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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
hora antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
 

 

 
 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 

 

______________________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma) 

 

Corte na linha pontilhada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
                         

N.º DE INSCRIÇÃO 

        



2 

 

Gaiolas e Asas 
 

 Há escolas que são gaiolas e há escolas 
que são asas. Escolas que são gaiolas existem 
para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. 
 Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. Existem para dar aos pássaros coragem 
para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado.  
  Ao ouvir os relatos das professoras, vi 
uma jaula cheia de tigres famintos, dentes 
arreganhados, garras à mostra – e as domadoras 
com seus chicotes, fazendo ameaças fracas 
demais para a força dos tigres... Sentir alegria 
ao sair de casa para ir à escola? Ter prazer em 
ensinar? Amar os alunos? O sonho é livrar-se de 
tudo aquilo. Mas não podem. A porta de ferro 
que fecha os tigres é a mesma porta que os fecha 
com os tigres. Violento, o pássaro que luta 
contra os arames da gaiola? Ou violenta será a 
imóvel gaiola que o prende? Violentos, os 
adolescentes? Ou serão as escolas que são 
violentas? 
Rubem Alves – Disponível em:www.pensador.com/rubem_alves_textos 

 

01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) Que todas as pessoas têm capacidades e só 
precisam ser animadas.   
b) Os pássaros engaiolados podem aprender com 
exemplos. 
c) A escola é uma gaiola, que sempre ajuda o 
aluno. 
d) A escola está para ensinar a voar.  
 
02 - O texto fala de situações cotidianas 
dentro de escolas. Os professores e alunos 
estão inseridos nesse contexto. No período a 
seguir: “Sentir alegria ao sair de casa para ir 
à escola?"-3º parágrafo-, se refere: 
a) aos alunos. 
b) os professores. 
c) aos professores e alunos. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 

03 - No período: "Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, o voo já nasce dentro dos 
pássaros." O pronome demonstrativo -isso é 
um elemento coesivo que cumpre uma função 
dentro do texto. Qual é a função? 
a) apresentar uma ideia que está fora do texto. 
b) retomar uma ideia fora do período descrito na 
pergunta acima. 
c) retomar uma ideia anterior dentro do próprio 
período. 
d) é um elemento catafórico. 
 
04 - No texto os alunos são comparados aos 
animais: pássaros e tigres.  O autor usou um 
recurso semântico conhecido como figura de 
linguagem, nominada como:  
a) metáfora.  
b) metafisico.  
c) anáfora. 
d) catárora.  
 
05 - Na frase: Pássaros engaiolados sempre 
têm um dono, em destaque no 1º parágrafo, o 
verbo irregular: ter está acentuado. Porque 
isso ocorreu? 
a) o verbo quando conjugado sempre virá com 
acento circunflexo. 
b) o verbo -ter está na terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo. 
c) o verbo -ter está na primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo. 
d) o sujeito do verbo está no singular. 
 
06 - Em uma fábrica de bolinhas de gude, um 
funcionário separou as bolinhas em montes 
da seguinte forma: 

 
Usando a mesma lógica de separação, ao final 
ele terá formado 9 montes, quantas bolinhas 
terá o 9  monte? 
a) 65536 bolinhas. 
b) 65094 bolinhas. 
c) 262144 bolinhas. 
d) 958 bolinhas. 
 
07 - Para o sorteio de amigo secreto, Maria 
gostaria de tirar uma menina. Sabendo que 
todos os 42 alunos de sua sala participariam e 
que contando com ela, a população de 
meninas era o dobro da população de 
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meninos, quais as chances de Maria tirar 
como amigo secreto um menino? 
 
a)  
 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
 
08 - Gabriela faltou a aula e pegou o caderno 
de seu amigo emprestado para copiar a 
matéria. No caderno de seu amigo, havia uma 
parte da resolução apagada, fazendo com que 
Gabriela ficasse em dúvida. O exercício se 
tratava da multiplicação de duas matrizes, a 

matriz  e a matriz , que 

também se tratava de uma matriz com 2 
linhas e 2 colunas, mas que estava apagada. 
Sendo que a matriz resultante era 

. Qual das matrizes a 

seguir, era a matriz ? 

a) . 

b) . 

c) . 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - No ciclo trigonométrico 440  pertence a 
qual quadrante? 
a) 1º quadrante. 
b) 2º quadrante. 
c) 3º quadrante. 
d) 4º quadrante. 
 
10 - Na função  
quando se modifica a constante A, no que isso 
reflete graficamente? 
a) Amplitude do gráfico. 
b) Comprimento da onda. 
c) Frequência da onda. 
d) Deslocamento no eixo das ordenadas. 
 
11 - Na configuração do LibreOffice 5.3, caso 
você queira instalar o CoGrOO (Corretor 

Gramatical Acoplável ao LibreOffice), qual 
janela deverá ser acessada? 
a) Opções de Idioma. 
b) Dicionários definidos pelo usuário. 
c) Módulo de Idiomas Disponíveis. 
d) Corretor Ortográfico. 
 
12 - No LiberOffice, se quisermos formatar 
um texto negrito, itálico e sublinhado, quais 
comandos devemos utilizar respectivamente? 
a) (Ctrl + N); (Ctrl + I); (Ctrl + S). 
b) (Ctrl + B); (Ctrl + I); (Ctrl + U). 
c) (Alt + B); (Alt + I); (Alt + U). 
d) (Ctrl + Shift + N); (Ctrl + Shfit + I); (Ctrl + 
Shift + U). 
 
13 - Caso você deseje gerar um arquivo PDF 
no LiberOffice, qual o procedimento correto? 
a) No menu arquivo, selecionar “Salvar Como”. 
b) No menu arquivo, selecionar “opções de 
saída”. 
c) No menu arquivo, selecionar “Exportar” ou 
“Exportar como PDF”. 
d) No menu arquivo, selecionar “Imprimir”, e a 
opção “PDF”. 
 
14 - No quadro abaixo, numere a coluna 1 
com a coluna 2 e em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo: 
COLUNA 1 
(1) Writer. 
(2) Calc. 
(3) Impress. 
(4) Draw. 
(5) Math. 
(6) Base. 
(7) Documento HTML. 
COLUNA 2 
( ) Construtor de Fórmulas 
Matemáticas. 
( ) Gerenciador de Apresentações. 
( ) Construtor de Páginas para a 
Internet. 
( ) Planilhas Eletrônicas. 
( ) Processador e Editor de Textos. 
( ) Criação e Edição de Desenhos 
Vetoriais. 
( ) Construtor de Banco de Dados. 
a) (2); (3); (6); (5); (1); (4); (7). 
b) (5); (4); (7); (2); (1); (3); (6). 
c) (6); (4); (2); (5); (1); (3); (7). 
d) (5); (3); (7); (2); (1); (4); (6). 
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15 - No Internet Explorer, qual recurso deve 
ser utilizado, quando você não quiser deixar 
rastros de sua atividade de navegação no 
computador? 
a) Navegação Off-Line. 
b) Navegação Anônima. 
c) Navegação Stand By. 
d) Navegação In Private. 
 
16 - A sincronização, realizada por meio de 
uma conta do gmail, salvando do seu 
histórico, guias abertas, favoritos, senhas, 
dentre outros, na nuvem, de modo que outros 
dispositivos possam manter-se em sincronia, é 
uma característica do? 
a) Google Chrome. 
b) Google. 
c) Mozila Firefox. 
d) Internet Explorer. 
 
17 - Qual comando é comum, com a mesma 
função, aos navegadores de internet Google 
Chrome, Internet Explorer e Mozila Firefox? 
a) Ctrl + S. 
b) Ctrl + B. 
c) Ctrl + I. 
d) Ctrl + D. 
 
18 - Marque a afirmativa incorreta: 
a) Internet Explorer é um navegador . 
b) Windows Explorer é um sistema operacional. 
c) Wordpad é um programa nativo do Windows. 
d) Windows Update atualiza arquivos do 
Windows. 
 
19 - Termo utilizado para “copia de 
segurança”: 
a) Backup. 
b) HD. 
c) Software. 
d) Hardware. 
 
20 - São programas disponíveis para 
instalação no Windows, exceto: 
a) Internet Explorer. 
b)  WordPad. 
c) Excel. 
d) Windows media player. 
 
21 - O Internet Explorer 9, apresenta um 
botão em formato de uma “casinha”. Esta 
“casinha” é:  
a) Histórico. 

b) Home Page. 
c) Arquivos. 
d) Pesquisar. 
 
22 - São considerados softwares. EXCETO:  
a) Microsoft Powerpoint. 
b) Mouse pad. 
c) Opera. 
d) VLC Media Player. 
 
23 - Significa transferir um ou mais arquivos 
de um servidor remoto para um computador 
local. É um procedimento muito comum e 
necessário quando o objetivo é obter dados 
disponibilizados na internet. Assinale a 
alternativa que corresponde à definição 
acima: 
a) download. 
b) messenger. 
c) quadriband. 
d) copyrigth. 
 
24 - A conexão de rede sem fio no Windows é 
chamada de: 
a) Wi-Fi. 
b) Bluetooth. 
c) Intranet. 
d) Ethernet. 
 
25 - São consideradas mídias moveis, 
EXCETO: 
a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
 
26 - De acordo com a Constituição Federal de 
1988, são direitos e deveres individuais e 
coletivos, exceto: 
a) A livre expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
b) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
c) A livre locomoção no território nacional a 
qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 
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27 - A Constituição Federal de 1988, foi 
redigida com objetivo, entre outros, de 
assegurar o livre exercício dos direitos sociais, 
razão pela qual estes encontram-se previstos 
como direito fundamental. Assim, são 
exemplos de direitos sociais, previstos no 
texto constitucional, exceto: 
a) Transporte. 
b) Proteção à maternidade e à infância. 
c) Moradia. 
d) Previdência privada. 
 
28 - Acerca da organização político-
administrativa prevista na Constituição 
Federal de 1988, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
exceto: 
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 
b) Recusar fé aos documentos públicos. 
c) Criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si. 
d) Garantir aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 
29 - O Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul, Lei Complementar nº 3.673/91, 
em suas disposições preliminares versa sobre 
o cargo público. A este respeito, nos termos 
desta lei, não é correto afirmar que: 
a) A nomeação para cargo em comissão depende 
de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
investiduras em cargo público, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
b) Os cargos públicos municipais são acessíveis 
a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos 
que a lei estabelecer. 
c) Servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
d) Os cargos públicos são de provimento efetivo 
ou em comissão. 
 
30 - A Lei Complementar nº 3.673/91, ao 
versar acerca do regime disciplinar dos 
servidores públicos, trata sobre seus deveres. 
Neste sentido, nos termos da lei, são deveres 

do servidor público do Município de Caxias 
do Sul, exceto: 
a) Ser leal às instituições constitucionais e 
administrativas a que servir. 
b) Respeitar e acatar seus superiores 
hierárquicos e obedecer às suas ordens, ainda 
quando manifestamente ilegais. 
c) Manter espírito de cooperação e solidariedade 
com os companheiros de trabalho. 
d) Manter coleção atualizada de leis, 
regulamentos e demais normas necessárias ao 
desempenho de suas atribuições. 
 
31 - A linguagem SQL foi desenvolvida para 
acessar os bancos de dados relacionais. Seu 
objetivo é fornecer um padrão de acesso aos 
bancos de dados, seja qual for a linguagem 
usada em seu desenvolvimento. Sobre a 
linguagem SQL é correto afirmar que: 
a) A DDL (Declarações de Definição de Dados) 
é a categoria das instruções SQL com comandos 
para acessar e alterar os dados armazenados no 
banco de dados. Os principais comandos dessa 
categoria são: SELECT, UPDATE, INSERT e 
DELETE. 
b) A cláusula CREATE tem a finalidade de 
alterar campos de um conjunto de registros. Ou 
seja, para modificarmos uma ou mais linhas 
existentes, devemos utilizar a declaração 
UPDATE. 
c) Gatilhos são sempre criados vinculados a uma 
determinada tabela. Se a tabela for excluída, 
todos os seus Gatilhos serão excluídos como 
consequência. Ao criarmos um Gatilho, 
podemos especificar em qual, ou quais 
operações ele será acionado: INSERT, 
UPDATE ou DELETE. 
d) Apesar das inúmeras virtudes da linguagem 
SQL, a única desvantagem é sua incapacidade 
de gerenciar índices sem a necessidade de 
controle individualizado de índice corrente, algo 
muito comum nas linguagens de manipulação de 
dados do tipo registro a registro. 
 
32 - O modo como os computadores estão 
ligados entre si, os equipamentos empregados 
e a maneira como os dados vão trafegar 
dentro da rede definem uma topologia de 
redes. Verifique se as afirmações abaixo são 
verdadeiras e em seguida assinale a 
alternativa correta: 
I - Na Topologia de barramento (bus) as 
máquinas se ligam em série, assim como na 
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topologia de barramento. Porém, neste caso, 
o cabo não termina com um resistor, mas sua 
ponta final se liga novamente com a primeira 
máquina da sequência. 
II - Na Topologia de Anel as máquinas se 
ligam todas em um mesmo dispositivo 
central. O equipamento utilizado geralmente 
é um hub ou um switch, que fecha a conexão 
entre todos os nós da rede. No caso dos hubs, 
os pacotes que chegam são retransmitidos 
para todos os nós, enquanto os switchs podem 
analisar os pacotes e gerenciar sua 
distribuição, enviando-os somente para a 
máquina de destino. 
III - Na Topologia em estrela – dois ou mais 
hubs que se conectam entre si por meio de 
uma mesma conexão, cada um com a própria 
rede em estrela, combinam as características 
das disposições em rede e em barramento. 
Imagine um prédio com vários andares, cada 
sala desses andares com um hub para fazer a 
ligação com os micros. Agora pense que esse 
hub é ligado a dois cabos que o conectam aos 
hubs do andar superior e do andar inferior. 
a) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
b) Todas as afirmações I, II e III são 
verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmações I, II e III são falsas. 
 
33 - Um CI, ou Circuito Integrado, é um 
componente capaz de realizar somente um 
tipo de operação, com determinada 
quantidade de dados. O microprocessador 
também é um circuito integrado, porém, 
programável, capaz de realizar várias 
instruções, uma de cada vez. Sobre os 
microprocessadores, assinale abaixo a 
afirmativa falsa: 
a) Quem indica ao processador que comando 
deve executar é um programa, que foi escrito 
por uma pessoa, gravado em um arquivo e 
carregado na memória principal do computador. 
Uma a uma, essas instruções são enviadas à 
CPU, por meio de um barramento específico, 
chamado Barramento de Controle (Control Bus), 
ao mesmo tempo que os dados para essa 
operação são solicitados à memória por meio do 
Barramento de Endereços (Address Bus). A 
memória, então, responde ao processador por 
meio do Barramento de Dados. 
b) Um dos componentes do processador é a 
ULA (Unidade Lógica Aritmética), unidades de 

memória que, por ficarem dentro da CPU, 
possibilitam acesso bem mais veloz aos dados 
do que as RAM ou cache. 
c) Os processadores são comercializados em 
dois formatos: na versão OEM (somente o chip) 
e na versão BOX, em que o processador é 
fornecido com dissipador, cooler e elemento 
térmico, em forma de pasta ou adesivo. 
d) O dissipador de calor é uma peça metálica, 
geralmente de cobre ou alumínio, metais que 
conduzem bem a energia térmica. Seu papel é 
remover o calor do processador e conduzi-lo 
para o ar. Esse dispositivo deve ficar em contato 
com a maior área possível do processador para 
que a transmissão de calor seja mais eficiente. 
 
34 - Nas afirmações abaixo em relação as 
características dos sistemas operacionais, 
assinale (W) para o sistema operacional 
Windows e (L) para o sistema operacional 
Linux, e em seguida marque a alternativa 
com a sequência correta: 
( ) Grande incidência de “bugs” e 
Malwares. 
( ) Possui uma fatia bem maior do 
mercado de servidores de rede. 
( ) É muito interessante para 
empresários, principalmente os donos de 
pequenos negócios. Isso porque, ao trabalhar 
com esse sistema operacional, eles não 
precisam de licenças nem correm o risco de 
pagar multas, caso incorram no erro de 
utilizar softwares piratas. 
( ) Equipe de criação restrita. A 
quantidade de profissionais disponíveis para 
trabalhar na melhoria do sistema e na 
correção dos problemas que surgem 
diariamente é menor em relação ao sistema 
operacional concorrente. 
a) (W); (L); (L); (W). 
b) (L); (W); (L); (W). 
c) (W); (W); (L); (W). 
d) (L); (L); (W); (L). 
 
35 - Para orientar o internauta a proteger os 
dados que guarda em seu computador do 
acesso por parte de terceiros, a CERT Centro 
de Estudos, Resposta e Tratamento de 
Incidentes de Segurança no Brasil 
<http://www.cert.br/>) publicou, em 2006, a 
Cartilha de Segurança para Internet. São 
recomendações da CERT que todo internauta 
deveria seguir, exceto: 
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a) Não acessar sites que solicitem senhas de 
cartões de crédito. 
b) Preferencialmente desabilitar a opção que 
permite a gravação de cookies em seu 
computador. 
c) Mudar sua senha várias vezes e não utilizar a 
mesma senha para vários programas diferentes. 
d) Ativar os recursos de memorização de senha 
existentes em vários navegadores e sites. 
 
36 - Nas afirmações abaixo verifique se são 
verdadeiras e em seguida marque a 
alternativa correta: 
I - Um Sistema é um grupo de componentes 
inter-relacionados que trabalham juntos 
rumo a uma meta comum, recebendo 
insumos e produzindo resultados em um 
processo organizado de transformação. Um 
sistema que tem a capacidade de transformar 
a si mesmo ou seu ambiente a fim de 
sobreviver é chamado de um Sistema Aberto. 
II - Dois conceitos adicionais do conceito de 
sistema (entrada, processamento e saída) 
incluem o feedback e o controle. Um sistema 
dotado de componentes de feedback e 
controle às vezes é chamado de um sistema 
cibernético, ou seja, um sistema auto 
monitorado, autorregulado. 
III – Subsistema é o Sistema que é um 
componente de um sistema maior que, por 
sua vez, é seu ambiente. Um sistema se separa 
de seu ambiente e de outros sistemas por 
meio de suas interfaces.  
a) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmações II e III são 
verdadeiras. 
d) Somente a afirmação II é verdadeira. 
 
37 - A CPU contém uma memória pequena, 
de alta velocidade, usada para armazenar 
dados (entrada ou saída), resultados 
temporários obtidos durante a execução das 
instruções e certas informações de controle. 
Esta memória é chamada de: 
a) Memória DIM 
b) Registradores 
c) Memória RAM 
d) Memória Flash 
 
38 - Para que os computadores de uma rede 
possam trocar informações entre si é 
necessário que todos os computadores adotem 

as mesmas regras para o envio e o 
recebimento de informações.  Este conjunto 
de regras é conhecido como: 
a) Sistema de Correio Eletrônico 
b) FTP – Transferência de Arquivos 
c) Protocolo de Comunicação 
d) Criptografia 
 
39 - Assinale a alternativa abaixo que contém 
o termo que completa corretamente o 
enunciado a seguir: Em computação, 
___________________ é uma forma de fraude 
eletrônica, caracterizada por tentativas de 
adquirir informações sigilosas, tais como 
senhas e números de cartão de crédito, ao se 
fazer passar como uma pessoa confiável ou 
uma empresa enviando uma comunicação 
eletrônica oficial, como um correio ou uma 
mensagem instantânea. 
a) Spyware 
b) Worm 
c) Trojan 
d) Phishing 
 
40 - Há backups que primeiro verificam se o 
horário de alteração de um arquivo é mais 
recente que o horário de seu último backup. 
Se não for, o arquivo não foi modificado 
desde o último backup e pode ser ignorado 
desta vez. Por outro lado, se a data de 
modificação é mais recente que a data do 
último backup, o arquivo foi modificado e 
deve ter seu backup feito. Esse tipo de backup 
é denominado de: 
a) Backup Completo 
b) Backup Delta 
c) Backup Diferencial 
d) Backup Incremental 
 
41 - Nas alternativas abaixo assinale aquela 
que, respectivamente, contém um protocolo 
utilizado para transferência de arquivos na 
Internet e uma linguagem utilizada para 
criar páginas Web:  
a) FTP e HTML 
b) FTP e SMTP 
c) POP3 e HTML 
d) TELNET e POP3 
 
42 - Nas afirmações abaixo sobre proteção e 
segurança dentro da informática, verifique se 
as afirmações são verdadeiras e em seguida 
marque a alternativa correta: 
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I - Firewall é um software ou hardware que 
verifica informações vindas da Internet ou de 
uma rede, rejeitando-as ou permitindo que 
elas passem e entrem no seu computador, 
dependendo das configurações definidas. 
II - Trojan é um software que exibe anúncios, 
coleta informações sobre você ou altera 
configurações em seu computador, 
geralmente sem o seu consentimento. 
III - Os programas antivírus verificam a 
existência de vírus, worms e cavalos de Troia 
em emails e outros arquivos. Caso algum seja 
encontrado, o programa antivírus coloca de 
quarentena (isola) o vírus ou o excluí 
completamente, antes que ele danifique o 
computador e os arquivos.  
a) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmações II e III são 
verdadeiras. 
 
43 - Os dados fornecidos ao computador 
podem ser armazenados para processamento 
imediato ou posterior. Esse armazenamento 
de dados é feito na memória do computador, 
que pode ser volátil (isto é, desaparece 
quando o computador é desligado). Esse tipo 
de memória é denomina de: 
a) Registradores 
b) Memória Cache 
c) Memória RAM 
d) Memória Magnética 
 
44 - No quadro abaixo relacione a coluna 1 
com a coluna 2, sobre os dispositivos de 
entrada e saída de dados de um computador, 
e em seguida marque a alternativa com a 
sequência correta: 
Coluna 1 
(1) Dispositivo de Entrada de Dados. 
(2) Dispositivo de Saída de Dados. 
Coluna 2 
( ) Mesa digitalizadora. 
( ) Mouse. 
( ) Plotters. 
( ) Monitor de Vídeo. 
a) (2); (1); (2); (2). 
b) (2); (1); (1); (2). 
c) (1); (1); (1); (2). 
d) (1); (1); (2); (2). 
 

45 - Com relação aos sistemas operacionais de 
computador, assinale (V) para verdadeiro e 
(F) para falso, e em seguida marque a 
alternativa que apresenta a sequência correta 
de cima para baixo: 
( ) O sistema operacional Linux foi 
desenvolvido por Linus Torvalds, na 
Finlândia, em 1991. Ele possui código aberto 
e pode ser escrito e distribuído por qualquer 
tipo de usuário na internet, sendo o software 
adquirido por uma licença mensal junto ao 
site do desenvolvedor. 
( ) Das características do Sistema 
Operacional Linux, estão a multitarefa, 
multiusuário, conexão com outros tipos de 
sistemas operacionais, segurança quanto a 
proteção de processos executados na memória 
RAM. 
( ) Uma das desvantagens do sistema 
Linux ser de código aberto, é que isso torna 
os seus usuários vulneráveis. 
( ) O Linux é composto pelo kernel e 
vários programas, que podem ser criados de 
acordo com as suas distribuições. Cada 
distribuição Linux tem características 
diferentes e foram criadas para usuários 
específicos. 
a) V, V, V, V. 
b) F, V, V, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, F, V. 
 
46 - Com relação à segurança da informação, 
quando falamos de um programa que 
permite o acesso de uma máquina a um 
invasor de computador, pois assegura a 
acessibilidade a essa máquina em modo 
remoto, sem utilizar, novamente, os métodos 
de realização da invasão, estamos 
descrevendo um?  
a) Backdoor 
b) Vírus 
c) Spyware 
d) Worm 
 
47 - Complete as lacunas abaixo: 
_____________ é utilizado para realizar a 
transferência das páginas Web para nossos 
programas navegadores (browsers). 
______________ é uma linguagem para 
construir arquivos hipertexto. 
a) HTTP; HTML 
b) HTML; HTTP 
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c) HTTPS; Protocolo 
d) HTML; HTTPS 
 
48 - No desenho de uma placa mãe 
esquematizado abaixo, a letra I representa: 
 

 
 
a) Conector da ventoinha traseira  
b) Conector de disco rígido IDE 
c) Conector de energia principal  
d) PCI-Bus: slot de expansão  
 
49 - Relacione a 2ª coluna com relação a 1ª 
coluna, de maneira que demonstre a 
sequência de tarefas do BIOS,  e assinale a 
alternativa correspondente: 
1ª COLUNA 
I - Tarefa 1. 
II - Tarefa 2. 
III - Tarefa 3. 
IV - Tarefa 4. 
V - Tarefa 5. 
2ª COLUNA 
( ) Inicializa os registradores e o 
controle de energia. 
( ) Exibe as informações do sistema no 
vídeo. É a primeira informação que aparece 
quando o computador é ligado. 
( ) Verifica a CMOS. A CMOS é outro 
chip responsável por armazenar 
configurações sobre os HDs instalados e seus 
tamanhos, data e hora, e várias outras 
informações. 
( ) Carrega os controladores de 
interrupção. Os controladores de interrupção 
fazem a interface do sistema operacional com 
eventos dos dispositivos. 
( ) Testa todos os dispositivos para 
descobrir se estão funcionando corretamente. 
Essa tarefa leva o nome de POST (Power-On 
Self-Test ou Autotestes de Funcionamento). 
a) II - IV - I - III - V. 

b) III - V - I - II - IV. 
c) III - I - II - IV - V. 
d) I - V - III - II - IV. 
 
50 - Assinale a alternativa que configura uma 
Topologia de Rede em Estrela: 
a) As máquinas se ligam todas em um mesmo 
dispositivo central. O equipamento utilizado 
geralmente é um hub ou um switch, que fecha a 
conexão entre todos os nós da rede. No caso dos 
hubs, os pacotes que chegam são retransmitidos 
para todos os nós, enquanto os switchs podem 
analisar os pacotes e gerenciar sua distribuição, 
enviando-os somente para a máquina de destino. 
b) Dois ou mais hubs que se conectam entre si 
por meio de uma mesma conexão, cada um com 
a própria rede em estrela, combinam as 
características das disposições em rede e em 
barramento. Imagine um prédio com vários 
andares, cada sala desses andares com um hub 
para fazer a ligação com os micros. Esse hub é 
ligado a dois cabos que o conectam aos hubs do 
andar superior e do andar inferior. 
c) Todos os micros da rede se ligam uns aos 
outros como nós de uma corrente, ou como uma 
locomotiva e seus vagões. Esse tipo de ligação é 
feito geralmente por cabos coaxiais. Todas as 
ligações são feitas por apenas um cabo. Simples 
de implementar, porém, muito suscetível a 
problemas. Se um de seus nós apresenta defeito, 
a rede inteira falha. 
d) Neste layout as máquinas se ligam em série, 
porém o cabo não termina com um resistor, mas 
sua ponta final se liga novamente com a 
primeira máquina da sequência. 
 
 
 
 


