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Observe a imagem, abaixo, e responda as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
 

 

1. O item 1 representa: 
a) Conector USB. 
b) Conector Sata. 
c) Conector PS/2. 
d) Conector VGA. 

 

2. O item 2 representa: 
a) Porta Serial. 
b) Porta Paralela. 
c) Porta Universal. 
d) Porta Sata. 

 

3. O item 3 representa: 
a) Conector Universal. 
b) Conector VGA. 
c) Conector USB. 
d) Conector DVI. 

 

4. O item 4 representa: 
a) Conector USB. 
b) Conetor de Rede. 
c) Conector HDMI. 
d) Conector VGA. 

 

5. O item 5 representa: 
a) Porta de Rede. 
b) Porta HDMI. 
c) Porta Serial. 
d) Porta Paralela. 

 

6. O item 6 representa: 
a) Game port. 
b) HD port. 
c) Dvd port. 
d) Cd port. 

 

7. O item 7 representa: 
a) Conector de Game. 
b) Conector de Vídeo. 
c) Conector de Áudio. 
d) Conector de Impressora. 

 

              
     

Observe a imagem, abaixo, e responda as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

8. Ela é volátil, ou seja, não grava de modo permanente os dados 
nela contidos. Estamos falando da:
a) Memória FAT. 
b) Memória ROM. 
c) Memória RAM. 
d) Memória DAT. 

 

9. Em relação ao Sistema Operacional Windows, analise as sentenças 
abaixo: 

I. O nome de arquivos e pastas podem ter até 255 caracteres.

II. A combinação de teclas ALT+SHIFT permite alternar entre os 

programas abertos. 

III. O Windows é um sistema

multitarefa. 

a) Apenas I está correta. 
b) I e III estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 

10. No Ms-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas “=999*3” e 
apertarmos ENTER, qual será o resultado?
a) #NOME. 
b) 2997. 
c) #ERRO. 
d) 333. 

 

11. No MS-Word qual atalho de teclas utilizamos para abrirmos a 
Janela “LOCALIZAR?” 
a) Alt+L. 
b) Ctrl+L. 
c) Shift+Ctrl+L. 
d) Shift+L. 

 

12. No Sistema Operacional Linux qual a função do comando 
a) Lista detalhadamente o diretório.
b) Remove arquivos. 
c) Lista em árvores 
d) Cria arquivos. 

 

13. Quais teclas de atalho enviamos uma mensagem no MS
a) Ctrl+ENTER. 
b) Ctrl+E. 
c) Alt+E. 
d) Alt+ENTER. 

 

14. No MS-Outlook qual tecla apertamos para acionarmos o serviço 
de ENVIAR/RECEBER? 
a) F5. 
b) F8. 
c) F9. 
d) F12. 

 

15. No Sistema Operacional Linux o comando “pa
a) Altera o usuário. 
b) Altera a senha do usuário.
c) Altera o terminal. 
d) Altera a senha da BIOS. 

 

16. A rede mundial de computadores, ou Internet, surgiu em plena 
________. 
a) Primeira Guerra. 
b) Guerra Fria. 
c) Segunda Guerra. 
d) Revolução Industrial. 
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17. A imagem abaixo representa: 

 
 

a) Disquete de 5”1/2. 
b) Disquete de 1gb. 
c) Disquete de 3"1/2. 
d) Disquete DAT. 

 

18. A Internet brasileira está entre as dez mais lentas para carregar 
páginas.  Um estudo preparado pela Google mostrou que o Brasil 
está entre os piores países para se carregar uma página na 
internet. Estudando 50 países diferentes, foram realizadas 
medições para que fosse possível saber quais são os locais em que 
as conexões são mais eficientes para o carregamento de sites. 

Fonte: http://www.tecmundo.com.br/internet/22431-internet-
brasileira-esta-entre-as-dez-mais-lentas-para-carregar-paginas.htm. 

Para recarregarmos uma página de Internet no programa Internet 
Explorer, pressionamos a tecla: 
a) F9. 
b) F2. 
c) F6. 
d) F5. 

 

19. Na internet a sigla “.com” indica que se trata de um site comercial 
e “.br”  indica que se trata de um site registrado no Brasil. A sigla 
“mil.br” significa: 
a) Imobiliárias. 
b) Indústrias. 
c) Entidade do Governo. 
d) Forças Armadas brasileiras. 

 

20. O POP 3 é responsável: 
a) Por enviar as mensagens. 
b) Por enviar os protocolos de segurança. 
c) Por receber os erros do site. 
d) Por receber as mensagens. 

 

21. No Linux é importante notar que há uma indicação visual de quem 
está usando a máquina: o símbolo do prompt muda, indicando se 
o utilizador é qualquer usuário ou se é o administrador. Qual o 
símbolo do prompt para o administrador? 
a) #. 

b) $. 

c) %. 

d) &. 

 

22. O ____ e o ____são os curingas do Windows XP. 
a) & e @. 

b) * e ?. 

c) # e /. 

d) ! e }. 

 

 

 

 

23. Qual comando do Linux mostra o espaço livre para partições? 
a) file. 

b) df. 

c) free. 

d) kill. 

 

24. Para criarmos um cálculo automático no MS-Excel utilizamos a 
combinação de teclas: 
a) Ctrl + =. 

b) Shift + =. 

c) Esc + = 

d) Alt + =. 

 

25. No MS-Word qual o nome do botão ? 
a) Mostrar tudo. 

b) Marcadores. 

c) Classificar. 

d) Diminuir fonte. 

 

26. Para possibilitar a comunicação dos computadores na Internet é 
utilizado uma família de protocolos denominada: 
a) Http. 
b) TCP/IP. 
c) POP. 
d) SMTP. 

 

27. Na Internet ele cria uma hierarquia de domínios, referências, ou 
grupos de computadores. 
a) Site. 
b) TCP/IP. 
c) WWW. 
d) DNS. 

 

28. Nos termos da Lei Orgânica do Município, analise as afirmativas 
abaixo: 

I. O Município da Estância Turística de Ribeirão Pires é uma 

unidade do Território do Estado, com autonomia política, 

administrativa e financeira, nos termos assegurados pelas 

Constituições Federal e Estadual. 

II. São símbolos do Município a Bandeira, o Brasão e o Hino, 

definidos em lei e representativos de sua cultura e história. 

III. Constituem bens do Município todas as coisas móveis e 

imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 

pertençam. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 
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29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Pires, 
assinale a alternativa correta: 
a) São poderes do Município, dependentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo e o Executivo. 
b) São poderes do Município, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São poderes do Município, dependentes e harmônicos entre 

si, o Executivo e o Judiciário. 
d) São poderes do Município, independentes e harmônicos 

entre si, o Executivo e o Judiciário. 
 

30. Nos termos do Estatuto Lei Municipal 4217/98 e suas atualizações, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Cargo efetivo é aquele que deverá ser provido em caráter 

definitivo mediante prévia aprovação em concurso público e 
que poderá ser integrante de classe e escalonado em 
carreira. 

b) Lotação é o número de cargos de provimento efetivo ou em 
comissão, funções de confiança e de emprego públicos, 
fixado em Lei, para cada órgão, unidade ou repartição da 
estrutura administrativa do Serviço Público Municipal. 

c) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício 
do cargo público, correspondente ao valor básico mensal, 
com valor fixado em Lei, pago ao funcionário pelos cofres 
públicos municipais. 

d) Cargo em comissão é o conjunto de atribuições que a 
Administração confere transitoriamente a um funcionário do 
quadro permanente, instituída peã atender a encargos de 
coordenação, assessoramento e outros de confiança, 
observados os requisitos para o exercício, nos casos e 
condições previstos pela Lei. 

 

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ao jornalista Otávio Cabral: 
 
(...)  
Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço 
prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa 
percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à 
população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um 
sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a 
Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro 
tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir 
que o SUS se preocupe com a qualidade. 
 
Sim, mas como melhorar o atendimento? 
Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos 
desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo 
financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um 
serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais 
dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. 
As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de 
indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem 
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai 
receber mais. 
(...) 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado. 

 
 
 
 
 
 

31. Na primeira pergunta, o Ministro: 
a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço 

prestado pelo governo. 
b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos 

brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a 
qualidade. 

c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros 
países, tratando da similaridade dos sistemas. 

d) Critica a visão do brasileiro. 
 

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao 

investimento em áreas da saúde que não são importantes. 
b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta 

deste ministério. 
c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o 

devido atendimento. 
d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a 

avaliação do usuário. 
 

33. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo: 
I. A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas 

calmos e fizemos caminhadas na mata. 

II. Elas próprias resolveram as equações matemáticas. 

III. Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e 

meio. 

IV. Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes 

possível. 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

34. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres. 
b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede 

municipal de ensino. 
c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira. 
d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas? 

 

35. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo: 
I. Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa. 

II. Nós aspiramos todas as manhãs ao delicioso perfume dela. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

36. Há termo empregado incorretamente em: 
a) Por que você não para de falar nesse assunto? 
b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
c) Aonde você vai? 
d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau. 

 

37. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo: 
A sua aparição na festa de inauguração da revista era 

indubitável. 

a) Havia dúvidas se apareceria na festa. 
b) Foi indescritível a sua aparição na festa. 
c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa. 
d) Era evidente que compareceria à festa. 
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38. Papai, que nasceu rico, triplicou sua fortuna. A oração em 
destaque se classifica corretamente como: 
a) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
b) Oração coordenada. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada adverbial conformativa. 

 

39. O termo em destaque se classifica como: 
A roupa foi lavada pela minha sogra. 

a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Agente da passiva. 
d) Complemento nominal. 

 

40. Indique a alternativa incorreta acerca da regência dos termos: 
a) Estamos desgostosos com sua atitude. 
b) Ela me disse que tem aversão por baratas. 
c) A sua conduta é passível de multa. 
d) Estou solidária à você. 

 

41. Indique a alternativa em que NÃO há conotação: 
a) Estava com tantas saudades que dei mil beijos no meu filho. 
b) Fui eu quem organizou seus pertences. 
c) Nós somos apaixonados pela nossa cidade. 
d) Aquelas estrelas da televisão são extremamente simpáticas. 

 

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 
2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas 
entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de 
algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), 
respectivamente, as afirmativas abaixo e aponte a alternativa 
correta: 
(...) A Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e 
grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos. 
(...) A Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do 
terrorismo. 
(...) A Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e 
tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina. 
(...) A Arábia Saudita busca equilibrar seus preços 
internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media 
os conflitos entre os países árabes e os EUA. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, F, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V. 

 

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu 
precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta 
forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de 
reconstrução para os países europeus, conhecido como:  
a) COMECON.     
b) APEC.     
c) Plano Marshall.     
d) Tratado de Versalhes.     

 

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e 
a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 

 
 

45. Por um ponto P externo a uma circunferência traçamos uma 
secante que encontra a circunferência nos pontos A e B. Se          
PA = 15 cm e PB = 6 cm, então a potencia do ponto P em relação a 
essa circunferência é: 

a) √21 ��. 
b) 90 ��. 
c) 21 ��. 

d) 3√10 �. 

 
46. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade 

mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 7. 
d) 8. 

 

47. Quais são as raízes da equação algébrica �³ + �² − �� − � = �, 
sabendo que 2 é uma de sua raízes? 
a) S = {-3; 1; 2}. 
b) S = {-1; 2; 3}. 
c) S = {-3; -1; 2}. 
d) S = {1; 2; 3}. 

 

48. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 
dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m 
de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no 
mesmo ritmo? 
a) 20. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 12. 

 

49. André e Bruno possuem certa quantia em dinheiro. A quantia que 
André possui, aumentada de R$ 200,00 é igual a de Bruno 
diminuída de R$ 300,00. Subtraindo-se R$ 1.000,00 do triplo da 
quantia de André obtém-se o dobro da quantia de Bruno. Qual é a 
diferença entre as quantias de André e Bruno? 
a) R$ 1.000,00. 
b) R$ 750,00. 
c) R$ 1.500,00. 
d) R$ 500,00. 

 
50. Renê gastou 1 4�  do que possuía e em seguida 4 5�  do que restou, 

ficando com R$ 90,00. Quanto tinha inicialmente? 
a) R$ 300,00. 
b) R$ 450,00. 
c) R$ 600,00. 
d) R$ 800,00. 

 
 
 




