
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 



 

PARTE I – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 
01 - Em um microcomputador com vários níveis de caches 
as unidades de memória de mais rápido acesso são  

A) os registros internos. 
B) as caches LI e L2. 
C) a cache L3 e a memória principal. 
D) os registros internos e a cache L3. 
E) as caches L2 e L3. 

 
02 - Caracteriza-se como sendo um microcomputador em 
um único chip: 

A) microprocessador 
B) chipset 
C) gru 
D) microcontrolador 
E) asic 

 
03 - Primeiro barramento utilizado especificamente para 
acesso a vídeo em microcomputadores pessoais x86: 

A) ISA 
B) EISA 
C) AGP 
D) VL-BUS 
E) PCI 

04 - A expressão Boolena Y = B.CA.  CB..AAB..C   só 
não pode ser escrita como sendo 

A) CB.AB..C   
B) CA.  CB(  ) 
C) A)  CB(   

D) B.CA.  CB..AAB..C   

E) BA.  B.AAB..C   
 
05 - Representa o número decimal 4589 em base 
hexadecimal: 

A) 125A 
B) 11ED 
C) 10FC 
D) 11EF 
E) 120A 

 
06 - O número, em binário sinalizado, representado em 
hexadecimal pelo número FB corresponde ao número 
decimal 

A) 8 
B) 13 
C) -9 
D) -5. 
E) -2 

 
07 - Tomando por base a largura do barramento de 
endereços de um microcomputador x86, IA32, qual o maior 
tamanho de memória principal, fisicamente acessível?  

A) 4 GBytes. 
B) 1 TBytes. 
C) 16 GBytes. 
D) 8 GBytes. 
E) 16 TBytes. 

 
 

08 - Por definição, uma string ASCIIZ se caracteriza, 
essencialmente, por ter como delimitador de fim da string 
um 

A) caractere $. 
B) caractere ; (ponto e vírgula). 
C) caractere “0” (30h). 
D) qualquer valor não nulo. 
E) valor 0 (zero). 

 
09 - Protocolos utilizados na Internet para transferências, 
respectivamente, de e-mail e de arquivos: 

A) SNMP e FTP 
B) UDP e TCP 
C) SMTP e FTP 
D) DNS e TCP 
E) HTTP e SMTP 

 
10 - Nos padrões USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.1, as larguras 
de banda tem, como valores limites; 

A) 12 Mb/s, 480 Mb/s e 960 Mb/s 
B) 480 Mb/s, 3 Gb/s e 6 Gb/s 
C) 12 Mb/s, 5 Gb/s e 10 Gb/s 
D) 480 Mb/s, 5 Gb/s e 10 Gb/s 
E) 480 Mb/s, 4,8 Gb/s e 6 Gb/s 

 
11 - Quando se faz uma operação de soma com dois 
números binários sinalizados, ambos positivos ou 
negativos, 

A) sempre ocorrerá overflow. 
B) poderá ocorrer overflow.  
C) poderá haver transporte (carry). 
D) sempre haverá transporte (carry). 
E) nunca haverá empréstimo (borrow). 

 
12 - Frequentemente, a velocidade com que um 
microprocessador se comunica diretamente com a memória, 
com o chipset ou com algum outro dispositivo é 
estabelecida  

A) pelo seu FSB (Front Side Bus). 
B) pelo seu BSB (Back Side Bus). 
C) por sua largura de banda. 
D) por sua frequência máxima de operação. 
E) pela quantidade de vias do bus de endereços. 

 
13 - O endereço MAC (Media Access Control) usado em  
redes Ethernet está definido como sendo do tamanho de 

A) 32 bits. 
B) 8 bytes. 
C) 5 words. 
D) 80 bits. 
E) 6 bytes. 

 
14 - Protocolos frequentemente utilizados em redes TCP/IP 
para realizar roteamento dinâmico: 

A) DHCP e SSH 
B) RIP e FTP 
C) HTTP e OSPF 
D) RIP e OSPF 
E) SMTP e RIP 

 
 
 
 



 

15 - Um switch padrão, que utiliza os endereços MAC para 
determinar a fonte e o destino do pacote deve operar em qual 
das seguintes camadas do modelo OSI? 

A) 1 
B) 6 
C) 2 
D) 4 
E) 5 

 
Responda a questão 16 considerando uma tabela de nome 
“Alunos” onde estão cadastrados o nome do aluno, campo 
“Nome” e as notas, campo “Nota” de todos os alunos 
matriculados na escola Fernandes da Nóbrega durante o ano 
letivo de 2016. 

   
16 - Selecione a alternativa que complementa a linha de 
comando SQL “SELECT Nome, Nota FROM Alunos 
WHERE ...”, para que sejam selecionados todos os alunos 
com notas iguais a 9 ou 10. 

A) Nota IN (9 AND 10); 
B) Nota IN (9 OR 10); 
C) Nota = 9 AND Nota = 10; 
D) Nota = 9, Nota = 10; 
E) Nota IN (9, 10); 
 

17 - Em OOP (Object-oriented programming) a definição 
do estado e do comportamento de um objeto é atributo de  

A) uma interface. 
B) uma entidade. 
C) um delegate. 
D) uma classe. 
E) um método. 

 
18 - Qual das seguintes tags HTML deve ser usada para 
inserir conteúdos que devem ser visíveis ao usuário no site? 

A) BODY 
B) HTML 
C) HEAD 
D) STRONG 
E) FOOTER 

 
19 - No Linux, que comando usar para se obter uma lista 
dos arquivos abertos? 

A) file 
B) lsof 
C) find 
D) cat 
E) whereis 

 
20 - Que comando pode ser usado para verificar a 
integridade de todos os arquivos protegidos do sistema 
Windows? 

A) sc 
B) qc 
C) sfc 
D) taskkill 
E) mstsc 

 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte: 
 

Conteúdo preconceituoso é o que predomina na internet 
Em um mês foram registradas cerca de mil 

denúncias de crimes 
Brasília - Apesar das punições previstas em lei para 

atitudes preconceituosas, a internet se tornou terreno fértil 
para que milhares de pessoas divulguem e consumam 
material contra negros, judeus, religiosos, homossexuais e 
até imigrantes. Entre outubro e novembro deste ano, a 
SaferNet Brasil, associação civil de direito privado com 
atuação nacional, registrou mais de mil denúncias contra 
esse tipo de manifestação. Além disso, pelo menos 20 mil 
sites hospedados no Brasil produzem conteúdo 
discriminatório. 

A maior parte das denúncias é contra manifestações 
xenofóbicas, com 1.042 registros. Em seguida, homofobia 
(781), racismo (269), crimes neonazistas (220) e 
intolerância religiosa (176). No primeiro semestre de 2010 
foram registradas 16.636 denúncias de material 
discriminatório. Homofobia ficou em primeiro lugar nas 
denúncias (5.937), seguida por xenofobia (4.541), crimes 
neonazistas (3.019), racismo (1.675) e intolerância religiosa 
(1.464). 

(Jornal do Brasil, 21/11/2010. 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/11/21/co
nteudo-preconceituoso-e-o-que-predomina-na-
internet/) 
 

21 - Em relação ao emprego da palavra “APESAR”, logo no 
início do texto, podemos afirmar: 

A) Significa introdução de informação que pode não 
ser verdadeira. 

B) Trata-se da construção de uma ironia, relativa às 
questões legais. 

C) Trata-se de uma noção de acréscimo à informação 
que segue: denúncias. 

D) É uma ressalva que destaca a contradição entre 
existência de lei e ocorrência de crime. 

E) É uma ressalva diante das manifestações das 
vítimas. 

 
22 - Para referir-se a crimes e hostilidades contra 
imigrantes, judeus e negros, o texto empregou, 
respectivamente, os termos: 

A) Antissemitismo – xenofobia – homofobia 
B) Xenofobia – antissemitismo – racismo 
C) Xenofobia – neonazismo – racismo 
D) Neonazismo – antissemitismo – xenofobia 
E) Racismo – homofobia – xenofobia 

 
23 - Na tira abaixo, de Adão, podemos observar que em cada 
quadrinho há uma relação entre o desenho e o que se lê entre 
aspas. O humor é obtido:  
 

 



 

A) A partir da relação de oposição entre termos 
estabelecida em cada quadro. 

B) Pela necessidade de criticar profissões ligadas à 
arte. 

C) Pela relação de similaridade entre as profissões das 
personagens. 

D) Por meio das expressões faciais. 
E) No duplo sentido que os termos entre aspas 

apresentam. 
 
24 - Assinale a frase em que há uma palavra ou expressão 
empregada em desacordo com a norma-padrão. 

A) O real já esteve ao par do dólar. 
B) Não adianta insistir, João, a garota não está afim de 

você. 
C) O calor está insuportável porque a porta está meio 

aberta apenas. 
D) Os acidentados tiveram ampla assistência de 

médicos e afins. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 25 refere-se ao poema seguinte de Roseana 
Murray. 
 

Clareira 
Ando para trás 
Em minhas próprias pegadas, 
no sulco que os pés escreveram ao longo dos séculos 
até chegar na clareira varrida 
onde se reúnem todas as mulheres 
que fui, 
as feiticeiras, as atormentadas, 
as loucas em noites de lua, 
as que comiam terra. 

(Poemas para ler na escola. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2011. P.64) 

 
25 - Das afirmações seguintes: 

I- O eu lírico é uma mulher e representa todas as mulheres 
da história humana, inclusive as consideradas 
“anormais”. 

II- No verso “no sulco que os pés escreveram” a função 
sintática do pronome relativo destacado é de objeto 
direto. 

III- Em “as que comiam terra”, a função sintática do 
pronome relativo destacado é de predicativo do sujeito. 

 

A) Estão corretos apenas os itens I e III 
B) Estão corretos apenas os itens II e III 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e II 
E) Apenas o item I está correto. 

 
26 - “Enquanto dirige, não envie torpedos”. 

Trata-se de um período composto, formado por duas 
orações. A primeira delas liga-se à oração principal por 
meio da conjunção “enquanto”. Qual é o sentido que essa 
conjunção exprime no período? 

A) Finalidade 
B) Condição 
C) Comparação 
D) Proporção 
E) Tempo 

 

27 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo 
exemplo de derivação parassintética: 

A) Empalidecer 
B) Infelizmente 
C) Espaçoso 
D) Pontapé 
E) Incapaz 

 
28 - A concordância verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Consertam-se bules de estanho. 
B) Travejou duas noites seguidas. 
C) A alegra dele é as crianças. 
D) Faz dois dias que ela está com febre. 
E) Agora é meio-dia. 

 
29 - Assinale a alternativa cujo acento indicador de crase foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) De segunda à sexta-feira temos treino na escola. 
C) O acesso àqueles sites já está liberado. 
D) Vamos à academia todas as quintas. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

  
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - Em que grau o adjetivo presente no 2º quadrinho está 
empregado? 

A) Superlativo absoluto sintético 
B) Superlativo relativo de superioridade 
C) Superlativo relativo de inferioridade 
D) Superlativo absoluto analítico 
E) Comparativo de superioridade. 

 
PARTE III - MATEMÁTICA 

 
31 - O gráfico seguinte mostra parte do gráfico da função 
dada por 3logy k x  , em que k . Sabendo que as 
abscissas de A e D são, respectivamente, 3 e 9, determine o 
perímetro do trapézio ABCD. 

A) 12 2 10+  

B) 2 12 10+  

C) 12 10+  

D) 12 10 2+  

E) 2 10 2+  
 

 
 
 
 



 

32 - Na tabela abaixo constam as previsões de temperatura 
máxima para as nove capitais nordestinas para um dia de 
setembro de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual é, respectivamente, a média, a moda e a mediana desse 
conjunto de dados? 

A) 28 ºC; 28 ºC e 29,9 ºC 
B) 29,9 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
C) 29 ºC; 28 ºC e 29 ºC 
D) 30 ºC; 28 ºC e 30 ºC 
E) 29,9 ºC; 28 ºC e 29 ºC 

 

33 - Em uma competição de atletismo, a semifinal foi 
composta de duas baterias com oito competidores cada. 
Sabendo que apenas os quatro melhores atletas de cada 
bateria passaram para a final, qual a quantidade de maneiras 
distintas que a prova final poderia ser composta? 

A) 3400 maneiras distintas 
B) 5400 maneiras distintas 
C) 4900 maneiras distintas 
D) 3800 maneiras distintas 
E) 3600 maneiras distintas 

 

34 - A função f definida por   ²f x x ax b     tem 

valor máximo igual a 4 para 1x  . Então, os valores dos 
parâmetros reais a  e b  são: 

A) 1a  e 5b   
B) 2a   e 4b   
C) 1a   e 5b   
D) 2a   e 4b   
E) 2a   e 4b    

 

35 - Um capital de R$ 3200,00 foi aplicado a juros simples 
a uma taxa de 7% ao mês. Ao final de qual mês de aplicação, 
o montante será igual a R$ 5.664,00? 

A) 10º mês 
B) 12º mês 
C) 9º mês 
D) 13º mês 
E) 11º mês 

 

36 - Para representar uma turma de 22 alunos de uma escola 
em certo evento, serão sorteados quatro alunos, dois 
meninos e duas meninas. De quantos modos distintos 
podem ser escolhidos esses alunos, sabendo que há duas 
meninas a mais que meninos nessa turma? 

A) 2970 modos distintos. 
B) 2150 modos distintos. 
C) 1260 modos distintos. 
D) 1240 modos distintos. 
E) 1380 modos distintos. 

37 - Imagine uma figura onde está representado um círculo 
com um quadrado inscrito. Escolhendo, ao acaso, um ponto 
do círculo a probabilidade desse ponto pertencer ao 
quadrado é? 

A) 
2
9

 

B) 
1


 

C) 
2


 

D) 
1
9

 

E) 
1
3

 

 
38 - Mariana recebeu uma correspondência de sua 
seguradora informando que, por causa da troca de faixa 
etária, o valor de seu plano de saúde seria reajustado em 
50%. Julgando o aumento abusivo, ela procurou o Procon 
para verificar se a ação era legal. Após analisar a situação, 
o Procon concluiu que o aumento era realmente abusivo e 
que a seguradora deveria reduzir em 20% o valor que seria 
cobrado após o aumento. Supondo que o valor da 
mensalidade pago por Mariana fosse de R$ 80,00, qual 
deveria ser o valor da mensalidade? 

A) R$ 78,00 
B) R$ 106,00 
C) R$ 126,00 
D) R$ 106,00 
E) R$ 96,00 

 
39 - Um marceneiro pretende construir dois tampos de mesa 
circular, com 1,2 m de diâmetro. Esses tampos devem ser 
recortados de chapas de madeira de dimensões 2,75 m x 
1,85 m x 20 mm, que custam R$ 180,00, e completamente 
revestidos com fórmica, cuja chapa de 3,08 m x 1,25 m 
custa R$ 100,00. Qual o custo, apenas com madeira e 
fórmica, para a confecção desses tampos de mesa?   
Obs: considere 3,14p =  

A) R$ 260,00 
B) R$ 380,00 
C) R$ 410,00 
D) R$ 280,00 
E) R$ 360,00 

 
40 - Pedro foi com uns amigos dar um passeio de bicicleta. 
A média das idades do grupo de amigos é 14 anos, e o desvio 
padrão é 2 anos. Durante o passeio, Pedro encontrou outros 
amigos, todos cm 14 anos, que se juntaram ao grupo. Com 
base nisto, é possível afirmar que: 

A) O desvio padrão das idades do novo grupo 
diminuiu.  

B) A média das idades do novo grupo diminuiu. 
C) O desvio padrão das idades do novo grupo 

aumentou. 
D) A média das idades do novo grupo aumentou. 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
 


