
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2013 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
INSTRUTOR PARA CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA (CQP) 

Leia atentamente as instruções abaixo: 
 

- Esta prova contém 20 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta cada; 
- Confira a quantidade de questões e de páginas desta prova e seus dados que constam da folha de respos-

tas que está sendo entregue junto com esta prova; 
- Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
- Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas ou contiver rasuras; 
- Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de 

questões. 
- A prova objetiva será disponibilizada no site no ato da publicação do Gabarito Oficial e ficará disponível 

para os candidatos até o dia 18/07/2013. 
- O candidato poderá utilizar o verso da prova para cálculos, se necessário; 
- O candidato poderá anotar suas respostas somente na folha de rascunho padrão entregue pelo Fiscal de 

Sala; 
- Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem resposta; 
- Faça a prova com calma; 
- Duração desta prova: (02h30min) Duas horas e trinta minutos;  
- A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 minutos do início das 

mesmas; 
- O gabarito oficial será divulgado no site e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social a partir das 09 horas do dia 15/07/2013; 

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
A não assinatura na Folha de Respostas elimina o candidato! 

 
A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 

 
Boa Prova! 

 
 
Inscrição nº: 
 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 

 
Reis & Reis Auditores Associados
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PROVA Nº 05 
Aspectos Profissionais, Cultura e 

Conhecimentos Gerais 
 
01) Nos termos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
a) Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direi-
tos; 

b) Todo ser humano é obrigado a fazer 
parte de uma associação, desde 
que pacífica; 

c) Todo ser humano tem capacidade 
para gozar os direitos e as liberda-
des estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, re-
ligião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição; 

d) Todos são iguais perante a lei e têm 
direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. 

 
02) A coordenação e as normas ge-
rais correlatas às ações governamen-
tais na área da assistência social são 
promovidas: 
 
a) Pela esfera federal de governo; 
b) Pela esfera estadual de governo; 
c) Pela esfera Municipal de governo; 
d) Pelas Organizações Não Governa-

mentais. 
 
03) Em nível municipal qual é a ins-
tância deliberativa do SUAS, de cará-
ter permanente e composição paritária 
entre governo e sociedade civil: 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 
b) Conselho Municipal de Assistência 

Social; 
c) Conselho Municipal de Educação; 
d) Instituto Municipal de Previdência 

Social. 
 

04)  A instância coordenadora da Po-
lítica Nacional de Assistência Social é 
o: 
 
a) Conselho Nacional de Assistência 

Social; 
b) Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome; 
c) Secretaria Nacional de Combate à 

fome; 
d) Ministério da Previdência Social. 
 
05) A gestão das ações na área de 
assistência social fica organizada sob a 
forma de sistema: 
 
a) Descentralizado e participativo; 
b) Descentralizado e individualizado; 
c) Centralizado e comutativo; 
d) Centralizado e participativo. 
 
06) Nome dado à garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessen-
ta e cinco) anos ou mais que compro-
vem não possuir meios de prover a 
própria manutenção nem de tê-la pro-
vida por sua família: 
 
a) Bolsa Família; 
b) Pensão; 
c) Aposentadoria; 
d) Benefício de Prestação Continuada. 
 

07)  A assistência social tem por objetivos, 
EXCETO: 

a) A proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhi-
ce; 

b) A promoção da integração ao mer-
cado de trabalho; 

c) A habilitação e reabilitação das pes-
soas com deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitá-
ria; 

d) A garantia de emprego à pessoa 
com deficiência e ao idoso. 

 
08)  A determinação, por prazo certo, 
para a inclusão da mulher em situação 
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de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e munici-
pal é promovida: 
 
a) Pelo Prefeito Municipal; 
b) Pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social; 

c) Pelo Juíz; 
d) Pelo cônjuge. 
 

09) A garantia de prioridade do idoso 
compreende, EXCETO: 

a) Atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos pú-
blicos e privados prestadores de 
serviços à população; 

b) Preferência na formulação e na exe-
cução de políticas sociais públicas 
específicas; 

c) Viabilização de formas alternativas 
de participação, ocupação e convívio 
do idoso com as demais gerações; 

d) Proibição do atendimento do idoso 
por sua própria família, com obriga-
toriedade do atendimento asilar. 

 
10) Nos termos estabelecidos na Lei 
Maria da Penha, são formas de violên-
cia doméstica e familiar contra a mu-
lher: 
 
I - a violência física; 
II - a violência psicológica; 
III - a violência sexual; 
IV - a violência patrimonial. 
 
Indique a alternativa correta: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas; 
b) Apenas as afirmativas I, II e III es-
tão corretas; 

c) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas; 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV 
estão corretas. 

 
 
 
 

PROVA Nº 11 
Específica – Instrutor para cursos de 

Informática Básica 

11) Representa a parte física do com-
putador (Hardware), exceto: 
 
a) Gabinete; 
b) Processador; 
c) Hard Disk (HD); 
d) Sistema Operacional.  
 

12) Marque a alternativa que apresen-
ta apenas periféricos de entrada de 
um computador: 
 
a) Monitor, impressora e teclado; 
b) Teclado, mouse e caixa de som; 
c) Caixa de som, impressora e CD-
ROM; 
d) Mouse, teclado e microfone. 
 

13) Relacione a primeira coluna de 
acordo com a segunda e marque a al-
ternativa que apresenta a ordem cor-
reta: 
 
(   ) Windows, Linux e Mac OS; 
(   ) Internet Explorer, Google Chrome 
e Mozilla Firefox; 
(   ) Bloco de Notas, Word e WordPad; 
(   ) Bits, Bytes e Mega Byte; 
 
(1) Unidades de medida de softwares; 
(2) Sistemas Operacionais; 
(3) Programas para navegação na 
World Wide Web; 
(4) Programas Editores de Texto; 
 
a) 2, 1, 3, 4; 
b) 1, 3, 4, 1; 
c) 2, 3, 4, 1; 
d) 3, 2, 4, 1.   
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14) A Free Software Foundation consi-
dera um software como livre quando 
atende aos quatro tipos de liberdade 
para os usuários, exceto: 
a) Liberdade 0: A liberdade para exe-
cutar o programa, para qualquer pro-
pósito; 
b) Liberdade 1: A liberdade de estudar 
o software; 
c) Liberdade 2: A liberdade de reven-
der cópias do programa de modo que 
você possa lucrar com isso; 
d) Liberdade 3: A liberdade de modifi-
car o programa e distribuir estas modi-
ficações, de modo que toda a comuni-
dade se beneficie. 
 
15) Sobre a CPU (Unidade Central de 
Processamento) podemos afirmar: 
 
a) É um software do computador; 
b) É o gabinete do computador, que 
engloba todos os periféricos no seu 
interior; 
c) É uma unidade de controle central 
de todos os processos do computador 
e está localizada dentro do micropro-
cessador; 
d) É um microchip acoplado na memó-
ria principal, que armazena e controla 
todos os processos do computador. 
 

16) Em todas as alternativas é apre-
sentado conceitos corretos sobre as 
teclas de atalhos do Microsoft Office 
Word 2003 do Brasil, exceto em uma: 
 
a) Ctrl + O -> Criar um novo docu-
mento em branco; 
b) Ctrl + S -> Salvar um documento 
em edição; 
c) Ctrl + N -> Aplicar negrito ao texto 
selecionado; 
d) Ctrl + A -> Abrir um documento 
existente. 
 

17) Sobre “Célula” no Microsoft Office 
Excel 2003 podemos afirmar, exceto: 
a) A Célula Ativa é onde está o cursor, 
ou seja, onde nós estamos no momen-
to. E ela fica com uma borda mais es-
cura que as demais células; 
b) Para ir para uma célula específica, 
pressione a tecla de função F5, digite o 
endereço da célula para onde deseja ir 
e pressione Enter; 
c) Um endereço de célula é o nome da 
célula, e é formado pela combinação 
da letra da coluna e o número da linha 
onde está localizada a célula; 
d) A seleção de várias células é cha-
mada de intervalo e este é identificado 
por um endereço de intervalo. Exem-
plo: O intervalo B4:C6, por exemplo, 
inclui as células: B4 e C6 apenas. 
 

18) Com o Microsoft Office PowerPoint 
é possível fazer, exceto: 
 
a) Apresentações -> Conjunto de sli-
des, folhetos, anotações do apresenta-
dor e estruturas de tópicos, agrupados 
em um arquivo; 
b) Folhetos -> Utilizados para dar su-
porte à apresentação, são, normal-
mente, distribuídos ao público. Os fo-
lhetos consistem em pequenas versões 
impressas dos slides.  
c) Slides -> Páginas individuais da 
apresentação que podem conter títu-
los, textos, elementos gráficos, clipart 
(desenhos) e muito mais; 
d) Páginas de internet -> As páginas 
podem conter títulos, textos, elemen-
tos gráficos, vídeos, tabelas e serem 
salvas no formato .html e publicados 
na World Wide Web para acesso ao 
público. 
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19) O que é a Internet? 
 
a) É uma rede de computadores no 
âmbito mundial; 
b) É uma rede de computadores no 
âmbito estadual; 
c) É uma rede de computadores priva-
da e de acesso apenas pelas forças 
armadas; 
d) É uma rede de computadores no 
âmbito municipal.  
 
20) São riscos com o uso da  internet, 
exceto: 
 
a) Acesso de conteúdos indevidos e 
ofensivos; 
b) Roubo de Identidade;  
c) Acesso rápido e fácil aos conteúdos 
seguros; 
d) Invasão de Privacidade. 
 
 
  
 
 
 
 

 







