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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

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 
               

17 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
O computador é um dispositivo capaz de executar uma 
sequência de instruções lógicas. Para tanto, segundo a 
arquitetura de Von Neumann, ele necessita no mínimo de 
4 componentes de hardware, essenciais para ser 
considerado um computador. Esses componentes são: 
 
A) Memória, barramento, dispositivos de entrada/saída e 

rede; 
B) Impressora, barramento, CPU e teclado; 
C) Mouse, teclado, memória e dispositivos de 

entrada/saída; 
D) CPU, memória, dispositivos de entrada/saída e 

barramento. 
 
QUESTÃO 12 
A civilização ocidental adotou um sistema de numeração 
decimal, que possui dez algarismos (0-9), porém na 
arquitetura de computadores são utilizados outros 
sistemas de numeração como o sistema hexadecimal (0-
F). Marque a opção que contém apenas algarismos aceitos 
no sistema de numeração hexadecimal. 
 
A) A, F, H; 
B) 0, 9, E; 
C) X, B, F; 
D) 8, 9, X. 
 
QUESTÃO 13 
É comum no estudo da arquitetura de computadores a 
necessidade de realizar conversões de sistemas 
numéricos. O número 10101010 em sistema binário ao ser 
convertido para o sistema decimal resultará no número: 
 
A) 170; 
B) 10; 
C) 168; 
D) 128. 
 
QUESTÃO 14 
As placas mães comerciais interagem com a CPU (Central 
Processing Unit) através de um barramento conhecido 
como soquete. Atualmente a Intel para os processadores 
da 8ª geração da linha Core i3 modelo de soquete utilizado 
é o: 
 
A) LGA 1151; 
B) PBG 1150; 
C) AM3+; 
D) LGA 775. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
No Windows XP para garantir o funcionamento adequado 
dos dispositivos de hardware, os softwares são conhecidos 
como drivers. Esses programas funcionam como 
tradutores entre o sistema operacional e o dispositivo, 
possibilitando assim a sua plena comunicação. O Windows 
XP possui uma ferramenta para gerenciar esses drivers. 
Essa ferramenta é conhecida como: 
 
A) Gerenciador Tarefas; 
B) Gerenciador de Dispositivos; 
C) Gerenciador de Drivers; 
D) Painel de Controle. 
 
QUESTÃO 16 
Para uso do computador e a continuidade do trabalho, o 
Windows 7 disponibiliza diversos modos de desligamento. 
Sobre eles, observe as seguintes afirmações: 
 
I. A opção “Desligar” fecha todos os apps que estão em 

execução no Windows, encerra o próprio SO e finaliza 
a atividade de todos os componentes do seu 
dispositivo. O PC então fica completamente desligado; 

II. A opção “Suspender” salva seu trabalho do ponto em 
que você parou no disco rígido e o PC fica 
completamente desligado; 

III. A opção “Hibernar” salva seu trabalho do ponto em 
que você parou na memória RAM e coloca o PC em 
modo de baixo consumo de energia, não o desligando 
completamente. 

 
Quais dos itens acima são verdadeiros? 
 
A) Apenas os itens II e III; 
B) Apenas os itens I e III; 
C) Apenas o item I; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 17 
O procedimento adequado para remover um programa 
instalado no Windows 7 sem comprometer o Sistema 
Operacional é: 
 
A) Acessar e excluir diretamente a pasta do programa; 
B) Clicar com o botão direito na pasta do programa, opção 

“Remover”; 
C) Através do “Painel de Controle”, opção “Desinstalar um 

Programa”; 
D) Abrir o “Gerenciador de Tarefas”, selecionar o 

programa, clicar em “Finalizar”. 
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QUESTÃO 18 
No Windows 7 ao deletar um arquivo ou diretório 
normalmente ele não é eliminado definitivamente, mas é 
enviado à lixeira. Ela tem uma capacidade pré-
configurada, todavia é possível modificar essa capacidade. 
Marque a única opção abaixo que descreve um 
procedimento para modificar a capacidade da lixeira do 
Windows 7. 
 
A) Acessar o “Painel de Controle”, escolher a opção 

“Espaço de Armazenamento”, Clicar em lixeira, 
modificar o valor do campo “Tamanho” e clicar no botão 
“OK”; 

B) Clicar com o botão direito na “Lixeira”, escolher a opção 
“Esvaziar Lixeira”, modificar o valor do campo 
“Tamanho Personalizado” e clicar no botão “OK”; 

C) Acessar o “Painel de Controle”, escolher a opção 
“Gerenciador de Dispositivos”, Clicar em lixeira, 
modificar o valor do campo “Tamanho” e clicar no botão 
“OK”; 

D) Clicar com o botão direito na “Lixeira”, escolher a opção 
“Propriedades”, modificar o valor do campo “Tamanho 
Personalizado” e clicar no botão “OK”. 

 
QUESTÃO 19 
O Sistema Operacional Linux foi lançado em 1991 eaté 
hoje é origem de várias polêmicas. Sobre o Linux observe 
as afirmações: 
 
I. Existem diversas distribuições do Linux, não sendo 

necessário utilizá-las por linha de comando; 
II. O Linux é imune a todos os tipos de malware inclusive 

vírus; 
III. Na distribuição Ubuntu do Linux é possível criar mais 

de um usuário. 
 
Quais dos itens acima são verdadeiros? 
 
A) Apenas os itens II e III; 
B) Apenas os itens I e III; 
C) Apenas o item I; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 20 
O Linux possui diversas distribuições. Marque o único item 
que contém apenas distribuições do Linux. 
 
A) Fedora, Unix, Mint; 
B) Solaris, CentOS, Slackware; 
C) RedHat, Kali, IOS; 
D) OpenSuse, Ubuntu, Debian. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
No que diz respeito aos conceitos de Intranet, Extranet e 
Internet são frequentemente confundidos. Baseado nestes 
conceitos, relacione as colunas abaixo: 
 
I. Rede mundial de computadores com conteúdo 

acessado através do protocolo TCP/IP; 
II. Rede interna, fechada e exclusiva, com acesso 

somente para uma instituição ou grupo; 
III. Rede interna, privada, com conteúdo de acesso 

externo a sua instituição detentora. 
 
(   ) Intranet; 
(   ) Extranet; 
(   ) Internet. 
 
Após relacionar as colunas podemos aferir que a sequência 
correta, de cima para baixo, é: 
 
A) III, I e II; 
B) I, II e III; 
C) II, III e I; 
D) III, II e I. 
 
QUESTÃO 22 
Com a crescente diversidade de tipos de equipamentos 
eletrônicos como: PC, Smartphone, Smart TV, Tablet, 
Consoles de Games, etc., é cada vez maior o número de 
formatos de arquivos de áudio. Marque a opção que possui 
apenas formatos de arquivos de áudio. 
 
A) WMA, MP3, WAV; 
B) MP3, AAC, PDF; 
C) JPG, PCM, MP3; 
D) MP3, PNG, MID. 
 
QUESTÃO 23 
Com o crescente número de problemas de segurança da 
informação é cada vez mais comum a presença de 
programas anti-malwares (também conhecidos como 
antivírus) nos computadores. Marque a opção que contém 
apenas anti-malwares. 
 
A) McAfee, Panda, Excel; 
B) Avast, Kaspersky, Vipre; 
C) Nod32, Firewall, AVG; 
D) BitDefender, Avira, Linux. 
 
QUESTÃO 24 
Os clientes Web mais utilizados são os Navegadores Web, 
os browsers. Atualmente eles proporcionam a interação 
repleta de recursos entre usuário e aplicação Web. Marque 
a opção que contém apenas Navegadores de Web. 
 
A) Internet Explorer, Chrome, Avast; 
B) Firefox, Chrome, Linux; 
C) Chrome, Edge, Safari; 
D) Pychro, Opera, Chrome. 
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QUESTÃO 25 
As redes de computadores estão cada vez mais repletas 
de dispositivos. Sobre eles observe as afirmações: 
 
I. Os Repetidores reproduzem o sinal recebido de uma 

rede, ampliando assim o alcance da mesma; 
II. O Hub distribui os dados para um dispositivo da rede 

por vez; 
III. O Switch cria uma espécie de canal de comunicação 

exclusiva entre a origem e o destino. 
 
Quais dos itens acima são verdadeiros? 
 
A) Apenas os itens II e III; 
B) Apenas os itens I e III; 
C) Apenas o item I; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 26 
No editor de texto Microsoft Word é possível modicar uma 
sentença digitada em relação as letras maiúsculas e 
minúsculas sem a necessidade de redigitá-la. Qual opção 
desse recurso modificaria a sentença “lUKE, eu SOU seu 
pAI” para “Luke, eu sou seu pai”? 
 
A) Primeira letra da sentença em maiúscula; 
B) Minúsculas; 
C) Colocar Cada Palavra em Maiúscula; 
D) aLTERNARmAIÚSC./mINÚSC. 
 
QUESTÃO 27 
A herança é um dos pilares da Programação Orientada a 
Objetos, que permite criar uma nova classe a partir de 
uma classe existente. Considerando o conceito de 
herança, avalie as afirmações abaixo. 
 
I. Herança é uma propriedade que facilita a 

implementação de reuso; 
II. Quando uma subclasse é criada, essa herda todas as 

características da superclasse, não podendo possuir 
propriedades e métodos próprios; 

III. Herança múltipla é uma propriedade na qual uma 
superclasse possui diversas subclasses. 

 
Quais dos itens acima são verdadeiros? 
 
A) Apenas os itens II e III; 
B) Apenas os itens I e III; 
C) Apenas o item I; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
O código binário (10110011) é linguagem natural do 
computador e é nele que são executados todos os 
comandos, todavia, foi necessária a criação de linguagens 
mais parecidas com a humana para facilitar a expressão 
desses comandos. As linguagens de programação utilizam 
técnicas de tradução para transformar suas expressões em 
código binário. Existem basicamente 2 métodos: a 
“Compilação” que realiza essa tradução antes da execução 
e a “Interpretação” que realiza a tradução na hora da 
execução. Marque a opção que possui apenas linguagens 
Interpretadas: 
 
A) Ruby, Python, Javascript; 
B) Java, PHP, C++; 
C) Swift, Pascal, Go; 
D) Perl, C#, Ada. 
 
QUESTÃO 29 
O XP (Extreme Programming) é uma metodologia ágil de 
programação. Ele é composto por diversas práticas. 
Marque a opção que não é uma dessas prática. 
 
A) TDD (Test Driven Development); 
B) Refatoração de Código; 
C) Integração Contínua; 
D) Documentação Detalhada. 
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QUESTÃO 30 
No Modelo de Entidade Relacionamento (MER) abaixo, a entidade Funcionário possui 3 atributos sendo que um deles é seu 
identificador, ou seja, tem a função de garantir que cada registro seja único. Qual dos atributos é o identificador do 
Funcionário no MER, abaixo? 
 

 
 
A) Cargo; 
B) Nome; 
C) Matrícula; 
D) Médico. 
 
 
 

Funcionário 

Matricula 

P 

Nome 

CNH CRM Médico Motorista 

Cargo 


	0_2012 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
	2012 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

