INSPETOR DE ALUNOS
1.

A parte física do computador é chamada de:
a) Netware.
b) Software.
c) Hardware.
d) Upware.

2.

Em relação à memória RAM de um computador, podemos afirmar
que ela:
a) É a memória de acesso aleatório.
b) É a memória para imagens.
c) É gravada na fábrica.
d) Tem seu conteúdo apagado somente através de
programação.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Para recarregarmos uma página de Internet no navegador Mozilla
Firefox, pressionamos a tecla:
a) F5.
b) F3.
c) F6.
d) F9.

10. Qual navegador é representado pelo logo abaixo?

a)
b)
c)
d)

Opera.
Internet Explorer.
Mozilla Firefox
Windows Explorer.

11. Qual a tecla usada para acionar o Menu de Comandos no MS
Word?
a) Shift.
b) Alt.
c) Esc.
d) Ctrl.

12. Para que serve o recuo de margens no MS Word?
a) Para criar um parágrafo e melhorar a aparência do
No Microsoft Word, quais as teclas de atalho usadas para salvar o
documento.
documento em edição?
b) Para deslocar somente a primeira linha do parágrafo.
a) CtrI+B.
c) Para diminuir a margem esquerda em relação à primeira
b) CtrI+S.
linha do parágrafo.
c) Ctrl+O.
d) Para aumentar a margem direita em relação à primeira linha
d) Crtl+I.
do parágrafo.
HDMI, EGA, VGA e SVGA são siglas que identificam adaptadores
13. Entende-se por Tabulação no MS Word:
gráficos para:
a) Uma posição determinada para alinhamento do texto em um
a) Vídeos
local específico da página.
b) Impressoras
b) Um texto estendido para a direita.
c) Mouses.
c) Um texto estendido para a esquerda.
d) Teclados
d) É uma posição definida que corrigirá o alinhamento do
documento.
No diretório_______ ficam os programas para a interface ou
operações básicas com o Linux no modo texto.
14. A função da ferramenta Pincel no MS Word é:
a) /bin.
a) Alterar a cor da fonte.
b) /ls.
b) Preencher um objeto de desenho com uma cor.
c) /root.
c) Copiar a formatação de um parágrafo para outro parágrafo.
d) /home.
d) Alterar a cor de uma figura inserida no documento pelo ClipArt.
No Linux esse comando é utilizado para se localizar um programa:
a) xman.
15. Qual das alternativas abaixo não é um método para sair do MS
b) whatis.
Excel 2003:
c) whereis.
a) Pressionar as teclas Alt+F4.
d) locate.
b) Utilizar os comandos – Arquivo – Fechar.
c) Utilizar os comandos – Arquivo – Sair.
Qual comando no Linux copia arquivos e diretórios?
d) Clicar com o botão direito do mouse sobre o documento e
a) du.
selecionar o comando Sair.
b) Find.
c) cron.
16. A definição de célula no MS Excel é:
d) cp.
a) O cruzamento entre linha e coluna.
b) O tamanho de uma planilha.
Nesse comando no Linux encerramos um ou mais processos em
c) O campo de uma linha.
andamento?
d) O campo de uma coluna.
a) more.
b) mkdir.
17. Considere os valores nas suas respectivas células: A1=10, B2=30,
c) ps.
C3=05 e D1=100. Assinale qual a fórmula correta para realizar a
d) kill.
soma:
a) =soma(A1:D1)
b) A1+B2+C3+D1
c) = A1+B2+C3+D1
d) @soma(A1:D1)
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18. Só é possível proteger uma célula ou ocultar uma fórmula no Excel 27. No Microsoft Excel, a função AutoSoma, é representada pelo
se você:
botão:
a) Gravar o arquivo com opção de senha somente para leitura.
b) Proteger a planilha em questão.
c) Proteger a célula e não marcar a opção células que permita
a)
usuários selecionar células bloqueadas.
d) Gravar o arquivo com opção de senha somente para leitura e
proteger a célula também.
19. Qual função não faz parte do Windows Explorer?
a) Criar pastas e sub-pastas.
b) Copiar, mover ou apagar arquivos.
c) Alterar nomes de pastas e arquivos.
d) Excluir todos os conteúdos da Área de Transferência.

b)

c)

20. Toda fórmula do MS Excel inicia-se com um símbolo, assinale qual
d)
é:
a) % (Porcentagem).
b) ^ (Circunflexo).
28. Ao digitarmos o comando msconfig na caixa de diálogo Executar
c) = (Igual).
do Windows abrirá a janela:
d) @ (Igualdade).
a) Painel de Controle.
b) Configuração do Sistema.
21. No Sistema Operacional Windows Vista, a tecla de atalho que
c) Gerenciamento do Computador.
permite renomear um item selecionado é:
d) Gerenciador de Tarefas do Windows.
a) F1.
b) F2.
29. Para criarmos um diretório no Linux utilizamos o comando:
c) F5.
a) ls.
d) F7.
b) mount.
c) mkdir.
22. Qual atalho (teclado) pressionamos para localizar informações em
d) pwd.
páginas da Web no navegador Internet Explorer?
a) CTRL+S.
30. No Linux esse comando remove diretórios vazios:
b) CTRL+F.
a) rmdir.
c) CTRL+L.
b) ps.
d) CTRL+P.
c) whoami.
d) mv.
23. No MS-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas “=250*3” e
apertarmos ENTER, qual será o resultado?
31. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de
a) #NOME.
acordo com a norma culta da língua:
b) 750.
a) Suavizar – hesitar – valorozo – intercessão.
b) Pequinês – limpidez – suspensão – mendigo.
c) #ERRO.
c) Caichote – reversão – prazerosamente – adivinhar.
d) 500.
d) Milanesa – progresão – deslize – cabeleira.
24. É o local onde são armazenadas todos os componentes do
32. Resistimos às críticas dos familiares invejosos. O termo em
computador:
destaque se classifica como:
a) Disco rígido.
a) Objeto direto.
b) Processador
b) Objeto indireto.
c) Gabinete.
c) Agente da passiva.
d) Drive.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
25. Quais teclas de atalho ativamos o botão INICIAR do Windows?
a) Ctrl+Alt+Esc.
b) ALT + ESC
c) Alt+Crtl.
d) Ctrl+Esc.

33. Analise as afirmativas abaixo acerca da concordância dos termos e
aponte a alternativa correta:
I.
Não só os alunos como também as professoras participaram
da dança em homenagem ao dia das mães.
II.
Tudo eram desilusões.
a)
Apenas I está correta.
26. Assinale a alternativa que apresenta uma URL de um site escrito
b) Apenas II está correta.
de forma correta:
c) I e II estão corretas.
a) www.htp://mouramelo.com.br/
d) I e II estão incorretas.
b) www.http:/mouramelo.com.br//
c) http://www.mouramelo.com.br
d) http::/www.mouramelo.com.br/
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34. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas 42. É no solo que se desenvolvem os microorganismos da flora e
corretamente:
fauna. O solo é o resultado de muito tempo de modificações nas
a) Fubá – dendê – álguem.
rochas. Essas modificações dependem:
b) Pó – café – viuvá.
a) Do tipo de rocha; do clima; e da fase lunar.
c) Sótão – fórum – miúdo.
b) Da fase lunar; do clima; e da época do ano.
d) Báu – próximo – ânimo.
c) Do tipo de rocha, do clima; e da vida microbiana.
d) Do clima; da vida microbiana; e dos trovões.
35. Indique a alternativa em que o gênero do substantivo está
incorreto:
43. Analise a notícia abaixo:
a) O alface que comprei está estragado.
“Durante conversa com jornalistas em São Paulo, nesta segundab) Com o telefonema dele, eu tremi.
feira (28), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
c) Depois que coloquei o gengibre, o chá ficou muito mais
ministro _______, afirmou que o processo do mensalão (Ação
gostoso.
Penal 470) “está maduro e pronto para ser julgado”. Ele disse
d) Ontem deu uma pane no sistema.
esperar que o Plenário julgue a ação ainda este ano e
acrescentou que o julgamento será conduzido sem predisposição
para condenar ou para absolver.(...)”
36. Indique a alternativa em que há substantivo flexionado
Fonte: http://www.stf.jus.br, 28/05/2012.
incorretamente:
De acordo com os seus conhecimentos, indique a alternativa que
a) As crianças órfãs participaram da festa junina do bairro.
completa corretamente a lacuna acima:
b) Os capitãos dos barcos se reuniram no boteco da praia.
a) Gilmar Mendes.
c) Com apenas dois refrãos, a música se tornou um sucesso
b) Ricardo Lewandowski.
nacional.
c) Ayres Brito.
d) Há diversos melões e mamões na fruteira.
d) Joaquim Barbosa.
37. Acerca da concordância nominal, analise as assertivas abaixo e
44. Um terreno retangular tem 1.568 m² de área, sendo a medida do
aponte a alternativa correta:
lado menor igual à metade do lado maior. Para evitar invasão será
I.
Anexo ao processo está a lista de testemunhas.
construído um muro em todo o seu perímetro. Se o pedreiro
II.
Nós distribuímos o maior número de cobertores possível.
constrói 12 m lineares por dia, quantos dias no mínimo serão
a) Apenas I está correta.
necessários para a construção desse muro?
b) Apenas II está correta.
a) 19 dias.
c) I e II estão corretas.
b) 21 dias.
d) I e II estão incorretas.
c) 18 dias.
d) 14 dias.
38. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
I.
II.
a)
b)
c)
d)

Se ele propuser sociedade, eu aceito.
A empresa requereu em atestado de antecedentes criminais. 45. Em uma empresa 30% dos funcionários são homens e deles 40%
tem mais de 21 anos e 20% do restante dos homens têm menos
Apenas em I a forma verbal está devida.
de 18 anos. A porcentagem dos homens com mais de 18 anos e
Apenas em II a forma verbal está devida.
menos de 21 anos é:
Em I e em II as formas verbais estão devidas.
a) 31,6%.
Em I e em II as formas verbais estão indevidas.
b) 14,4%.
c) 27,2%.
39. Indique a alternativa que completa a lacuna de acordo com a
d) 24,2%.
norma culta da língua:
Na repartição, há ______ sobre os ______concedidos ao
46. Certa injeção vem acondicionada em caixas com 5 ampolas de
__________.
16 mℓ cada. Quantas caixas serão necessárias para acondicionar
a) Mechericos – privilégios – estranjeiro.
12,4 m³ desse produto injetável?
b) Mexericos – privilégios – estranjeiro.
a) 155.
c) Mexericos – privilégios – estrangeiro.
b) 1.550.
d) Mechericos – previlégios – estrangeiro.
c) 15.500.
d) 155.000.
40. Há duas palavras antônimas em:
a) Galanteio – chamego.
47. Qual o número de meninas de uma escola sabendo que há 272
b) Elegante – distinto.
alunos matriculados e que o número de meninas excede o número
c) Infinito – escasso.
de meninos em 46?
d) Similar – análogo.
a) 159.
b) 113.
41. Indique a alternativa que possui, respectivamente, as capitais dos
c) 192.
Estados de Alagoas, Paraná e Sergipe:
d) 126.
a) Natal, Curitiba, Recife.
b)
c)
d)

Natal, Florianópolis, Aracaju.
Maceió, Curitiba, Recife.
Maceió, Curitiba, Aracaju.
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48. Bruno e Lucas formaram uma sociedade. Bruno entrou com
R$ 1.500,00 durante 4 meses e Lucas entrou com R$ 2.000,00
durante 6 meses. Sabendo que o lucro obtido foi R$ 240.000,00,
qual a diferença entre as quantias recebidas?
a) R$ 30.000,00.
b) R$ 120.000,00.
c) R$ 60.000,00.
d) R$ 90.000,00.
49. Se a diferença entre os quadrados de dois números inteiros e
consecutivos é 103, qual é o maior desses dois números?
a) 52.
b) 51.
c) 48.
d) 49.
50. Um reservatório na forma de paralelepípedo reto retângulo, com
25 m de comprimento e 20 m de largura contém água até os 15 m
de altura. Com o calor 2.500 m³ de água evaporaram-se. A água
restante no reservatório atingiu a altura de:
a) 16 m.
b) 10 m.
c) 8 m.
d) 14 m.
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