
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

MATEMÁTICA 

01) Na tabela abaixo estão representadas as  idades de 
um grupo de amigos que sempre se reúnem após o 
trabalho: 

Nomes Idade 

MARCOS 22 

PAULO 21 

RICARDO 24 

RAFAEL 25 

 
Considerando que um quinto elemento se junte ao grupo 
e sua idade seja 27 anos, a média das idades do grupo 
será de: 
a) 22,5 anos. 
b) 23 anos. 
c) 23,8 anos. 
d) 24 anos. 
e) 25,3 anos. 
 
02) Em determinado concurso, um candidato acertou 15 
questões de matemática e errou 5. A razão entre o 
número de acertos e o numero de questões é: 
a) 1/3. 
b) 3/4. 
c) 1/5. 
d) 1/4. 
e) 3/5. 
 
03) Em uma progressão geométrica de 7 termos, onde o 
primeiro termo é 2 e o último termo é 1.458, a razão é 
igual a: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 
 
04) É correto afirmar que 0,032 hectômetros 
correspondem a: 
a) 3,2 metros. 
b) 32 metros. 
c) 320 metros. 
d) 3200 metros. 
e) 32.000 metros. 
 

05) A matriz transposta da matriz  A =  [
2 3
−1 4

] é dada 

por: 

a)[
−2 −3
1 −4

]. 

b) [
4 −1
3 2

]. 

c) [
1 0
0 1

]. 

d) [
2 −1
3 4

]. 

e) [
0 1
1 0

]. 

 
 
06) Sobre números complexos, não é correto afirmar 
que: 
a) i2 = -1. 
b) i4 = -1. 
c) i5 = i. 
d) i8 = 1. 
e) i10 = -1. 
 
07) A razão entre a idade de dois irmãos é 3/4. Se a 
idade do irmão mais novo é 30 anos, a idade do outro 
irmão é: 
a) 32. 

b) 35. 
c) 36. 
d) 38. 
e) 40. 
 
08) As afirmações abaixo se referem ao sistema de 
medidas: 
I – 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 
II – 10 gramas correspondem a 0,1 quilogramas. 
III – 100 milímetros correspondem a 10 centímetros. 
Estão corretas as afirmações: 
a) apenas I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
09) Dos números abaixo, o único que não pertence ao 
conjunto dos números racionais é: 
a) 1/2. 
b) -1. 
c) 0. 
d) 1,1203... 
e) 1,1212... 
 
10)  Sobre geometria, não é correto afirmar que: 
a) Pontos colineares são pontos que pertencem a retas 
diferentes. 
b) Por um único ponto passam infinitas retas. 
c) Segmentos congruentes são aqueles segmentos que 
têm a mesma medida. 
d) Segmentos adjacentes são aqueles que possuem em 
comum apenas uma extremidade e não têm outros 
pontos em comum. 
e) Ponto médio é o ponto que divide uma reta em dois 
segmentos congruentes. 
 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Dadas as palavras: 
I- Cauvo. 
II- Couro. 
III- Aumeirão. 
Quanto à ortografia, a(s) palavra(s) corretamente 
grafada(s) é (são): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
12) Dadas as palavras: 
I- Suspensso. 
II- Discurso. 
III- Socego. 
Quanto à ortografia, está (estão) incorretas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
13) Analise as orações: 
I- Adorei sua sombrancelha, amiga! 
II- Agiram com tanta intencidade que me assustei. 
III- Meu cachorro-quente é sem salsicha! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 



 
14) Analise as orações: 
I- Esse trajeto é muito perigoso. 
II- Os bandidos foram presos em fragrante. 
III- Fiz a viagem dos meus sonhos! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
15) Dadas as orações: 
I- A pobre mulher já estava velinha de tudo. 
II- Sempre compro este estrato com ervas medicinais. 
III- A extração foi muito dolorosa sem os anestésicos 
prescritos. 
A alternativa incorreta ortograficamente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
16) Analise a oração: 
“Churrasquear é uma arte que os gaúchos bem 
conhecem.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 42 letras e 39 fonemas. 
c) 43 letras e 39 fonemas. 
d) 43 letras e 38 fonemas. 
e) 43 letras e 37 fonemas. 
 
17) Analise a oração: 
“Os animais que sofrem maus tratos ficam 
irreconhecíveis.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 39 letras e 39 fonemas. 
c) 38 letras e 36 fonemas. 
d) 38 letras e 37 fonemas. 
e) 38 letras e 38 fonemas. 
 
18) Dadas as orações: 
I- Gostava de crianças, além disso, precisava do 
emprego. 
II- Não só Isabela, como também Isadora, partiram para 
a Islândia sem data para voltar. 
III- Estava ansiosa pelo que viria acontecer. 
A alternativa que apresenta conjunção aditiva é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Dadas as orações: 
I- Chorei muito, apesar de tudo, ainda sofro por nós dois. 
II- Sabia de todas as complicações, não obstante, 
mantinha a fé. 
III- Rezava todas as manhãs, ou seja, acordava com o 
terço na mão. 
A alternativa que não apresenta conjunção adversativa é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito 
agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada. 
III- Como tinha previsto, não durou muito aquele 
relacionamento. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 
e) Consecutiva, causal, temporal. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Sobre protocolos de rede, qual o significado da sigla 
SMTP, em inglês? 
a) Single Mail Transfer Protocol. 
b) Single Mail Titan Protocol.  
c) Simple Mail Transfer Protocol. 
d) Sample Murder Transfer Prision. 
e) N.D.A. 
 
22) No sistema operacional Unix, qual a função do 
comando “history”? 
a) Mostrar o histórico da internet. 
b) Mostrar o histórico de arquivos alterados. 
c) Mostrar o histórico de arquivos baixados. 
d) Mostrar o histórico geral do hardware. 
e) N.D.A. 
 
23) Qual o comando utilizado para que o sistema retorne 
o diretório corrente no sistema operacional Unix? 
a) Pwd. 
b) Show home. 
c) Slh. 
d) Home. 
e) Phd. 
 
24) Qual a principal função de um servidor de 
impressão? 
a) Controlar as impressões recebidas através de um e-
mail específico a ser configurado. 
b) Organizar várias impressoras em uma só rede de 
internet. 
c) Controlar os pedidos de impressão de arquivos de 
diversos clientes. 
d) Manter o funcionamento das impressoras. 
e) N.D.A. 
 
25) Observe a frase abaixo e identifique a qual das 
alternativas ela se refere:  
“É o termo utilizado para definir os intermediários entre o 
usuário e seu servidor.” 
a) Servidor de locação. 
b) SGBD. 
c) Proxy. 
d) Servidor de imagem. 
e) N.D.A. 
 
26) Dentre as alternativas abaixo, qual explica 
corretamente o significado de Firewall: 
a) É uma barreira de proteção, que controla o tráfego de 
dados entre seu computador e a internet (ou entre a rede 
onde seu computador está instalado e a internet). Seu 
objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção 
de dados autorizados. 
b) É uma barreira que impede que usuários mal 
intencionados da rede local realizem comandos não 
autorizados na impressora instalada na rede. 
c) É uma barreira que protege as impressoras ligadas à 
rede local. 
d) É um antivírus que protege contra todos os tipos de 
vírus, sem exceção, inclusive mantendo-se atualizado, 



combatendo também possíveis vírus que poderão ser 
criados no futuro. 
e) N.D.A. 
 
27) Utilizado em vários bancos de dados, dentre eles o 
SQL SERVER, qual a função da cláusula INNER JOIN? 
a) Associa tabelas por meio de campos indicados na 
instrução SQL e retorna os resultados onde a condição 
imposta na instrução seja satisfeita pelo menos na tabela 
da esquerda. 
b) Associa tabelas por meio de campos indicados na 
instrução SQL e retorna apenas os resultados onde a 
condição imposta na instrução seja satisfeita em todas as 
tabelas associadas.  
c) Associa tabelas por meio de campos indicados na 
instrução SQL e retorna os resultados onde a condição 
imposta na instrução seja satisfeita pelo menos na tabela 
da direita. 
d) Impõe condições de retorno para uma instrução SQL e 
retorna a estrutura das tabelas relacionadas. 
e) N.D.A. 
 
28) Assinale a alternativa que descreva corretamente um 
sistema multitarefa: 
a) São programas que acionam vários outros programas 
de forma aparentemente simultânea. 
b) São sistemas operacionais que permitem a realização 
de mais de uma tarefa ao mesmo tempo. 
c) São sistemas operacionais que permitem a realização 
de apenas uma tarefa de cada vez. 
d) São sistemas que utilizam placas de hardware 
diferenciadas. 
e) N.D.A. 
 
29) Sobre protocolos de rede, qual o significado da sigla 
DHCP, em inglês? 
a) Domain Host Configuration Protocol. 
b) Domain Host Contraction Protocol. 
c) Dynamic Host Configuration Protocol. 
d) Dynamic Host Contraction Protocol. 
e) Domain Home Contraction Position. 
 
30) Assinale a alternativa que descreva corretamente a 
função do protocolo DHCP: 
a) Fazer uma configuração na rede para que ela se torne 
mais rápida. 
b) Fazer uma configuração para que cada usuário possa 
utilizar computadores diferentes a cada momento. 
c) Fazer uma configuração automática e dinâmica do 
cabeamento de rede de computadores que estejam 
ligados a uma rede TCP/IP. 
d) Fazer uma configuração automática e dinâmica do 
endereço de rede de computadores que estejam ligados 
a uma rede TCP/IP. 
e) N.D.A. 
 
31) Assinale a alternativa que contenha somente tipos de 
cabos utilizados para ligações de rede: 
a) Cabo Coaxial, Fibra Óptica e Cabo de Par Trocado. 
b) Cabo de Cobre, Cabo Metálico e Cabo de Par 
Trocado. 
c) Fibra Óptica, Cabo Metálico e Cabo Coaxial. 
d) Cabo de Cobre, Cabo Coaxial e Cabo Laminado. 
e) Cabo Coaxial, Fibra Óptica e Cabo de Par Trançado. 
 
32) São utilizados como conectores para cabos de par 
trançado: 
a) RJ-45. 
b) RJ-33. 
c) SP-33. 
d) FJ-45. 
e) FJ-11. 
 

33) Qual das alternativas abaixo define corretamente o 
significado do termo T568A? 
a) É um padrão de cabeamento. 
b) É o modelo de uma placa de vídeo. 
c) É o modelo de uma placa de rede. 
d) É um tipo de fonte de alimentação de energia. 
e) N.D.A. 
 
34) Assinale a alternativa que contenha somente tipos de 
Certificados Digitais: 
a) e-CPF, e-RG e e-Passaporte. 
b) e-CPF, e-CNPJ e NF-e. 
c) e-RG, e-Eleitor e e-Passaporte. 
d) e-CPF, e-RG e NF-e. 
e) e-RG, NF-e e e-Passaporte. 
 
35) Assinale a alternativa que contenha somente nomes 
de vírus de computador que ficaram conhecidos por 
terem causado milhões de dólares de prejuízo ao redor 
do mundo: 
a) Melissa, CIH e I Love You. 
b) Jéssica, CSI e Thommas. 
c) Trojan, CIH e Lagarto Preto. 
d) Horse Home, TIP e Thommas. 
e) Claudia, Mark e Horse. 
 
36) O que é um vírus de computador? 
a) É uma bactéria que se aloja internamente no gabinete 
do computador causando doenças tanto ao hardware 
quanto ao seu dono. 
b) É um software que normalmente fica disfarçado na 
execução de um outro programa. 
c) É um software que o usuário executa todos os dias e 
traz benefícios à velocidade do computador. 
d) É um programa que varre o histórico de navegação do 
usuário e envia as páginas acessadas para o seu criador. 
e) N.D.A. 
 
37) O que é um Spyware? 
a) É um programa espião que observa todos os hábitos e 
horários da casa do usuário e informa seu criador. 
b) É um programa automático de computador que rouba 
a imagem de câmeras instaladas em residências e as 
envia para seu criador. São capazes de roubar imagens 
de todas as resoluções e tipos. 
c) É um programa automático de computador utilizado 
para espionar exclusivamente senhas bancárias 
digitadas pelo usuário. 
d) É uma peça de hardware localizada entre a fonte e a 
placa-mãe, dentro do gabinete. 
e) É um programa automático de computador, que 
recolhe informações sobre o usuário e transmite essa 
informação a uma entidade externa na Internet, sem o 
conhecimento e consentimento do usuário. 
 
38) Assinale a alternativa que contenha o nome de um 
tipo de cabo utilizado habitualmente tanto para ligação de 
redes quanto para ligação de antenas de TV: 
a) Cabo Laminado. 
b) Cabo de Par Trançado. 
c) Cabo Coaxial. 
d) Cabo Palheta. 
e) Fibra Ótima. 
 
39) Observe a frase abaixo e identifique a qual das 
alternativas ela se refere: 
“Recomenda-se realizar diariamente para evitar perda de 
dados.” 
a) Rotina de limpeza de computadores. 
b) Auditoria de computadores. 
c) Crimpagem de cabos. 
d) Rotina de backup. 
e) Troca de HD. 



 
40) Observe a frase abaixo e identifique a qual das 
alternativas ela se refere: 
“Comando utilizado no Linux, para comparar dois 
arquivos.” 
a) Cmp. 
b) Arq_comp. 
c) Comparation. 
d) Cda. 
e) Arq_cda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


