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Cargo: Monitor de Informática e de Telecentro 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Na frase “As monocotiledôneas têm folhas não pecioladas, e 
suas pétalas e o estame são distribuídos em grupos de três”. As 
palavras em destaque levam acentos por serem: 
a) monossílabo tônico – hiato – oxítona. 
b) proparoxítona – monossílabo tônico – paroxítona terminada em 

ditongo. 
c) oxítona – proparoxítona – hiato. 
d) paroxítona terminada em ditongo - proparoxítona – monossílabo 

tônico. 
 

02. Dadas as palavras: 
I. Au – xí – li – o  
II. Pi – a – uí  
III. Sau – da – de  

  
Constatamos que a separação silábica está correta: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em II. 
c) Apenas em III. 
d) Em todas as palavras. 

 
03. Das palavras abaixo indique a alternativa incorreta: 
a) enchapelar – encharcar – mexilhão. 
b) agiotagem – lanugem – enferruje. 
c) fascículo – obsceno – expectorar. 
d) quizer – alizador – marquez. 

 
04. Quanto à formação de palavras: 
a) Fragilidade é formação sufixal. 
b) Expatriar é formação por prefixação. 
c) Ataque é formação parassintética. 
d) Tributária é formação por prefixação e sufixal. 

 
05. Em: “São doces os caminhos que levam de volta à pátria.” 
(Vinícius de Moraes). A palavra que se trata de: 
a) Preposição. 
b) Pronome relativo. 
c) Artigo. 
d) Conjunção. 

 
06. A frase: “Ela assistiu ao filme com atenção, embora não tenha 
entendido nada”. Trata-se de uma oração: 
a) Oração subordinada adverbial concessiva. 
b) Oração subordinada adverbial proporcional. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 
07. Assinale a alternativa correta quanto à norma culta da língua 
portuguesa: 
a) Para escolher uma profissão, antes de mais nada é preciso 

ouvir os pais mas só para saber o que eles acham da profissão 
que ezercem.  É um erro ceder as pressões familiares.  O 
futuro em questão é do vestibulando, não o dele. 

b) Para escolher uma profissão antes de mais nada é preciso ouvir 
os pais, mas só para saber o que eles acham da profissão que 
exercem.  É um erro seder às pressões familiares.  O futuro em 
questão é do vestibulando não os deles. 

c) Para escolher uma profissão, antes de mais nada, é preciso 
ouvir os pais, mas só para saber o que eles acham da 
profissão que exercem.  É um erro ceder às pressões 
familiares.  O futuro em questão é do vestibulando, não o 
deles. 

d) Para escolher uma profissão antes de mais nada, é preciso 
ouvirem os pais, mas só para saber, o que eles acham da 
profissão que ezercem.  É um erro ceder às pressões 
familiares.  O futuro, em questão, é do vestibulando, não o 
deles. 

 
 

08. Leia o poema abaixo e responda o que se pede. 
 

O astrônomo 
Um astrônomo gostava de fazer passeios noturnos para olhar as 
estrelas. Certa vez ia tão distraído que caiu num poço. Enquanto 

tentava sair, seus gritos de socorro atraíram a atenção de um 
homem que passava. Ao ser informado do que havia acontecido, o 
homem riu e disse:- Meu bom amigo, tanto o senhor se esforçou 
para olhar o céu que não se lembrou de olhar o que tem debaixo 

dos pés! 
 

(Fábulas de Esopo. São Paul : Cia da Letrinhas, 1994. P.84) 
 

Subentende-se que a moral do poema seja: 
a) Nós nos acostumamos com a vida corrida e não temos tempo 

de olhar para o céu. 
b) Nós devemos acreditar que ainda existem pessoas boas, 

dispostas a nos ajudar. 
c) Nós gostamos de sonhar acordados e olhar para as estrelas. 
d) Nós deixamos, muitas vezes, de enxergar o óbvio. 

 
09. Marque a opção correta quanto à identificação da classe da 
palavra destacada: 
a) Júlia é uma executiva sem parâmetros. (Preposição).  
b) Ricardo odeia que lhe digam o que é certo. (Pronome).  
c) Em tempos de mudanças, é preciso estar atento. (Substantivo).  
d) Os homens assistem perplexos à revolução hormonal. 

(Advérbio).  
 
10. Quanto à concordância assinale a alternativa correta. 
a) Primeiramente, é preciso fazer uma distinção entre verdade e 

opinião. Normalmente, em situações de argumentação, as 
pessoas apresentam opiniões, e não verdades absolutas e 
inquestionáveis. Aliás, são muito poucas as verdades 
absolutas, mesmo na ciência. Por essa razão, não existem 
argumentos absolutamente inquestionáveis.  

b) Primeiramente, é preciso fazerem uma distinção entre verdade 
e opinião. Normalmente, em situações de argumentação, as 
pessoas apresenta opiniões, e não verdades absolutas e 
inquestionáveis. Aliás, são muito poucas as verdades 
absolutas, mesmo na ciência. Por essa razão, não existem 
argumentos absolutamente inquestionáveis. 

c) Primeiramente, é preciso fazer uma distinção entre verdade e 
opinião. Normalmente, em situações de argumentação, as 
pessoas apresentam opiniões, e não verdades absoluta e 
inquestionável. Aliás, é muito poucas as verdades absolutas, 
mesmo na ciência. Por essa razão, não existe argumentos 
absolutamente inquestionáveis.  

d) Primeiramente, é preciso fazer uma distinção entre verdade e 
opinião. Normalmente, em situações de argumentação, as 
pessoas apresentam opiniões, e não verdades absolutas e 
inquestionável. Aliás, são muito pouca as verdades absoluta, 
mesmo na ciência. Por essa razão, não existem argumento 
absolutamente inquestionável.  

 
11. Em: “A ousadia de Milton o levou a lugares inimagináveis”. 
Assinale a opção em que o vocábulo não traduz o mesmo sentido 
da palavra ousadia: 
a) atrevimento. 
b) coragem. 
c) arrojo. 
d) malandragem. 

 
12. Entre as frases abaixo identifique a que está incorreta quanto à 
regência: 
a) Os funcionários assistiram a uma peça teatral no pátio da 

empresa. 
b) Ele chegou à escola e dirigiu-se imediatamente à biblioteca. 
c) Eu não simpatizo com suas ideias revolucionárias. 
d) Veja! Ele está namorando com a Letícia. 
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13. Assinale a frase que não contém ambiguidade. 
a) João pediu a Marcelo para assinar o contrato. 
b) Torcedores botaram fogo no depósito que abalou as estruturas 

do estádio. 
c) Do hospital, papa abençoa fiéis. 
d) Os representantes ficam à espera de clientes para ser 

contatados. 
 

14. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da crase: 
a) Estivemos à espera de Fernanda até às 19h. 
b) A estudante dirigiu-se a porta da direta, mas não encontrou 

ninguém.  
c) Considerando sua estratégia, referi-me a escolha que fez. 
d) Pediram-nos que assistíssemos a performance do ator para 

fazermos a crítica. 
 
15. No período “Clara não pratica natação nem gosta de assistir 
aos campeonatos pela televisão”, temos:  
a) Oração coordenada assindética. 
b) Oração coordenada sindética adversativa. 
c) Oração coordenada sindética aditiva. 
d) Oração coordenada assindética alternativa. 

 
16. Na frase: “Precisa-se de médicos e enfermeiros com 
experiência”, temos qual tipo de sujeito? 
a) Sujeito determinado oculto. 
b) Sujeito determinado simples. 
c) Sujeito determinado composto. 
d) Sujeito indeterminado. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Leia as afirmações abaixo sobre memórias ROM e assinale a 
alternativa correta. 
I – São memórias apenas leitura. (___) 
II – São memórias voláteis. (____) 
III – Podem ser alteradas pelos usuários e pelo fabricante. (____) 
IV – São fundamentais ao funcionamento das máquinas ao qual 
fazem parte. (____) 
a) V, F, F e V. 
b) V, V, F e F. 
c) F, V, F e V. 
d) F, F, V e V. 
 
18. “É uma entrada, unidade ou local de armazenamento, 
geralmente representado por uma letra”. O texto refere-se a: 
a) Drive. 
b) Driver. 
c) Software. 
d) Barramento. 
 
19. Na lógica de fundamento do computador a fase em que os 
dados são transformados em informações é:  
a) Entrada. 
b) Saída. 
c) Distribuição. 
d) Processamento. 
 
20. Assinale a alternativa correta. 
Utilize DS – dispositivos de saída, DE – dispositivos de entrada e 
DES – dispositivos de entrada/saída. 

Microfone (____)  
Pen-drive (____)  
Impressora (____)  
DVD-RW (____)  

a) DE – DS – DSE - DSE 
b) DE – DSE – DSE - DE 
c) DE – DSE – DS - DSE 
d) DE – DE – DSE - DS 
 
21. Não são comandos do utilizados no prompt do DOS: 
a) date e time. 

b) pwd e vim. 
c) exit e type 
d) cd e ipconfig 
 
Utilize o texto abaixo para responder as perguntas 22 e 23. 
 
“Um protocolo é um método standard que permite a comunicação 
entre processos (que se executam eventualmente em diferentes 
máquinas), isto é, um conjunto de regras e procedimentos a 
respeitar para emitir e receber dados numa rede.” 
http://www.tutorialgratis.com.br/rede/543-o-que-e-um-protocolo-de-rede-i- 
 
22. O protocolo responsável pela transferência de arquivos é:  
a) RARP. 
b) IP. 
c) UDP. 
d) FTP. 
 
23. São exemplos de protocolos, exceto: 
a) HTTP. 
b) UDP. 
c) FAT. 
d) IP. 
 
24. A sequência 568 – A é utilizada para: 
a) Ligar um terminal a outro sem a utilização de HUB. 
b) Ligar um terminal a um HUB usando o cabo par trançado. 
c) Ligar um terminal a outro utilizando cabo coaxial. 
d) Lugar um terminal a outro utilizando um cabo cross-over. 
 
25. O protocolo de gerenciamento de correio eletrônico que 
mantém suas mensagens armazenadas no servidor podendo o 
usuário acessa-las tanto pelo webmail como por qualquer 
gerenciador devidamente configurado é: 
a) IMAP 
b) SMTP 
c) POP 
d) GATEWAY 
 
26. A porta padrão utilizada pelo protocolo SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) é: 
a) 21. 
b) 23. 
c) 24. 
d) 25. 
 
27. Sobre o DHCP é incorreto afirmar: 
a) Não há necessidade de configuração manual para cada cliente 

da rede. 
b) Exige um administrador de rede para configurar os terminais na 

rede. 
c) Fornece a utilização de agentes de repasse DHCP. 
d) A sigla significa: Dynamic Host Configuration Protocol. 
 
28. O DNS (Domain Name System) é responsável por: 
a) Atribuir endereço IP em um terminal da rede de computadores. 
b) Atribuir broadcast aos hosts DNS a endereços IP. 
c) Atribuir nomes aos hosts de uma rede de computadores. 
d) Atribuir nomes aos hosts DNS a endereços IP. 
 
29. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 
“É um programa que causa a contaminação do computador e 
multiplica-se, causando danos aos arquivos e documentos por ele 
contaminados”. O texto refere-se a: 
a) Vírus. 
b) Epidemia. 
c) Contaminação. 
d) Prevenção. 
 
30. No Windows Seven a “Conexão de Área de Trabalho Remota”, 
pode ser acessada pelo seguinte serviço: 
a) mstsc. 
b) rasphone. 
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c) post. 
d) service. 
 
31. O que é um firewall? 
a) Programas desenvolvidos para eliminar arquivos temporários da 

internet. 
b) Programas concebidos para detectar, eliminar e prevenir o 

computador. 
c) Programa que faz busca em todos os dados tanto na entrada 

quanto na saída do pc através da rede evitando problemas com 
arquivos maliciosos e hackers. 

d) Programas para corrigir erros nas unidades de discos. 
 
32. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 
“Realiza o particionamento, tornando possível o reconhecimento 
do disco como um drive C pelo sistema operacional”. O texto 
refere-se a:  
a) Backup. 
b) Fdisk. 
c) Command. 
d) Format. 
 
33. Com relação à topologia lógica das redes de computadores 
são classificadas: 
a) Message e token. 
b) Broadcast e token. 
c) Grafo e token. 
d) Broadcast e datagrama. 
 
34. Com relação à topologia física das redes de computadores, 
assinale a alternativa que não apresenta nenhuma topologia física 
de rede: 
a) Barramento. 
b) Estrela. 
c) Hibrida. 
d) Sequencial. 
 
35. O comando utilizado para acessar o registro do sistema em um 
sistema operacional Windows é: 
a) SERVICES. 
b) MSCONFIG. 
c) REGEDIT. 
d) RASPHONE. 
 
36. O comando utilizado para acessar a configuração do sistema 

em um sistema operacional Windows é: 
a) SERVICES. 
b) MSCONFIG. 
c) REGEDIT. 
d) RASPHONE. 
 
Utilize o texto abaixo para responder as perguntas 37 a 40. 
“Os programas aplicativos destinam-se a nos oferecer certos tipos 
de serviços, e podemos incluir nesta categoria os processadores 
de texto, as planilhas eletrônicas, os programas gráficos e os 
sistemas gerenciadores de banco de dados.” 
 
37. No Microsoft Power Point 2007, o conjunto de teclas CTRL + 
M, é responsável por: 
a) Criar um novo documento. 
b) Inserir um novo slide. 
c) Criar uma tabela no slide. 
d) Inserir cor de fundo no slide. 
 
38. No Microsoft Power Point 2007, o conjunto de teclas CTRL + 
U, é responsável por: 
a) Fechar o programa. 
b) Abrir outro programa. 
c) Fechar o slide. 
d) Inserir um hiperlink. 
 
 
 

39. São funções do Microsoft Excel 2007, exceto:  
a) Menor. 
b) Maior. 
c) Se. 
d) Function. 
 
40. No Microsoft Excel 2007, pode-se formatar uma célula com o 
tipo monetário clicando em: 
a) Formato de número de contabilização. 
b) Estilo de porcentagem. 
c) Aumentar casas decimais. 
d) Separador de milhares. 




