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PROVA Nº 18 - PORTUGUES 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01, 02, 
03, 04 E 05. 

AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES 

Nossa tradição teatral vem da 
Grécia Antiga, civilização considerada 
como berço de nossa cultura. Mas a 
capacidade de representação do 
homem é mais antiga do que isso. A 
origem do teatro pode ser remota 
desde as primeiras sociedades 
primitivas, em que acreditava-se no uso 
de danças imitativas como 
propiciadoras de poderes sobrenaturais 
que controlavam os fatos necessários à 
sobrevivência (fertilidade da terra, 
sucesso nas batalhas, etc.). O teatro, 
em suas origens, possuía caráter 
ritualístico. 

Com o domínio e conhecimento do 
homem em relação aos fenômenos 
naturais, o teatro vai dando lugar às 
características mais educacionais. Na 
Grécia ele nasceu dos rituais que 
compunham os festivais dedicados a 
Dionísio, deus grego do vinho e das 
artes. Uma poesia chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia. Já a 
comédia foi originada nos rituais 
campestres para a divindade. 

Os gregos são referências até os 
dias atuais a todos envolvidos nas artes 
cênicas. Diversas peças teatrais criadas 
na Grécia Antiga são até hoje 
encenadas.  

01) O texto tem como ideia central 

a) A origem do deus do vinho; 
b) A origem do teatro; 
c) A origem da tragédia; 

d) A origem da comedia. 
 

02) De acordo com o texto 
 
a) Uma poesia, chamada ditirambo, 

oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a tragédia; 

b) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a comédia; 

c) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia; 

d) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a comédia. 

 

03) Segundo o texto, Dionísio era deus: 
 
a) Da tragédia e do vinho; 
b) Do vinho e das artes; 
c) Das artes e da comédia; 
d) Da fertilidade e das artes. 
 

04) De acordo com as informações 
contidas no texto é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) O teatro, em suas origens, possuía 

caráter ritualístico; 
b) O teatro, em suas origens, não 

possuía caráter ritualístico; 
c) Os portugueses são referências até 

os dias atuais a todos envolvidos nas 
artes cênicas; 

d) Nossa tradição teatral vem de 
Portugal. 

 

05) Leia o seguinte trecho. 
 

 “Na Grécia ele nasceu dos rituais 
que compunham os festivais 
dedicados a Dionísio, deus grego do 
vinho e das artes.” 
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Nesse trecho o pronome grifado refere-
se a: 

 

a) Deus; 
b) Dionísio; 
c) Teatro; 
d) Vinho. 
 

06) Marque o item que apresenta 
ERRO na divisão silábica. 

a) Do-mí-ni-o; 
b) Tra-gé-dia; 
c) Su-ces-so; 
d) Re-fe-rên-cia. 
 

07) Assinale a alternativa em que está 
correta a formação do plural. 

a) Guarda-chuva – guardas-chuvas; 
b) Quebra-mar – quebras-mares; 
c) Beija-flor – beijas-flor; 
d) Guarda-chuva – guarda-chuvas. 
 

08) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são femininos. 

a) Champanha – alface – cal; 
b) Cal – alface – grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 
09) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são masculinos. 

a) Champanha – alface – grama (peso); 
b) Champanha – lança-perfume – 

grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 

10) Assinale a frase em que há erro de 
concordância verbal. 

a) Os processos foram arquivados; 

b) A revelação de novos casos de 
corrupção indignou todo o país; 

c) Faz mais de dois anos que não chove 
na minha cidade; 

d) Na reunião, casos polêmicos não 
será discutidos. 

PROVA Nº 19 – CONHECIMENTOS 
ATUAIS - SUPERIOR 

 
 
11) o ponto de partida para a 
constituição do MERCOSUL foi a 
aproximação entre dois importantes 
países da América Latina, , ainda nos 
anos 80 do século passado. 

Esses dois países foram: 

a) Brasil e Paraguai; 
b) Brasil e Estados Unidos;  
c) Brasil e Argentina;  
d) Brasil e Chile. 
 

12) Sistema bipolar de poder mundial 
que, logo após a Segunda Guerra, 
contrapôs os interesses soviéticos e 
norte-americanos, identificados nos 
sistemas socialista e capitalista, 
respectivamente: 
 
a) Guerra dos 100 dias; 
b) Guerra Fria; 
c) Globalização; 
d) Guerra do Golfo. 
 

13) Os grandes bancos, tal como se 
apresentam na atualidade, são fruto do 
processo de expansão da economia: 
 
a) Socialista; 
b) Capitalista; 
c) Globalizada; 
d) Mercantilista. 
 

14) Grupo terrorista responsabilizado 
pelo ataque as Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos ocorrido no ano de 
2001: 
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a) Al-Quaeda; 
b) Talibã; 
c) Otan; 
d) Afeganistão. 
 

15) O município de Varginha está 
situado na bacia: 

a) de Furnas; 
b) do Rio das Velhas; 
c) do Rio Grande; 
d) do Rio Sapucaí. 
 

16) A cidade de Varginha tem tradição 
na exportação de:: 

 
a) Minério; 
b) Carne Bovina; 
c) Eletro Eletrônicos; 
d) Café. 
 

17) O Teatro que esteve fechado 
durante alguns anos para reforma mas 
foi reinaugurado em 2011, voltando a 
trazer espetáculos, shows e 
apresentações para o público da cidade 
e região: 
 
a) Teatro Marista Mestrinho; 
b) Teatro Capitólio; 
c) Teatro Central; 
d) Grande Teatro Municipal. 
 

18) “O atleta Jonathan Henrique Silva, 
de 20 anos de idade, escreveu seu 
nome na história de Varginha ao ser o 
primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição 
individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”. 
 
Qual a modalidade do esportista citado 
no texto: 
 
a) Salto Triplo; 
b) Natação; 
c) Arremesso de Dardo; 
d) Salto em distância. 
 

19)  O STF (Supremo Tribunal Federal) 
votou na última quarta-feira dia 09 de 
maio, a favor: 
 
a) da Lei da Ficha Limpa; 
b) da Redução da Taxa Básica de Juros 
cobrados pelos bancos; 
c) da reserva de vagas para cotas 
sociais para alunos de escolas públicas 
em universidades; 
d) a favor da cassação do Senador 
Demóstenes Torres, por envolvimento 
com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 
 
20) O Senado Federal aprovou na 
quarta feira dia 09 de maio de 2012 a: 
 
a) Lei da Ficha Limpa; 
b) Lei das Cotas Raciais; 
c) Lei Geral da Copa; 
d) Lei Geral do Esporte. 
 

PROVA Nº 20 – ESPECÍFICA 
ANALISTA DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

 
21) Enquanto montava o fluxograma de 
uma aplicação um analista necessita 
referenciar o operador lógico. Dentre os 
itens abaixo marque o que contém a 
representação necessária ao analista. 

  

a)  

b)  

c)  

d)  
 

22) Quando temos uma variável dentro 
de um bloco de código que é legível 
para o sistema apenas naquele bloco e 
em seguida é descartada, dá-se o nome 
de (Marque apenas uma alternativa): 
  
a) Variável global; 
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b) Variável de ambiente; 
c) Variável local; 
d) Variável interna. 
 

23) Numa rede de computadores 
percebeu-se que ao desligar um dos 
equipamentos o restante fica 
incomunicável. Dentre os itens abaixo 
marque o item que melhor se encaixa, 
quanto à topologia, nesta situação: 
 
a) Barramento; 
b) Estrela; 
c) Hibrida; 
d) Anel. 
 

24) Um servidor de DHCP tem em suas 
configurações a distribuição de alguns 
IP’s associados ao endereço MAC das 
placas de rede dos clientes, sabendo 
que alguns clientes modificaram suas 
placas por defeito nas anteriores, qual 
camada do modelo OSI será analisada 
pelo sistema para verificar o endereço 
físico. Marque apenas uma opção: 
 
a) Camada Física; 
b) Camada de Rede; 
c) Camada de Enlace; 
d) Camada de Transporte. 
 

25) Durante a implementação de 
comunicações com protocolo SNMP 
numa organização foi levantada a 
questão de uso de comunicações 
criptografadas. Dentre as versões do 
SNMP, marque o item que contém a 
versão que dá suporte a esse tipo de 
segurança.  
 
a) v1; 
b) v2; 
c) v2.1; 
d) v3. 

26) Segundo a norma ISO 27001, o 
processo em que se verifica a existência 
de cadastro de um determinado usuário 
em um banco de dados é denominado 
como (Marque apenas uma 
alternativa): 
 
a) Autorização; 
b) Autenticação; 
c) Identificação; 
d) Permissão. 
 

27) Quando desejamos realizar uma 
consulta num banco de dados utilizando 
linguagem SQL necessitamos informar a 
tabela e campo a serem consultados 
adicionados aos comandos SQL de 
consulta. Marque o item que contém os 
comandos utilizados para tal processo 
em sua seqüência de uso.  
 
a) SELECT , FROM 
b) SELECT, SELECT 
c) FROM, SELECT 
d) FROM, FROM 
 

28) No processo de criptografia de 
dados em que é utilizada uma chave 
pública para criptografar e uma chave 
privada para descriptografar , dá-se o 
nome de: 
 
a) Criptografia simétrica; 
b) Criptografia assimétrica; 
c) Criptografia sistêmica; 
d) Criptografia de chave simples. 
 

29) Num processo de fechamento de 
um contrato de prestação de serviços 
entre duas empresas foram trocados 
emails entre os responsáveis pelo 
contrato, estas mensagens sempre 
foram transmitidas com assinatura 
digital. Nesta situação para que o 
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receptor da informação possa aferir a 
autenticidade da mensagem ele deve 
conter:(Marque o item que contém a 
resposta correta). 
  
a) Chave criptografia privada do 

emissor; 
b) Chave criptografia secreta do 

emissor; 
c) Chave criptografia publica do 

emissor; 
d) Chave criptografia primária do 

emissor. 
 
30) Diferenciando comunicações entre 
dispositivos de armazenamento que 
utilizam conexão IDE e SATA II, 
marque o item que contém, 
respectivamente, as velocidades médias 
de transferência em Mb/s através 
destas conexões 
a) 133 e 300; 
b) 300 e 300; 
c) 133 e 133; 
d) 300 e 133. 
 
31) Uma telefonista utiliza conectados 
ao computador, com serviços de 
telefonia IP configurados, um teclado 
numérico e um headset com microfone. 
Sabendo que a mesma utiliza o teclado 
para discagem de números e o headset 
para comunicação oral, marque o item 
que contém a classificação dos tipos de 
dispositivos, respectivamente, do 
headset, microfone e teclado numérico.  
  
a) Dispositivo de entrada, dispositivo de 

saída e dispositivo de entrada; 
b) Dispositivo de saída, dispositivo de 

saída e dispositivo de entrada; 
c) Dispositivo de saída, dispositivo de 

entrada e dispositivo de entrada; 
d) Dispositivo de saída, dispositivo de 

saída e dispositivo de saída. 
 
32) Marque a alternativa que contém, 
respectivamente, os padrões de valores 
utilizados nas voltagens para memória 
DDR2 e DDR3:  

a) 1,8 V e 1,5 V; 
b) 1,5 V e 1,8 V; 
c) 1,5 V e 1,5 V; 
d) 1,8V e 1,8V. 
 
33) Durante o processo de montagem 
de um texto um operador deseja inserir 
apenas o conteúdo de texto que se 
encontra em um determinado site no 
editor de texto Writer. Para tal, após a 
cópia do conteúdo o mesmo 
deve(Marque a alternativa correta): 
 
a) Importar o conteúdo selecionado; 
b) Selecionar o texto, copiar e colar no 

editor; 
c) Selecionar o texto, copiar e colar 

especial(Texto sem formatação) no 
editor; 

d) Selecionar o texto, copiar e colar 
especial(HTML-HyperText Markup 
Language)no editor. 

 

34) Marque o item que contém o ícone 
em que deve clicar o usuário para 
executar o processo mesclar células. 
 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
35) Para que uma imagem possa ser 
acionada como botão de acesso a outro 
slide qualquer, tanto dos anteriores 
como dos posteriores, durante uma 
apresentação deve ser utilizado o 
menu:  
 

a) Transição de slides 
b) Interação 
c) Animação personalizada 
d) Configurações da Apresentação de 

Slides... 
 

36) Após desenvolver uma aplicação 
para sistemas linux, um desenvolvedor 
deseja deixá-la acessível e executável 
apenas pelo usuário root. Em que 
diretório do sistema deve ser inserida a 
aplicação:(Marque apenas uma opção) 
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a) /root 
b) /usr/bin 
c) /bin 
d) /sbin 
 
37) Configuração básica de rede com 
noções do protocolo TCP/IP (host, rede, 
gateway, broadcast, mais de um IP na 
mesma placa, etc ...) em modo texto 1. 
Durante a instalação de um servidor é 
necessária a configuração de dois ip’s 
na mesma placa de rede. Sabendo qual 
comando deve ser executado para que 
o ip 10.0.0.2 e máscara de rede 
255.255.255.0 sejam aplicados como 
segunda configuração da interface eth0 
do sistema, marque o item cotem o 
comando correto. 
 
a) ifconfig eth0:1 10.0.0.2 netmask 

255.255.255.0 
b) ifconfig eth0;1 10.0.0.2 netmask 

255.255.255.0 
c) ifconfig netmask 255.255.255.0 

eth0;1 10.0.0.2 
d) ifconfig netmask 255.255.255.0 

eth0:1 10.0.0.2 
 
38) Um administrador de sistemas 
deseja que o sistema seja desligado 
automaticamente às 18:00. Qual deve 
ser o comando executado para 
configurar o desligamento. 
a) shutdown –h now; 
b) shutdown –h 18:00; 
c) shutdown –h 18; 
d) shutdown –r 18:00. 
 
39) Para determinar as diretivas de 
montagem de dispositivos de 
armazenamento durante a inicialização 
devemos editar o arquivo: (Marque 
apenas a opção correta) 
a) /etc/shadow 
b) /etc/fstab 
c) /etc/group 
d) /etc/passwd 
 
40) Enquanto instalava programas um 
administrador de sistemas teve a 
necessidade de atualizar o conteúdo da 

lista de repositórios(souces.list), assim 
marque a opção que contém o comando 
que vai fazer passar a valer esta 
alteração: 

a) apt-get install updates 
b) apt-get upgrade 
c) apt-get update 
d) apt-get –f install 
 
41) A soberania popular é exercida, 
EXCETO: 

a) pelo sufrágio universal; 
b) pelo voto direto; 
c) pelo voto secreto; 
d) pelo Presidente da República. 
 
42) Instituir e arrecadar i imposto sobre 
serviços de qualquer natureza compete: 
 
a) à União; 
b) aos municípios; 
c) aos Estados; 
d) aos Distritos Municipais. 
 
43) O controle externo do Município é 
exercido: 
 
a) pelo Poder Legislativo; 
b) pelo Prefeito Municipal; 
c) Pelo Poder Executivo; 
d) Pelo Controle Interno Municipal. 
 
44) São princípios da Administração 
Pública estabelecidos na Constituição 
Federal de 1988, EXCETO: 
 
a) legalidade; 
b) moralidade; 
c) ineficácia; 
d) impessoalidade. 
 
45) São cargos em que é permitida a 
acumulação remunerada, quando 
houver compatibilidade de horários, 
EXCETO: 
 
a) 2 de professor; 
b) 1 de professor com outro técnico; 
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c) 1 cargo de médico e outro técnico 
administrativo; 

d) dois cargos de enfermeiro. 
  
46) Uma autarquia pertence: 
 
a) ao poder legislativo; 
b) à administração direta municipal; 
c) à administração privada; 
d) à administração indireta municipal. 
 
47) A estabilidade é do servidor público 
é adquirida no exercício de cargo: 
  
a) comissionado; 
b) gratificado; 
c) efetivo; 
d) eletivo. 
 
48) Sobre a licitação é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da 
isonomia; 

b) tem por objetivo selecionar a 
proposta mais vantajosa para a 
administração; 

c) O procedimento licitatório caracteriza 
ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública; 

d) A licitação será sigilosa, não devendo 
ser públicos e acessíveis ao público 
os atos de seu procedimento. 

 
49) Modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação: 
 
a) Concorrência; 
b) Tomada de Preços; 
c) Pregão; 
d) Convite. 
 

50)  O valor limite para a modalidade 
convite nas compras não relacionadas à 
obras e serviços de engenharia é de: 
 
a) 8.000,00; 
b) 80.000,00; 
c) 15.000,00; 
d) 150.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 




