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Prova C  
 
Cargo: Monitor de Informática  
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o quadrinho abaixo para responder às questões 01 e 02: 

 
http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br  

 
01. No primeiro quadrinho, na frase “Se você estiver com frio, pode 
usar um de meus agasalhos”, a palavra “se” assume qual 
significado e como se classifica? 
a) Causa – preposição 
b) Consequência – artigo 
c) Condição – conjunção 
d) Comparação – interjeição 

 
02. Nas alternativas abaixo indique a que traz o mesmo sentido da 
conjunção mas, como no exemplo do 3° quadrinho: “mas, não pra 
fazer uma fogueira”. 
a) Ele se esforçou para dirigir a empresa, porém não conseguiu. 
b) Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. 
c) Ou você estuda piano, ou você estuda violino. 
d) Nossos animais de estimação também comem arroz e feijão. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais 
pedidas: 

 
Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular) 
Ler (presente indicativo, 3ª pessoa do plural) 
Cear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural) 

 
a) Haje – lem – ceieis. 
b) Haja – leêm – ceais. 
c) Haja – leem – ceies. 
d) Haje – leiam – ceies. 

 
04. Nas frases a seguir assinale a alternativa correta quanto à 
significação das palavras: 
a) Pelo último senso somos mais de 100 milhões na cidade. 
b) Heloísa sempre agia com muita descrição. 
c) O empregado guardou os alimentos na dispensa. 
d) O juiz do pequeno vilarejo absolveu o réu. 

  
05. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância 
a) Continuam faltando recursos para a educação no Brasil. 
b) Existem caixas de papelão no mercado que poderão resolver o 

seu problema. 
c) Deve haver outras soluções para os nossos desentendimentos. 
d) Sabe quanto tempo não a vejo? Fazem mais de dois anos. 

 
Texto para responder as questões de 06 a 09: 

Enquanto a vida do real transcorre de forma regular, 
repetitiva, cotidiana, a mente do homem, ao contrário, trabalha 
ansiosa por inovações, melhorias, mudanças de vida. [...] O 
homem comum [...] tem esperanças, vontades, desejos, que não 
existem só para ele, mas para todos os demais. É o imaginário. Ele 
é social, coletivo, e a forma como se organiza é por meio de 
símbolos. 

A folhinha na parede, os retratos pendurados, as cenas 
religiosas ou as gravuras de santos que as pessoas têm em casa 
mostram imagens. [...] A folhinha, que mostra a cada mês uma 
nova paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de 

montanhas, de riachos límpidos: é o imaginário das pessoas, que 
precisa ser diariamente renovado, realimentado.  

O elemento vivo das pessoas, seu “motor”, aquilo que as 
faz ter vontade de viver, não está no real, no cotidiano nem no 
mundo do trabalho e sim no imaginário. E a televisão é a forma 
eletrônica mais desenvolvida de dinamizar esse imaginário. Ela é 
também a maior produtora de imagens. 
(Ciro Marcondes Filho. Televisão – A vida pelo vídeo) 
06. Segundo o autor do texto: 
a) A nossa mente transcorre de maneira desacelerada enquanto 

nossa vida real segue desenfreadamente. 
b) A nossa vida real é impulsionada pela nossa imaginação, por 

isso a televisão ajuda-nos nesse processo de inspiração. 
c) A nossa vida real é de fato bastante chata e por isso nos 

apegamos às folhinhas na parede para nos distrairmos. 
d) O homem comum tem folhinhas penduradas pelas paredes de 

sua casa para dinamizar a correria diária. 
 
07. A palavra “imaginário”, que aparece no primeiro parágrafo, foi 
acentuada pelo mesmo motivo que: 
a) Imprudência  
b) Metalúrgicos 
c) Armazéns 
d) Imensurável 

 
08. O vocábulo “motor” em: “O elemento vivo das pessoas, seu 
“motor” – no 3° parágrafo, foi empregado no sentido conotativo. 
Assinale a alternativa em que também aparece um vocábulo 
empregado no sentido conotativo. 
a) Chove torrencialmente na cidade de São Paulo. 
b) O tempo aprisiona os homens no mundo capitalista. 
c) O motor do caminhão quebrou antes da chegarmos à cidade. 
d) A gatinha precisou de atendimento veterinário para poder dar à 

luz aos filhotes. 
 
09. Em: “A folhinha, que mostra a cada mês uma nova paisagem, 
traz sempre uma imagem de campo, de montanhas, de riachos 
límpidos”... A oração em destaque é classificada como: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 
10. Observe as seguintes frases: 
I– Resolvi me aproximar do portão _____ ficava mais ao fundo do 
terreno. 
II– A cidade ______ nasci cresceu muito nos últimos anos. 
III– O júri dará o prêmio _______ merecer. 
IV– O livro _______ me referi é outro. 
A alternativa que preenche corretamente os espaços é: 
a) Que – aonde – a qual – cujo 
b) Que – onde – a quem – ao qual  
c) Onde – que – ao qual – que  
d) Aonde – a qual – que – a que  

 
11. Indique a alternativa correta quanto à crase:  
a) Chegaram à tarde e saíram a noite. 
b) Caminhava as pressas pela rua. 
c) “Mãos à obra!”, disse o prefeito as candidatas. 
d) Ando à procura de uma solução para o caso. 

 
12. Em relação à pontuação e aos acentos, analise a alternativa 
correta. 
a) “As janelas das casas, por exemplo, só têm a armação. Os 

vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem, já são 
comprados aos cacos”. 

b) “As janelas das casas, por exemplo só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
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vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem  já são 
comprados aos cacos”. 

c) “As janelas das casas por exemplo, só têm a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava vôo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem  já são 
comprados aos cacos”. 

d) “As janelas das casas, por exemplo, só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem, já são 
comprados aos cacos”. 

 
13. Em: "Escrever é alguma coisa extremamente forte, no entanto 
que pode me trair e me abandonar." As palavras grifadas podem 
ser classificadas respectivamente como: 
a) Verbo no particípio – conjunção aditiva 
b) Verbo no gerúndio – conjunção alternativa 
c) Verbo no infinitivo – conjunção aditiva 
d) Verbo no infinitivo – conjunção adversativa 

 
14. Em: "Imaginou-o, assim caído..." a palavra destacada, 
morfologica e sintaticamente é: 
a) Artigo e adjunto adnominal 
b) Artigo e objeto indireto 
c) Pronome oblíquo e objeto direto 
d) Pronome oblíquo e objeto indireto 

 
15. Identifique a alternativa em que a palavra “se” é índice de 
indeterminação do sujeito. 
a) Trabalha-se com bastante empenho naquela empresa.  
b) Resolver-se-ão as propostas de matemática. 
c) Não se reprovarão estas alunas. 
d) Plastificam-se documentos naquela loja. 

 
16. Identifique as alternativas em que a oração não possui sujeito. 
a) Havia me equivocado na resolução do exercício. 
b) Há muitos problemas a resolver neste país. 
c) Haviam ocorido sérios acidentes naquela estrada durante o 

feriado. 
d) Hei de vencer na vida um dia. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Preencha as lacunas conforme as características das 
memórias e assinale a alternativa correta. 

ROM 
Perde os dados com a ausência de energia. (____) 
O seu conteúdo não pode ser alterado. (_____) 

RAM 
Não-voláteis. (____)  
Permite acesso direto aos endereços disponíveis e  
de forma rápida. (____) 

a) ROM, ROM, RAM e RAM. 
b) ROM, RAM, ROM e RAM. 
c) RAM, RAM, ROM e ROM. 
d) RAM, ROM, ROM e RAM. 
 
18. É responsável pela comunicação em o periférico de 

armazenamento e a placa-mãe. O texto refere-se a: 
a) Drive. 
b) Driver. 
c) Aplicativo. 
d) Barramento. 
 
19. A lógica de fundamento do computador é composta por 03 

fases. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta: 
a) Início – Meio – Fim.  
b) Entrada – Processamento – Saída. 
c) Entrada – Distribuição – Saída. 
d) Entrada - Saída – Processamento. 
 
 

20. A linguagem utilizada pelo sistema operacional é: 
a) Decimal. 
b) Hexadecimal. 
c) Binária. 
d) Interpretativa. 
 
21. São comandos do prompt do DOS: 
a) pwd e vim. 
b) rm e mkdir. 
c) ls e ipconfig 
d) cd e ipconfig 
 
22. Em um HD (Hard Disk) a função do movimentar as cabeças de 

leitura e gravação ao longo da superfície do disco é do: 
a) Braço. 
b) Jumper. 
c) Setor. 
d) Cilindro. 
 
23. O cabo par trançado é o mais utilizado em redes de 

computadores, onde cada computador utiliza um cabo com 
conectores do tipo __________: 

a) BNC. 
b) RJ – 02. 
c) RJ  - 11. 
d) RJ – 45. 
 
24. A sequência correta usada num cabo par trançado, para ligar 

um computador a um hub é: 
a) BM – V, BL – A, BA – L, BV - M 
b) BV – V, BL – M, BA – L, BM - A 
c) BV – V, BL – A, BA – L, BM - M 
d) BV – V, BL – A, BM – L, BA - M 
 
25. Os protocolos de redes são: 
a) São os recursos de um servidor, tipicamente arquivos e 

impressoras. 
b) Regras de software que definem o formato dos dados que 

trafegam em uma rede. 
c) São placas de expansão, usadas para a comunicação com a 

linha telefônica. 
d) É um conjunto de sinais elétricos quem podem trafegar entre os 

computadores. 
 
26. São exemplos de protocolos, exceto: 
a) TCP/IP. 
b) CMOS. 
c) IPX/SPX. 
d) NetBEUI. 
 
27. SCSI é pronunciado como scâzi e significa: 
a) Small Computer Soft Interface 
b) Smarty Computer System Interface 
c) Small Computer System Interface 
d) Small Computer System Internet 
 
28. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 
“É um auto-teste que verifica funções vitais da placa de CPU, de 

memória, do teclado e algumas interfaces”. O texto refere-se a: 
a) MOST. 
b) COST. 
c) GET. 
d) POST. 
 
29. “Permite a edição de informações de registro do sistema 

operacional, uma espécie de banco de dados onde são 
armazenadas as informações sobre os programas instalados, a 
estrutura de diretórios, o usuário e os drivers” 

O texto refere-se a: 
a)  REGEDIT. 
b) MSCONFIG. 
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c) RASPHONE. 
d) SERVICES. 
 
30. “Utilitário com configurações de programas e serviços 

disponíveis, quando o sistema operacional é inicializado”. O 
texto refere-se a: 

a) REGEDIT. 
b) MSCONFIG. 
c) RASPHONE. 
d) SERVICES. 
 
31. Um sistema operacional é formado basicamente por duas 

camadas, são elas: 
a) Shell e Hardware. 
b) Kernel e Hardware. 
c) Shell e Software. 
d) Shell e Kernel. 
 
32. São tipos de sistema operacional, exceto: 
a) Monotarefa.  
b) Multitarefa. 
c) Mono comunicador. 
d) Múltiplos Processadores. 
 
33. É função do “Desfragmentar o disco rígido” encontrado no 
Windows Seven? 
a) Juntar os arquivos gravados em disco em locais estratégicos 

permitindo assim um melhor desempenho do HD. 
b) Tornar a inicialização dos Sistemas Operacionais mais rápidas. 
c) Possibilitar melhor comunicação entre os terminais com outros 

terminais e com os hubs.  
d) Juntar os arquivos gravados na memória para acesso mais 

rápido ao sistema operacional. 
 
34. Um servidor DHCP é: 
a) Um computador que fornece o compartilhamento das 

impressoras e arquivos. 
b) Um computador que possibilita a conexão de outros 

computadores sem a necessidade de configuração de IP. 
c) Um computador que fornece IP ao demais da rede que não 

estão configurados com um IP fixo. 
d) Um computador que fornece o sinal de Internet possibilitando 

acesso a rede. 
  
Utilize a texto abaixo para responder as perguntas 35 e 36. 
 
“O princípio de backup consiste na cópia de dados específicos 

para serem restaurados no caso da perda dos originais” 
 
35. São formas de backup, exceto: 
a) Completo. 
b) Adicional. 
c) Incremental. 
d) Diferencial. 
 
36. Leia as características abaixo e assinale a alternativa correta. 
I – Restauração mais rápida e descomplicada. 
II – Forma de backup mais demorada e com mais uso de espaço. 
III – Restauração pode ser feita de uma única vez. 
As alternativas referem-se a: 
a) Completo. 
b) Adicional. 
c) Incremental. 
d) Diferencial. 
 
Utilize a texto abaixo para responder as perguntas 37 e 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 Word 2007, o conjunto de teclas CTRL + K, é 
responsável por: 

a) Inserir Hiperlink. 
b) Inserir Tabela. 
c) Inserir Gráfico. 
d) Inserir Imagem. 
 
38. No Microsoft Word 2007, o conjunto de teclas CTRL + D, é 

responsável por abrir as propriedades: 
a) Layout da Página. 
b) Fonte. 
c) Paragrafo. 
d) Tabelas. 
 
39.  No Microsoft Excel, o campo responsável por receber formula 

é chamado: 
a) Barra de Fórmulas. 
b) Menu de Fórmulas.  
c) Campo Soma. 
d) Campo Auto-soma. 
 
40. No Microsoft Excel 2007, pode-se acessar a formatação de 

alinhamento da célula clicando com o botão direto do mouse e: 
a) Formatar células, Número, Personalizado e alinhamento. 
b) Formatar células e Número. 
c) Formatar células e alinhamento. 
d) Formatar células, preenchimento e alinhamento. 




