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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
GRAVATAÍ – IPAG – RS  
 
CONCURSO PÚBLICO                                                                 MATUTINO – 11/03/2012 
          
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 
 
PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se 
inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do 
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de 
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 30 questões, com 5 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com 
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão 
ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer 
nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a 
realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu 
início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 
1 hora e 30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta 
preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para 
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos 
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente 
lacrado.   
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01. Leia o trecho abaixo que trata dos remeiros do Rio São Francisco, mencionados por Teodoro 
Sampaio, em 1879: 
“[...] homens seminus que cantam a sua cantiga monótona de barqueiro, e vão e voltam, levando as suas varas 
longas e ferradas, jogando-as firmes, certas, n’água, os peitos apoiados sobre elas, tremendo sobre o impulso 
dos músculos retesados, enquanto debaixo de seus pés e impelida por estes a embarcação caminha de 
encontro à corrente [...]” 

SAMPAIO, T. (Org.: José Carlos Barreto de Santana) O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. p. 94. 

Assinale a alternativa CORRETA quanto à tipologia textual: 
a) Trata-se de um texto predominantemente narrativo. 
b) Trata-se de um texto predominantemente descritivo. 
c) Trata-se de um texto predominantemente argumentativo. 
d) Trata-se de um texto predominantemente explicativo ou expositivo. 
e) Trata-se de um texto predominantemente injuntivo ou instrucional. 
 
02. Quanto à significação das palavras, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Embarcação é a designação comum a toda construção destinada a navegar sobre a água. 
b) Canoa e barca são palavras antônimas. 
c) Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. 
d) Sinônimos são palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídas uma pela outra em diferentes 
contextos. 
e) Antônimos são palavras de sentidos contrários entre si. 
 
03. Leia a seguir legendas que acompanham fotos da reportagem “Ronaldo e o Velho Chico”, publicada 
na revista Marie Claire, em janeiro de 2011: 
“ESCOMBROS 
Igreja abandonada, no município de São Romão, próximo ao local onde o Rio das Mortes desemboca no 
São Francisco” 
“FÉ 
O módulo Devoção, que representa a fé das populações ribeirinhas do interior do Brasil. [...]” 
Analise as legendas acima e, depois, asinale a alternativa INCORRETA: 
a) Legendas são textos explicativos que acompanham ilustrações, fotos, gravuras etc. 
b) A palavra “escombros” poderia ser substituída pela palavra ruínas. 
c) O verbo desembocar pode ser substituído pelo verbo desemborcar sem prejuízo para o entendimento do 
texto. 
d) No trecho “desemboca no São Francisco” temos a ocorrência de elipse, em que houve a omissão do termo 
“Rio” que pode ser facilmente identificado pelo contexto, uma vez que já foi mencionado anteriormente. 
e) As “populações ribeirinhas” são aquelas que vivem próximas a rios ou ribeiras. 
 
04. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
“As escolas poderiam ensinar a escrever, mas não o fazem. Não que as aulas de redação sejam em menor 
número do que o desejado. O problema é que essa matéria é ensinada de forma errada, por meio de assuntos 
distantes da vida real. ‘Em vez de escrever redações sobre temas vagos, como 'Minhas férias' ou 'Meu cachorro', 
o aluno deveria ser adestrado nos diferentes gêneros da escrita: a carta, o memorando, a ficção, a conferência e 
até o e-mail’, opina o professor Luiz Marcuschi, da Universidade Federal de Pernambuco.” 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/071101/p_104a.html>. Acesso em: 19 jan. 2012. 
 
a) Segundo o texto, o professor brasileiro, comumente, sabe ensinar a escrever. 
b) De acordo com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor somente ensina o que 
realmente seria útil aos alunos. 
c) Os temas propostos para as redações produzidas em sala de aula estão muito próximos da vida real, segundo 
o ponto de vista do professor Marcuschi. 
d) Um antônimo para a expressão “adestrado”, utilizada pelo professor Marcuschi, poderia ser ensinado. 
e) Um sinônimo para a expressão “adestrado”, utilizada pelo professor Marcuschi, poderia ser orientado. 
 
Leia a letra da música, a seguir, de autoria de Noel Rosa, e, depois, responda às questões de 05 a 08. 

 
Três apitos 
Quando o apito da fábrica de tecidos 
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Vem ferir os meus ouvidos, 
Eu me lembro de você. 
Mas você anda, 
Sem dúvida bem zangada 
Ou está interessada 
Em fingir que não me vê. 
Você que atende ao apito de uma chaminé de barro 
Porque não atende ao grito, 
Tão aflito, 
Da buzina do meu carro? 
Você no inverno 
Sem meias vai pro trabalho, 
Não faz fé no agasalho, 
Nem no frio você crê. 
Mas você é mesmo artigo que não se imita, 
Quando a fábrica apita 
Faz reclame de você. 
Nos meus olhos você lê 
Que eu sofro cruelmente 
Com ciúmes do gerente 
Impertinente, 
Que dá ordens a você. 
Sou do sereno, poeta muito soturno, 
Vou virar guarda-noturno 
E você sabe porque. 
Mas você não sabe 
Que enquanto você faz pano, 
Faço junto ao piano 
Estes versos pra você. 

Disponível em: <http://www.letras.com.br/noel-rosa/tres-apitos>. Acesso em 19 jan. 2012. 
 
05. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o texto: 
a) O texto está escrito na terceira pessoa do singular. 
b) Os versos “Eu me lembro de você” e “Que eu sofro cruelmente”, por exemplo, confirmam o emprego da 
terceira pessoa do singular. 
c) A segunda pessoa do discurso, tratada por você, a interlocutora do falante, é uma pessoa da alta sociedade. 
d) O eu lírico do poema e a moça, alvo de seus versos, demonstram interesse recíproco. 
e) Uma circunstância que distancia o falante da destinatária da mensagem é que eles pertencem a classes 
sociais distintas. 
 
06. Ainda com relação ao texto, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A prosopopéia ou personificação consiste em atribuir características de seres animados a seres inanimados, 
como nos versos: “Porque não atende ao grito / Tão aflito / Da buzina do meu carro”. 
b) Podemos afirmar que o texto está centrado exclusivamente na segunda pessoa. 
c) “Reclame” é um galicismo, isto é, uma palavra de origem francesa (réclame), muito empregada na época em 
que o samba foi composto (1931). Observando o contexto, é possível substituir essa palavra por reclamação. 
d) O falante afirma que vai virar guarda-noturno porque está desempregado e prefere trabalhar à noite. 
e) A interlocutora do falante é uma operária que trabalha em uma fábrica de produtos de limpeza. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a(s) função(ões) da linguagem que predomina(m) no 
texto: 
a) Poética, emotiva e conativa. 
b) Referencial. 
c) Referencial e fática. 
d) Metalinguística. 
e) Fática. 
 
08. No texto, há duas ocorrências da palavra “porque”. Analise-as e assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao seu adequado emprego, de acordo com a norma padrão da língua e sua respectiva 
justificativa: 
a) “Porque não atende ao grito” – está empregada corretamente, pois se trata de uma conjunção explicativa. 
b) “Porque não atende ao grito” – está empregada corretamente, uma vez que poderíamos substituí-la por pois. 



4 

 

c) Tanto em “Porque não atende ao grito” como em “E você sabe porque”, a justificativa é a mesma: “porque” é 
conjunção causal. 
d) “Porque não atende ao grito” – está empregada incorretamente, o correto seria por que, pois, depois dela, 
está subentendida a palavra razão: Por que [razão] não atende ao grito. 
e) “E você sabe porque” – deveria ser porquê, já que se trata de uma palavra substantivada. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
09. Segundo a Lei Municipal nº 681/91, são formas de provimento em cargo público, EXCETO:  
a) Ascensão. 
b) Transferência. 
c) Reversão. 
d) Nomeação. 
e) Posse. 
 
10. Estabelece a Lei Municipal nº 681/91 que a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, EXCETO: 
a) Quanto às infrações puníveis com destituição.  
b) Quanto às infrações puníveis com exoneração. 
c) Quanto às infrações puníveis com suspensão. 
d) Quanto às infrações puníveis com cassação de aposentadoria. 
e) Quanto às infrações puníveis com cassação de disponibilidade. 
 
11. Com base na Lei Municipal nº 1.053/96, o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal compõem-se, respectivamente:  
a) De nove, cinco e quatro membros. 
b) De nove, quatro e três membros. 
c) De sete, quatro e três membros. 
d) De sete, cinco e três membros. 
e) De seis, quatro e três membros.  
 
12. Conforme a Lei Municipal nº 1.053/96, o órgão que tem poderes para formulação das políticas e 
diretrizes do Instituto, fixação de prioridades e elaboração de âmbito de atuação da entidade, sendo 
detentor de mandato legal para decidir sobre todas as matérias relativas aos objetivos e fins do Instituto, 
inclusive para tomar resoluções que forem julgadas convenientes à defesa de seus interesses e de seu 
desenvolvimento, em conformidade com a Lei, denomina-se:  
a) Diretoria Executiva. 
b) Conselho Fiscal. 
c) Conselho Deliberativo. 
d) Presidência. 
e) Coordenadoria Administrativa. 
 
13. Acerca do Benefício Auxílio-Doença regulamentado pela Lei Municipal nº 1.730/01, analise os itens 
abaixo e assinale a alternativa correspondente: 
I – O Auxílio-Doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para a sua atividade funcional, 
qualquer que seja a causa, por mais de 14 (quatorze) dias consecutivos, a contar do 15º (décimo quinto) 
dia, inclusive, da incapacidade e enquanto permanecer nesta condição. 
II – Não será devido Auxílio-Doença ao segurado que se filiar à entidade já portador de doença ou lesão 
invocada como causa para a percepção do benefício, ou se a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento desta doença ou lesão. 
III – Será devido Auxílio-Doença à segurada que se encontrar em Licença Gestante.  
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
c) Apenas os itens I e III estão incorretos. 
d) Apenas o item III está incorreto. 
e) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
 
14. Conforme a Lei Municipal nº 3.132/11, podemos afirmar que todos os cargos em comissão do Quadro 
de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG 
elencados em seu texto serão efetivamente nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação do 
Conselho Deliberativo do IPAG, EXCETO o cargo em comissão de:  
a) Conselheiro Deliberativo. 
b) Assessoria de Gabinete. 
c) Conselheiro Fiscal. 
d) Diretor Presidente. 
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e) Coordenador de Perícias Médicas. 
 
15. A Lei Municipal nº 3.132/11 ao definir a estrutura administrativa do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG divide o Título II – Do Quadro de Pessoal em 
três seções, sendo elas:  
a) Do Quadro de Pessoal Permanente, Das Funções Gratificadas e Das Funções Comissionadas Permanentes.  
b) Do Quadro de Pessoal Permanente, Das Funções Gratificadas e Dos Cargos em Comissão. 
c) Dos Cargos Efetivos, Dos Cargos Permanentes e Dos Cargos em Comissão. 
d) Do Quadro de Pessoal Temporário, Do Quadro de Pessoal Permanente e Dos Cargos de Comissão. 
e) Do Quadro de Pessoal Temporário, Dos Cargos de Comissão e Dos Cargos Gratificados. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Qual das opções abaixo NÃO faz parte das camadas do Modelo OSI? 
a) Sessão 
b) Enlace 
c) Apresentação 
d) Protocolo 
e) Física 
 
17. Qual dos intervalos de endereço IP abaixo é reservado para redes privadas? 
a) 192.168.0.0 a 192.168.255.255 
b) 255.0.0.0 a 255.255.255.255 
c) 172.0.0.0 a 172.15.0.0 
d) 192.16.0.0 a 192.31.255.255 
e) 11.0.0.0 a 11.255.255.255 
 
18. Qual dos protocolos abaixo é utilizado pelo comando PING? 
a) RIP 
b) ICMP 
c) SNMP 
d) SMTP 
e) FTP 
 
19. Qual dos itens abaixo NÃO faz parte dos componentes de rede de computadores? 
a) Hub 
b) Switches 
c) Repetidores 
d) Roteadores 
e) Radares 
 
20. Marque qual dos itens abaixo é um método de autenticação de rede sem fio? 
a) EAP-MS-CHAPV2 
b) PPTP 
c) Firewall 
d) SPAP 
e) IPSec 
 
21. Qual endereço de e-mail abaixo possui caractere INCORRETO? 
a) afialho@terra.com.br 
b) carla.gatta@hotmail.com 
c) cabeça123@gmail.com 
d) rhengenharia@engenhariacia.com.br 
e) moreninha_1993@yahoo.com 
 
22. Qual das afirmações abaixo está INCORRETA? 
a) O Antivírus tem como função de identificar, bloquear e excluir principalmente Vírus. 
b) A função do Firewall, de modo geral, é controlar o fluxo de informações da rede. 
c) Os Trojans se instalam no computador e abrem um canal para que um Cracker possa acessar o micro sem o 
conhecimento do usuário.  
d) Worms são filtros utilizados para proteger a caixa de e-mail do usuário. 
e) O spyware monitora o uso de computadores podendo roubar informações. 
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23. Utilizando o editor de texto, Microsoft Word 2010, qual das opções abaixo NÃO ativa a verificação de 
ortografia e gramática? 
a) Tecla F7 
b) Botão direito sobre a área sublinhada e clicar em Verificar Ortografia. 
c) Teclas ALT+F7 
d) Clicar na faixa de opção, Revisão, e na barra de ferramentas clicar na opção Ortografia e Gramática. 
e) CTRL+O 
 
24. Qual tipo de backup que captura todos os dados que foram alterados desde o último backup 
realizado? 
a) Total 
b) Incremental 
c) Diferencial 
d) Complementar 
e) Adicional 
 
25. Qual dos itens abaixo indica a forma de acessar o endereço de um hiperlink em um documento 
Microsoft Word 2010? 
a) Pressiona a tecla Caps Lock e clique sobre o hiperlink. 
b) Pressiona a Home e clique sobre o hiperlink. 
c) Pressiona CTRL e clique sobre o hiperlink. 
d) Clique com o mouse sobre o hiperlink. 
e) Pressiona ALT e clique sobre o hiperlink. 
 
26. Utilizando Microsoft Excel 2010 em um documento que possui duas planilhas, Abertura e 
Fechamento. A célula C5 da planilha Abertura deve fazer referência à célula J10 da planilha Fechamento, 
as duas têm que ficar com o mesmo valor. Na célula C5 da planilha Abertura, qual deverá ser o conteúdo 
da célula, para obter este efeito? 
a) =Fechamento@J10 
b) =Fechamento#J10 
c) =Fechamento!J10 
d) =Fechamento=J10 
e) =Fechamento!@J10 
 
27. Qual(is) da(s) condição(ões) abaixo é(são) necessária(s) para que um usuário possa fazer logon em 
um computador com Windows 7, o qual faz parte de um domínio baseado no Windows Server 2003 e no 
Active Directory? 
I – O usuário deve ter uma conta ativa no Active Directory. 
II – A estação do usuário deve ter conta ativa no Active Directory. 
III – A conta do usuário não pode estar bloqueada. 
IV – A conta de computador deve estar habilitada. 
a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) As condições I,II e IV. 
d) As condições II e III. 
e) Todas as condições. 
 
28. Você é administrador de empresa. A rede desta empresa é formada por um domínio, estações de 
trabalho e servidores Windows Server 2003. O RH solicitou a criação de conta de usuário para um novo 
funcionário. Após criar a conta do usuário do Active Directory e verificar que a estação de trabalho desse 
usuário está habilitada, você informa ao RH que o usuário já pode logar na Rede. Após algum tempo o 
novo usuário te liga e informa que não está conseguindo efetuar logon no domínio. Qual a possível 
causa do problema? 
a) A máquina não está no domínio. 
b) A conta do usuário está bloqueada. 
c) A máquina está fora da internet. 
d) A impressora não está conectada. 
e) O mouse está desligado. 
 
29. Existe uma técnica que permite o armazenamento de programas em dispositivos de memória 
externos, funcionando como um Cache suplementar após o procedimento de Boot. Como se chama essa 
técnica? 
a) Buffer 



7 

 

b) Readyboost 
c) Flash ROM 
d) Dual Channel 
e) Swap File 
 
30. Você é administrador de rede de uma grande empresa cuja matriz está localizada em São Paulo. Na 
filial de João Pessoa, a rede é composta por 25 subnets e cada uma dessas subnets possuem 6 
máquinas. O range de IPs utilizado na rede de João Pessoa é a 192.168.1.0/24. Você instala um novo 
servidor com o Windows Serve 2003, e agora precisa fazer as configurações TCP/IP nessa máquina. O 
endereço IP dessa máquina será 192.168.1.45. Qual a mascará de sub-rede deve ser utilizado? 
a) 255.255.0.0 
b) 255.255.255.248 
c) 255.0.0.0 
d) 255.255.248.0 
e) 255.255.255.0 
 
RASCUNHO 
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