos marcar como INCORRETA 
a opção que diz que: 

A) É possível gerar arquivos em PDF a partir de vá-
rios formato imagens exceto PNG, devido ao suporte 
de transparência que este formato de imagem possui; 
B) O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa 
pode escrever aplicativos que leiam neste padrão; 
C) O PDF é um padrão aberto, e qualquer pessoa 
pode escrever aplicativos que escrevam neste pa-
drão; 
D) Há aplicativos gratuitos para Linux e Windows de 
visualização de PDF; 
E) Para os sistemas operacionais da Microsoft e da 
Apple, alguns aplicativos gratuitos são distribuídos 
pela própria Adobe. 
 
32) Linux é o termo geralmente usado para designar 
qualquer sistema operacional que utilize o núcleo Li-
nux. Foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, 
inspirado no sistema Minix. O seu código fonte está 
disponível sob licença GPL para qualquer pessoa que 
utilizar, estudar, modificar e distribuir de acordo com 
os termos da licença. Sobre o linux podemos afirmar 
que: 
 
A) Funcionando em modo LiveCD (boot direto do CD 
iniciando o sistema sem uma prévia instalação) ele 
não suporta escrever em partições FAT; 
B) Não suporta nativamente escrita em formato 
NTFS, devido a este formato ser proprietário do Mi-
crosoft; 
C) A licença de software atual (GNU General Public 
License) proíbe qualquer uso comercial do sistema; 
D) Uma de suas distribuições mais conhecidas é o 
Solaris; 
E) Essa licença de software atual permite a distribui-
ção e mesmo a venda de versões possivelmente mo-
dificadas do Linux. 
 
33) O Windows XP possui vários utilitários nativos 
para facilitar a administração da máquina por parte do 
usuário, como por exemplo gerenciador de disco, ge-
renciador de tarefas, desfragmentador e assistente de 
backup. Um dos utilitários, largamente usado por usu-
ários experientes ou não, é o gerenciador de tarefas, 
com a função de verificar uso de CPU e Memória com 
base nos processos que estão em execução, finali-
zando-os se necessários e com privilégios suficientes 
na máquina. Esta ferramenta pode ser acessada atra-
vés do atalho: 
 
A) ALT+SHIFT+ESC; 
B) ALT+SHIFT+G; 
C) CTRL+SHIFT+T; 
D) CTRL+SHIFT+ESC; 
E) CTRL+ALT+ESC. 
 
34) É a porção da rede de computadores que faz uso 
da Internet para partilhar com segurança parte do seu 
sistema de informação. Esta técnica também pode 
ser vista como uma parte da empresa que é estendi-
da a usuários externos ("rede extra-empresa"), tais 
como representantes e clientes. Outro uso comum 
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ocorre na designação da "parte privada" de um site, 
onde somente "usuários registrados" podem navegar, 
previamente autenticados por sua senha (login). Esta-
mos falando de: 
 
A) AD; 
B) Extranet; 
C) Sistema Híbrido; 
D) NetCast; 
E) Wins Live. 
 
35) Lançado pela Microsoft em 24 de abril de 2003, o 
Microsoft Windows Server 2003, também conhecido 
como W2K3 ou simplesmente Windows 2003 é um 
sistema operacional da Microsoft de rede desenvolvi-
do como sucessor do Windows 2000 Server. Foram 
comercializadas quatro versões do Windows 2003, 
ainda que todas elas contém com versões de 32 e 64 
bits. Dentre as versões listadas abaixo, qual NÃO 
pode ser considerada válida para o Windows 2003: 
 
A) Web Edition; 
B) Standard Edition; 
C) Enterprise Edition; 
D) Datacenter Edition; 
E) Ultimate Edition. 
 
36) Uma semelhança existente entre os Sistemas 
Operacionais da atualidade é a possibilidade de in-
serção de comandos de texto, através do Terminal no 
Linux e Mac Os X e no prompt de comando existente 
em várias versões do Windows, como a sua versão 
XP por exemplo. Para se obter, via linha de comando, 
a lista das pastas e arquivos existente no diretório em 
que se encontra, deve se digitar os seguintes coman-
dos para o prompt de comando e para o terminal 
RESPECTIVAMENTE: 
 
A) dir, dir;   
B) dir, cp; 
C) dir, ls; 
D) ls, cal; 
E) cp, dir. 
 
37) É um software livre, licenciado sobre a GNU 
(General Public License), membro do Software Free-
dom Conservancy, utilizado para compartilhar arqui-
vos e impressoras em servidores Linux/Unix. Esta-
mos falando do software: 
 
A) Ldap; 
B) AD; 
C) Afp; 
D) Samba; 
E) Wins. 
 
38) É possível utilizar uma máquina, devidamente 
configurada com o Microsoft Windows XP, como ser-
vidor de arquivos em uma rede local, com o intuito de 
compartilhar pastas e dados entre as demais máqui-
nas da rede. Mas ao utilizar este serviço, disponível 

nativamente no sistema operacional, temos que ter 
ciência da quantidade de conexões simultâneas que 
este sistema suporta. Tendo como base o Windows 
XP - SP1, em sua versão original, podemos afirmar 
que suporta: 
 
A) 10 conexões simultâneas; 
B) 17 conexões simultâneas; 
C) 20 conexões simultâneas; 
D) 35 conexões simultâneas; 
E) 40 conexões simultâneas.     
 
39) O método conhecido, na área de tecnologia, o ato 
de captar dados de forma fraudulenta. Dados como 
informações bancárias e informações pessoais como 
senhas são os principais alvos. Esse método é carac-
terístico pelo ato de uma pessoa se fazer passar por 
outra pessoa ou por uma empresa, solicitando as in-
formações confidenciais através de e-mails, mensa-
geiros instantâneos e sites de relacionamento. Esta-
mos falando de: 
 
A) firmware; 
B) phishing; 
C) intent; 
D) hibernate; 
E) jailbrake. 
 
40) O IIS (Internet Information Services) é um servi-
dor web criado pela Microsoft para seus sistemas o-
peracionais para servidores. Sua primeira versão foi 
introduzida com o Windows NT Server e passou por 
várias atualizações. Depois do lançamento da plata-
forma .NET em 2002 o IIS ganhou também a função 
de gerenciar o ASP.NET. Com base nos conhecimen-
tos do IIS, podemos afirmar que a versão deste servi-
ço disponibilizado com Microsoft Windows 2000 e o 
Windows Server 2003 são RESPECTIVAMENTE: 
 
A) Versão 3.2, Versão 3.7; 
B) Versão 3.6, Versão 4.0; 
C) Versão 4.0, Versão 4.7; 
D) Versão 5.0, Versão 6.0; 
E) Versão 7.2, Versão 7.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




