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Município de Belmonte 

Estado de Santa Catarina 

Processo Seletivo Público nº 001/2018 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de 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 02horas30min, 

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. O MS-Word 2007 tem uma função onde podemos iniciar uma mala direta, para criar uma carta-

modelo a ser impressa ou enviada várias vezes por e-mail, remetendo cada cópia a um destinatário 

diferente. Em qual guia encontra-se essa função chamada de Mala Direta? 

A) Exibição. 

B) Inserir. 

C) Correspondências. 

D) Revisão. 

 

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

No Auto CAD 2015, o sistema _____________________, funciona de forma similar ao utilizado atualmente em 

pacotes da linha Office da Microsoft. Nele, os comandos estão divididos em painéis de mesma função 

(Desenhos, Modificações, Anotações, etc.), que por sua vez estão divididos em abas. Clicar em um dos ícones 

corresponde a inserir um comando na Caixa de Comando. 

A) Start Drawing. 

B) Ribbon. 

C) Display option. 

D) Model Layout. 

 

03. Sobre as coordenadas cartesianas relativas, no Auto CAD, é correto afirmar: 

A) Insere-se o símbolo de arroba (@) e o implemento da coordenada em relação ao último ponto 

definido. 

B) Insere-se o símbolo de hashtag (#) e o implemento da coordenada em relação ao primeiro ponto 

definido. 

C) Insere-se o símbolo de arroba (@) e o implemento da coordenada em relação ao primeiro ponto 

definido. 

D) Insere-se o símbolo de hashtag (#) e o implemento da coordenada em relação ao último ponto 

definido. 

 

04. As portas seriais representam as primeiras interfaces que permitiram aos computadores trocar 

informações com os periféricos. O termo serial designa um envio de dados através de um fio único: 

A) Os Mega-hertz. 

B) Os Bits. 
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C) Os Caracteres Especiais. 

D) Os Gigabytes. 

 

05. No Ms-Excel se digitarmos na célula J2 a fórmula =SE(L8>=2200;L8*10;L8*100) e apertarmos 

ENTER, qual será o resultado, sabendo que o valor da célula L8 é 2250? 

A) #VALOR. 

B) 4500. 

C) 22500. 

D) 222500. 

 

06. A Internet é formada por um conjunto de grande domínios globais, dividido em países. Qual domínio 

é usado para os sites da Jamaica? 

A) .jm. 

B) .ja. 

C) .jc 

D) .ji. 

 

07. As portas seriais estão geralmente integradas à placa-mãe e, por isso, há conectores na parte traseira 

da caixa, ligados à placa-mãe por cabos, permitindo conectar um elemento externo. Os conectores em 

série possuem: 

A) 10 ou 20 pinos. 

B) 9 ou 25 pinos. 

C) 12 ou 48 pinos. 

D) 5 ou 32 pinos. 

 

08. Todos os processadores atuais trazem uma certa quantidade dessa memória embutida no 

encapsulamento. O objetivo é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que 

fique ocioso por longos períodos. Trata-se da memória: 

A) BIOS. 

B) Cache. 

C) ROM. 

D) RAM. 
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09. Qual fórmula do MS-Excel 2007, retorna na célula, a data e a hora atuais formatadas como data e 

hora? 

A) DATA. 

B) MOMENTO. 

C) HOJE. 

D) AGORA. 

 

10. Sobre o Hipertexto, analise as proposições abaixo: 

I- A leitura de um hipertexto é linear; 

II- O hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não 

tem sequência definida; 

III- No hipertexto, o leitor passa a ter uma participação mais ativa, pois ele pode seguir caminhos variados 

dentro do texto, selecionando pontos que o levam a outros textos ou outras mídias para complementar o 

sentido de sua leitura; 

IV- O hipertexto está somente na Internet. 

É correto o que se afirma em: 

A) II, III, apenas. 

B) I, II, III, apenas. 

C) II, IV, apenas. 

D) I, III, IV, apenas. 

 

11. Qual comando abaixo, no Linux, mostra-nos quem está logado no sistema? 

A) whois. 

B) who. 

C) whoami. 

D) whonow. 

 

12. No Windows XP, qual atalho de teclado podemos criar um atalho para um item selecionado, 

enquanto arrastamos o item? 

A) Ctrl+Shift. 

B) Ctrl+Esc. 

C) Shift+Alt. 

D) Alt+Shift. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O pronome oblíquo átono ficará proclítico ao verbo por causa dos seguintes fatores que o atraem: 

I- Palavras de valor negativo (não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem [= e nem]); 

II- Conjunção coordenativa alternativa; 

III- Verbo no gerúndio precedido da preposição “em”.  

Dois itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. “O quarto foi invadido de repórteres, de câmeras.”. É correto afirmar que os termos destacados 

exercem função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Vocativo. 

C) Aposto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

ATENÇÃO: Com base na frase “o certo seria que a lei fosse para todos.”, responda as próximas duas 

questões: 

 

15. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 

 

16. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Pronome relativo. 

C) Partícula expletiva ou de realce. 

D) Pronome indefinido. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

17. A mesorregião do Oeste Catarinense é uma das seis mesorregiões do estado brasileiro de Santa 

Catarina. São cidades pertencentes à Mesorregião do Oeste Catarinense, exceto: 

A) Descanso.  

B) Princesa.  

C) Monte Carlo.  

D) Campo Erê.  

 

18. Segundo a Lei Orgânica de Belmonte- SC, analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 

“Art. 14 - O Poder ___________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, 

representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre cidadãos 

maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos.” 

A) Judiciário.  

B) Monarquio.  

C) Executivo.  

D) Legislativo. 

 

19. “Brasil atinge 8º lugar em ranking mundial de energia eólica. País acrescentou 2,022 GW de potência 

eólica ano passado e ultrapassou o Canadá no ranking mundial de capacidade instalada.” 

(Fonte adaptada: https:// https://g1.globo.com/ultimas-noticias/noticia/brasil>acesso em 15 de 

fevereiro de 2018) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a 

energia eólica é produzida a partir: 

I - De uma reação denominada fissão. 

II - Da queima de combustível.  

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 
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20. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O rio Amazonas nasce na ______________________________ e é considerado o maior rio em extensão e volume 

de água do mundo.” 

A) Serra Dourada.  

B) Cordilheira do Atlas. 

C) Serra da Canastra.  

D) Cordilheira dos Antes. 


