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Município de Mondaí 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Instrutor de Informática 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. A Internet consiste em conectividade de redes de tecnologias distintas. Essa conectividade é 

conseguida pelo uso do conjunto de protocolos conhecido como: 

A) Telnet. 

B) TCP/IP. 

C) HTTP. 

D) FTP. 

 

02. A função Mostrar Marcações, do MS-Word 2016, escolhe o tipo de marcação a ser exibida no 

documento. Nessa função pode-se ocultar ou mostrar comentários, inserções e exclusões, alterações de 

formatação e outros tipos de marcação. Em qual guia encontra-se essa função? 

A) Exibição. 

B) Inserir. 

C) Referências. 

D) Revisão. 

 

03. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A memória _________________ é usada tanto para armazenar programas, enquanto eles são utilizados, como 

para guardar dados e resultados intermediários.” 

A) ROM. 

B) Cache. 

C) RAM.  

D) BIOS. 

 

04. 30 (trinta) megabytes equivalem a: 

A) 30000 kilobytes. 

B) 3000 gigabytes. 

C) 0,3 megabytes. 

D) 300000 terabytes. 

 

05. No MS-Excel 2016 se digitarmos na Barra de Fórmulas =100*4+32/8 e apertarmos ENTER, qual 

será o resultado? 

A) 450. 

B) 404. 
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C) #VALOR. 

D) 3640. 

 

06. Os primeiros computadores totalmente eletrônicos foram lançados na década de: 

A) 30 

B) 40 

C) 50 

D) 60 

 

07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“No Windows 10 através do item _____________________, podemos visualizar o conteúdo das unidades de rede 

e de disco (discos rígidos e unidades de armazenamento removíveis).” 

A) Computador. 

B) Painel de controle. 

C) Windows. 

D) Iniciar. 

 

08. No Ms-Excel XP se digitarmos, na célula B2, a fórmula =SE(D5>=160;D5*20;D5*40) e apertarmos 

ENTER, qual será o resultado, sabendo que o valor da célula D5 é 180? 

A) 7200. 

B) 3600. 

C) 3200. 

D) #ERROR. 

 

09. O TLD (Top Level Domain), trata-se do nível mais alto de um domínio, localizado mais à direita do 

endereço web (URL). Um dos tipos de TLD são os códigos de País (Country Code Top-Level 

Domain — ccTLD), que são de 2 caracteres relacionados a um determinado território nacional. Qual 

ccTLD é usado para o país da Austrália? 

A) .AT 

B) .AA 

C) .AR 

D) .AU 

 

10. Qual atalho de teclado, no MS-Word, usa-se para deixar letras maiúsculas em um texto selecionado? 

A) Shift+F3. 
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B) Alt+F2. 

C) Ctrl+F5. 

D) Shift+F8. 

 

11. Para remover os espaços de uma cadeia de texto, no MS-Excel, com exceção dos espaços simples 

entre palavras, usa-se a função: 

A) REMOVER. 

B) ARRUMAR. 

C) EXT.TEXTO. 

D) ELIMINAR. 

 

12. Qual alternativa abaixo não é um tipo de memória RAM? 

A) Flash. 

B) DDR4. 

C) DRAM. 

D) SRAM. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. É substantivo do gênero feminino: 

A) Derma. 

B) Apendicite. 

C) Cós. 

D) Coma. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância: 

A) As cartas irão anexas ao documento. 

B) É permitido entrar. 

C) Estranhos são os desígnios de Deus.  

D) Ela anda meia triste. 

 

15. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) O cabeilerero adimitiu o caranguejo. 

B) O cabeilereiro admitiu o carangueijo. 

C) O cabelerero adimitiu o carangueijo.  
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D) O cabeleireiro admitiu o caranguejo. 

 

16. Deveria ter sido escrito com CH e não com X: 

A) Xavante – Abacaxi. 

B) Xumaço – Pixe. 

C) Enxugar – Bexiga. 

D) Xícara – Xaxim. 

 

17. “A criança é muito linda.” 

Desempenha a função de advérbio na frase acima: 

A) A. 

B) Criança. 

C) Linda. 

D) Muito. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. O município de Mondaí está situado no estado de Santa Catarina, que por sua vez representa um dos 

26 estados da República Federativa do Brasil. Em relação a Microrregião, podemos afirmar que o 

município pertence a: 

A) Microrregião de São Miguel do Oeste.  

B) Microrregião de São Bento do Sul.  

C) Microrregião de Itajaí.  

D) Microrregião de Campos de Lages.  

 

19. O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana 

anterior à invenção da escrita. A história dos povos pré-letrados é usualmente dividida em três 

períodos, não é um deles: 

A) Neolítico.  

B) Paleolítico.  

C) Idade dos Metais.  

D) Cleopático.  

 

20. Em relação à História do Brasil, analise: 

I - 1534: O Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Início da escravização do índio no Brasil; 
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II - 1549: A cidade de Salvador é fundada. É constituído o primeiro governo geral do Brasil com 

Tomé de Souza; 

III - 1708: Inicia a Guerra dos Emboabas. 

Dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

 


