ESCRITURÁRIO
1.

A imagem abaixo representa:

a)
b)
c)
d)

CPU.
Modem.
Fonte.
Ventoinha.

8.

O que são locais físicos na placa mãe onde se encaixam as placas
de expansão?
a) Plugs.
b) Entradas Do.
c) Slots.
d) Entradas DI.

9.

Para selecionarmos diversos slides sequenciais no Microsoft Office
Power Point 2003, clicamos no primeiro slide e, em seguida,
mantemos pressionada a tecla______ enquanto clicamos no
último slide que desejamos selecionar.
a) Shift
b) Ctrl.
c) Enter.
d) Esc.

10. Ao iniciarmos o Microsoft Office Word 2003, além da sua janela
padrão, surge uma outra chamada de "janela de documento".
Somente quando o Word é iniciado, qual o nome dado à janela de
documento?
a) Doc Inicial.
b) Documento MS Word 1.
c) Documento 1.
d) Arquivo Inicial.

2.

Hardware é a parte ________ do computador.
a) Lógica.
b) Externa.
c) Interna.
d) Física.

3.

Os componentes eletrônicos de um computador somente
11. A imagem abaixo representa:
compreende comando no sistema:
a) Decimal.
b) Binário.
c) Hexadecimal.
d) Octal.

4.

Esse protocolo é usado para criar páginas seguras na Internet,
encriptando toda a transmissão entre o cliente e o servidor. Eles
são os responsáveis pela efetividade do protocolo HTTPS.
a) POP3.
b) SSL.
c) IP.
d) SHTTP.

a)
b)
c)
d)

Cabo Firewire.
Cabo Usb.
Cabo Sata.
Cabo VGA.

12. Qual das alternativas abaixo não é um tipo de cabo de vídeo para
Monitor?
a) DVI-D
b) HDMI.
c) IEC.
d) VGA.

5.

No Microsoft Word 2003 qual o nome do botão
a) Inserir Parágrafo.
b) Disposição do Texto.
c) Espaçamento entre linhas.
d) Formas.

6.

No Navegador Internet Explorer, qual atalho do teclado utilizamos 13. No Microsoft Windows Vista há dois tipos principais de contas
para abrir uma nova janela?
para usuário, elas são:
a) Alt+I.
a) Administrador e Usuário Padrão.
b) Ctrl+J.
b) Administrador e Usuário 1.
c) Ctrl+O.
c) Administrador e Convidado.
d) Alt+O.
d) Administrador e Usuário temporário.

7.

Quais são os tipos de conectores de teclado?
a) DIN de 5 pinos, PS/2 e USB.
b) DIN de 10 pinos, OS e USB.
c) DDR, PS/2 e Analógico.
d) DDR, OS e Analógico.
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14. Considere a planilha parcialmente visualizada do Microsoft Office 19. O verificador de ortografia do Microsoft Office Word 2003
Excel 2003:
encontra-se em qual Barra de Menu?
a) Arquivo
b) Formatar.
c) Ferramentas.
d) Editar.

Qual o resultado da fórmula = A1+C2+B3/4?
a) 10.
b) 20.
c) 25.
d) 15.
15. A imagem abaixo mostra o funcionamento do (a):

a)
b)
c)
d)

E-mail.
Vírus.
Internet.
Firewall.

16. ___________ pode ser um documento de texto, uma imagem, um
programa, etc.
a) Um Programa.
b) Uma Pasta.
c) Um Arquivo.
d) Um Disco Rígido.
17. No Windows Vista, ao ativar o Botão INICIAR as opções do Menu
Iniciar ficam disponíveis. Escolha abaixo o atalho de teclas para
ativar o botão INICIAR do Windows:
a) Ctrl++.
b) Alt+Crtl.
c) Ctrl+Esc.
d) ALT + Esc.
18. No Microsoft Office Word 2003, quais as teclas de atalho são
usadas para visualizar a janela “Abrir”, para abrirmos um novo
documento?
a) Ctrl+A.
b) Alt+F12.
c) Alt+B.
d) Ctrl+F12.
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Observe a imagem, abaixo, e responda as questões 20, 21 e 22.

Item3

Item 1

20. O item 1 corresponde a:
a) Barra de Menu.
b) Barra de Desenhos.
c) Barra de Comando.
d) Barra de Ferramentas Padrão.
21. O item 2 corresponde a:
a) Barra de Ferramentas Padrão.
b) Barra de Formatação.
c) Barra de Menu.
d) Barra de Status.
22. O item 3 corresponde a:
a) Régua.
b) Formatação da Impressão.
c) Barra de Impressão.
d) Barra de Status.

Item 2

25. No MS-DOS para trocarmos de um sub-diretório de volta para o
diretório pai, digitamos o comando:
a) chdir
b) md
c) cd..
d) rd.
26. Qual o resultado do comando abaixo digitado no MS-DOS?
rmdir \usuario\mouramelo
a)
b)
c)
d)

Renomeia o arquivo no diretório “usuário”.
Copia o diretório “mouramelo”.
Restaura o diretório Atual.
Exclui o diretório Atual.

27. No Sistema Operacional Linux o comando “tar”:
a) É um programa de criptografia.
b) Mostra definições do terminal.
23. O MS-DOS utiliza discos para armazenar as informações e
c) Permite você agrupar um conjunto de arquivos em um único.
programas. Estes elementos são armazenados sob a forma de
d) Mostra variáveis do ambiente.
________.
a) Arquivos.
28. Para acessarmos uma máquina Windows no Linux, usamos o (a):
b) Figura.
a) smb.
c) Dados fragmentados.
b) smbclient.
d) Planilha.
c) chmod.
d) Winclient.
24. Os arquivos do MS-DOS não podem ultrapassar:
a) 10 caracteres de comprimento.
29. Para obtermos ajuda do Linux utilizamos o comando:
b) 8 caracteres de comprimento.
a) man comando.
c) 7 caracteres de comprimento.
b) comand.
d) 12 caracteres de comprimento.
c) list.
d) xman.
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30. Ao digitarmos o comando “who” no Sistema Operacional Linux:
a) Mostra o login do usário.
b) Identifica usuários ativos.
c) Altera senha.
d) Lista o conteúdo do diretório.
31. Aponte a alternativa em que a crase foi utilizada incorretamente:
a) Fomos à cidade de Pedro de Toledo.
b) Amanhã vamos à casa da vovó.
c) Preciso daquela revista que está sobre à mesa.
d) A festa ficou às moscas.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. Pedro de Toledo, cidade do Estado de São Paulo, possui ruas
arborizadas. O termo em destaque se classifica sintaticamente
como:
a) Aposto.
b) Vocativo.
c) Adjunto adnominal.
d) Adjunto adverbial.

39. Sobre a colocação pronominal, analise as assertivas abaixo:
I.
Eles me deram o comprovante para eu analisar.
II.
Eu quero muito viajar contigo no final de semana.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
Assinale a alternativa em que a estrutura verbal está na voz
c) I e II estão corretas.
passiva:
d) I e II estão incorretas.
a) Os funcionários da repartição enviaram as cartas para os
réus.
b) Os funcionários da repartição teriam enviado as cartas para 40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado
os réus.
de forma incorreta:
a) Você precisa perder essa mania de ficar contando seus
c) As cartas para os réus haviam sido enviadas pelos
funcionários da repartição.
passos.
b) O prazo para atualizar aquele serviço expirou.
d) Enviaram as cartas para os réus, os funcionários da
c) A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista.
repartição.
d) A sua atitude não sortiu efeito.
A conjunção subordinativa abaixo traz a frase o sentido de:
Fiquei constrangido porque quebrei o copo de cristal da avó dela. 41. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras,
a) Comparação.
e aponte a alternativa correta:
b) Concessão.
Houve um ______ na comunidade sobre os _______ daquela
c) Proporção.
mulher.
d) Causa.
a) Borburinho – previlégios.
b) Burburinho – privilégios.
c) Borborinho – privilégios.
Aponte a alternativa em que há erro quanto ao gênero do
d) Burburinho – previlégios.
substantivo:
a) Vou comprar trezentas gramas de presunto.
b) A pane no sistema não foi solucionada.
42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas
c) Fizemos um suco muito refrescante com aquele guaraná.
contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norted) O mármore foi colocado em todo o chão da cozinha.
americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A
principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista
localizavam-se:
a) No Iraque.
Aponte a alternativa em que há erro de regência:
b) No Afeganistão.
a) Eu confio em você em qualquer situação.
c) No Irã.
b) Nós somos versados em música clássica.
d) Na Líbia.
c) Você foi cruel para com ele.
d) Ela parou rente a calçada.
43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um
acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão,
Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância
deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus
nominal:
conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram
a) A sua presença aqui é necessária.
diretamente atingidas pela catástrofe:
b) Não havia roupas bastantes para colocar nos armários.
a) Sendai e Osaka.
c) Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento.
b) Osaka e Fukushima.
d) Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva.
c) Tóquio e Osaka.
d) Sendai e Fukushima.
Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo:

I.
II.
a)
b)
c)
d)

Pedro de Toledo tem um belo jardim central.
Comprou-se dois terrenos exorbitantes no centro da cidade.
Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
I e II estão corretas.
I e II estão incorretas.
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44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses,
gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se
aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido
nas duas aplicações a juros simples é R$ 5.400,00?
a) R$ 60.000,00.
b) R$ 21.000,00.
c) R$ 38.000,00.
d) R$ 90.000,00.
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45. Qual é o valor numérico da expressão −ࢇ³࢈ + ࢇ ࢈ࢉ −
ࢇ࢈²ࢉ − ࢇ²࢈³ࢉ², sendo que ࢇ = −, ࢈ = − e ࢉ = −?
a) 110.
b) 14.
c) -130.
d) -82.
46. Qual é o perímetro de um triângulo cujo lado menor mede 30 cm,
sabendo que ele é semelhante a outro triângulo cujos lados
medem 12 cm, 20 cm e 42 cm?
a) 96 cm.
b) 128 cm.
c) 185 cm.
d) 152 cm.
47. Qual o monômio que se deve adicionar a ࢇ²࢈³ࢉ + ૢ࢈ para
que se torne um trinômio quadrado perfeito?
a) 21ܽଶ ܾܿ.
b) 7ܽ²ܾܿ.
c) 7ܽ²ܿ.
d) 49ܽସ ܾ ଶ ܿ ଶ .
48. Qual é outra forma correta de se escrever 1ൗ81?
a) 3ସ .
b) ሺ−9ሻଷ .
c) ሺ−3ሻସ .
d) 3ିସ .
49. Quantos dias 16 máquinas demorarão a embalar 57.600 ovos de
Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram
embalados por 20 máquinas em 5 dias?
a) 68 dias.
b) 36 dias.
c) 72 dias.
d) 48 dias.
50. Para ladrilhar um salão de festas retangular foram usados 750
ladrilhos quadrados. Sabendo que o salão tem 7,5 m de
comprimento por 4 m de largura, quanto mede o lado de cada
ladrilho?
a) 4 cm.
b) 2 cm.
c) 40 cm.
d) 20 cm.

PT 01/2012 – Médio – Horário 1

Página 5

