
 

1 

 

 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE INFORMÁTICA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, 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 DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE 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 DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. No MS-Excel podemos acessar diretamente uma guia na faixa de opções, pressionando uma 

combinação de teclas para o acesso. Para abrir a guia Inserir e inserir Tabelas Dinâmicas, gráficos, 

suplementos, Minigráficos, imagens, formas, cabeçalhos ou caixas de texto, usamos as teclas: 

A) Alt + A. 

B) Alt + T. 

C) Alt + B. 

D) Alt + I. 

 

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

Para facilitar a utilização de um terminal no SO Linux, as setas cima e baixo no teclado podem ser 

utilizadas para navegar entre os últimos comandos digitados e, ao pressionar a tecla ________________duas 

vezes consecutivas, o terminal muitas vezes pode lhe oferecer opções de como auto-completar nomes de 

comandos e nomes de arquivos. 

A) Shift. 

B) Alt. 

C) Tab. 

D) Insert. 

 

03. Em um processo de reinicialização do SO Windows, quando aparecer a mensagem “Iniciando o 

Windows...” podemos pressionar uma tecla que irá exibir o menu de Inicialização do Windows. Qual 

é essa tecla? 

A) F5. 

B) F3. 

C) F9. 

D) F8. 

 

04. No CorelDraw para deslocar um objeto selecionado em uma fração da distância de deslocamento 

(microdeslocamento), fazemos o seguinte: 

A) Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione uma tecla de seta. 

B) Mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione uma tecla de seta. 

C) Mantenha pressionada a tecla Alt e pressione uma tecla de seta. 

D) Pressionamos a tecla Tab. 

 



 

3 

05. Por padrão o MS-Power Point, ao iniciar uma nova apresentação em branco, disponhe um slide 

na tela no Layout Slide de Título. Esse modelo contém: 

A) Um espaço de texto para o título e outro espaço para inserir uma imagem. 

B) Dois espaços de texto, um para um título e outro para um subtítulo, formatado em tamanhos 

diferentes de fonte. 

C) Dois espaços de texto, um para um título e outro para um subtítulo formatado em tamanhos 

diferentes de fonte e um espaço para inserir uma imagem. 

D) Um espaço de texto para o título e uma tabela com duas colunas e duas linhas para inserir 

dados diversos. 

 

06. Computadores são sistemas que dependem do funcionamento equilibrado entre diversos 

componentes, e todos eles necessitam de uma placa mãe confiável para funcionar. Uma das 

principais peças que são conectadas a uma placa mãe é o Processador. Quando conectamos um 

processador na placa mãe o que ocorre? 

A) A placa mãe transmite os “pedidos” de dados para a memória RAM e para o HD, e transfere 

estes dados para o processador. 

B) A placa mãe transmite os “pedidos” de dados para a memória Cache e para a BIOS, e transfere 

estes dados para o HD. 

C) A placa mãe pega as informações e dados do HD quando a memória RAM precisa e transfere 

estes dados para o processador. 

D) A placa mãe envia as informações e dados do Processador e HD para a BIOS, e a BIOS envia 

estes para a memória RAM. 

 

07. No MS-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas “=200*4/50+10” e apertarmos ENTER, qual será 

o resultado? 

A) 3000. 

B) 5010. 

C) #ERRO. 

D) 26. 

 

08. Qual alternativa abaixo não é um protocolo de Internet? 

A) SSL. 

B) NTP. 

C) ICMP. 

D) IMAP. 
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09. A conexão de um Zip Drive interno necessita obrigatoriamente de uma interface instalada ao 

micro, o que significa que haverá um ganho de performance considerável em relação ao modelo mais 

comum, que é conectado à lenta porta paralela. Qual é o tipo dessa interface? 

A) IDE. 

B) SCSI. 

C) USB. 

D) Serial. 

 

10. Esse tipo de memória não é, necessariamente, apenas um item. Em muitos computadores ela pode 

ser composta por dois, três ou mais módulos. Temos o costume de usar a palavra “pente” para se 

referir ao módulo, isso ocorre porque, de certa forma, o formato lembra um pouco. Trata-se da 

memória: 

A) RAM. 

B) ROM. 

C) BIOS. 

D) Cache. 

 

11. A memória principal do computador, é aquela que é acessada diretamente pelo processador e 

armazena os dados de forma eletrônica. Apresenta alta velocidade e baixa capacidade de 

armazenamento. Essa memória é formada pela: 

A) Memória RAM e memória Cache. 

B) Memória RAM e memória ROM. 

C) Memória BIOS e memória ROM. 

D) Memória Cache e memória BIOS. 

 

12. Usar o modo de grid é como ter uma grade sobre o seu desenho, como se tivesse sendo feito sobre 

um papel quadriculado. No AutoCAD, este modo permite que você visualize as distâncias com que 

está trabalhando. Qual tecla usamos para ligar e desligar esse modo durante o desenho? 

A) F7. 

B) F5. 

C) F3. 

D) F8. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 
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17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 
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I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


