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 Município de São João do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo Público nº 002/2018 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Técnico em 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 DE 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: 

 

 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 de 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 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. No MS-Word 2007 a guia “Referências” exibe, entre outras, as funções: 

A) Cabeçalho, Rodapé, Data e hora, Equação. 

B) Inserir Índice, Inserir Nota de Fim, Sumário, Bibliografia. 

C) Inserir Índice, Inserir Nota de Rodapé, Contar palavras, Layout da Web. 

D) Linha de Assinatura, Referência Cruzada, Tabela, Envelopes. 

 

02. A respeito do Safari, é correto afirmar: 

A) Para abrir a barra lateral do histórico usamos o atalho Ctrl+D. 

B) A navegação com separadores é um recurso que permite abrir diversos downloads em uma única 

janela do navegador. 

C) É um navegador desenvolvido pela Apple. 

D) A versão 16 é a mais atualizada do navegador. 

 

03. No MS-Excel se digitarmos na célula C20 a fórmula =SE(D12>=180;D12*10;D12*100) e apertarmos 

ENTER, qual será o resultado, sabendo que o valor da célula D12 é 230? 

A) #ERROR. 

B) 230. 

C) 2300. 

D) 23000. 

 

04. A Internet é formada por um conjunto de grandes domínios globais, dividido em países. Qual 

domínio é usado para os sites da Grécia? 

A) .gg 

B) .gr 

C) .ge 

D) .gc 

 

05. No Microsoft Excel 2007, um usuário digitou nas células indicadas os seguintes números: 6 em H2, 

17 em H5, 23 em H8, 12 em H12 e 28 em H15. Em seguida, inseriu a fórmula =SOMA(H5:H15) em I2. A 

célula I2 mostrará o seguinte resultado: 

A) 86. 

B) 64. 
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C) 78. 

D) 80. 

 

06. Se você não encontrar um comando no diretório /bin ou /sbin, que são os diretórios dos 

“executáveis” do Linux, certamente encontrará nesse diretório. Ele reúne executáveis, bibliotecas e até 

documentação de softwares usados pelos usuários ou administradores do sistema. Trata-se do 

diretório: 

A) /root. 

B) /usr. 

C) /etc. 

D) /lib. 

 

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

“Baseada no protocolo ___________________ que é um protocolo de uso padrão na internet, a intranet é 

composta por um computador servidor, no qual realiza o provimento de páginas web ou aplicações da 

mesma maneira como é feito na internet.” 

A) DNS. 

B) WWW. 

C) TCP/IP. 

D) HTTP. 

 

08. Qual atalho de teclado usamos para criar uma nova mensagem, em qualquer modo de exibição 

do Outlook? 

A) Ctrl+Shift+M. 

B) Shift+N. 

C) Ctrl+Alt+M. 

D) Alt+N. 

 

09. Sobre os serviços de e-mail (correio eletrônico) do Gmail e Outlook, analise as proposições abaixo: 

I- Para bate-papo: temos o Skype para os usuários do Outlook e Hangout para os usuários do Gmail; 

II- Agenda eletrônica para ambos; 

III- O armazenamento de arquivo: Google Drive para os usuários do Google e DropBox para os usuários do 

Outlook; 

IV- Armazenamento de imagens na nuvem diretamente do celular somente para os usuários do Gmail. 
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É correto o que se afirma, apenas, em: 

A) I, III e IV. 

B) I e II. 

C) II, III e IV. 

D) I e IV. 

 

10. O arquivo “artes_inicio.rtf” pode ser aberto no programa: 

A) MS-Paint. 

B) MS-Word. 

C) MS-Access. 

D) MS-PowerPoint. 

 

11. O comando no Linux usado para remover diretórios vazios é o: 

A) mkdir. 

B) mk. 

C) rm. 

D) rmdir. 

 

12. Em diversas ocasiões, no SO Windows, é necessário o acesso à determinadas aplicações usando 

comandos. Essas ocasiões podem resumir-se em comportamentos inesperados do ambiente gráfico e 

dos aplicativos instalados. Alguns recursos do Windows 7 possuem atalhos que permitem que você 

execute-os rapidamente a partir da caixa "Executar". Basta você abrir o Executar pressionando a tecla 

de atalho "Win+R" e digitar o comando. Qual comando abrirmos o bloco de notas do Windows? 

A) notepad. 

B) worpad. 

C) blockpad. 

D) winpad. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. “Os soldados que tinham seguido a bandeira de Teodomiro tinham-se abalado para o combate.” (A. 

Herculano).  

É correto afirmar que o termo destacado exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 
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B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Sujeito. 

 

14. “Quanto aos adolescentes, nenhuma época lhes parece tão injusta quanto a nossa.”  

É correto afirmar que o sujeito da oração é: 

A) Sujeito simples. 

B) Sujeito composto. 

C) Sujeito oculto. 

D) Sem sujeito. 

 

15. “Os representantes da ONU, exaustos, deixaram o salão principal.” 

É correto afirmar que o predicado da oração é: 

A) Predicado nominal. 

B) Predicado verbal. 

C) Predicado verbo-nominal. 

D) Predicado indeterminado. 

 

16. Tomando-se o seguinte período “Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do 

orfanato.”, é correto afirmar que sua voz verbal é: 

A) Voz ativa. 

B) Voz passiva analítica. 

C) Voz passiva sintética. 

D) Voz reflexiva. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

  

17. Em uma plantação de melancia foram plantadas 2000 sementes, no entanto, devido à estiagem, 

apenas 1600 sementes brotaram. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que se na 

próxima plantação forem plantadas 6800 sementes, brotarão apenas: 

A) 5440 sementes. 

B) 5650 sementes. 

C) 5680 sementes. 

D) 5750 sementes. 
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18. “Uma moto consome 20 litros de gasolina por quilômetro rodado. As duas grandezas, quantidade de 

gasolina e distância percorrida, são ________________________, pois, aumentando-se a distância percorrida, 

aumenta-se a quantidade de gasolina gasta. Diminuindo-se a distância, diminui-se o gasto de gasolina.”. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A) Inversamente proporcionais. 

B) Diretamente proporcionais. 

C) Improporcionais. 

D) Irracionais. 

 

19. Considere a seguinte situação hipotética: uma máquina é capaz de produzir 28 pratos descartáveis 

em 2 minutos. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 2 horas serão produzidos: 

A) 1310 pratos. 

B) 1430 pratos. 

C) 1650 pratos. 

D) 1680 pratos. 

 

20. Na função de primeiro grau 𝑦 = 3𝑥 + 7, é correto afirmar que a reta intercepta o eixo y em: 

A) 𝑦 = 5 

B) 𝑦 = 6 

C) 𝑦 = 7 

D) 𝑦 = 10 

 

 


