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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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. A imagem abaixo representa: 

 

A) Cabos para transmissão paralela em slot PCI Express. 

B) Cabos para transmissão serial IDE. 

C) Cabos para transmissão serial SCSI. 

D) Cabos para transmissão paralela LPT. 

 

02. É a ferramenta de gerenciamento de arquivos no Windows 98, através dessa ferramenta pode-se 

manter os arquivos em ordem, copiar arquivos entre unidades de disco (disco rígido, disquetes, CDs) e 

apagar arquivos. Trata-se da ferramenta: 

A) Painel de Controle. 

B) Ferramentas do Sistema. 

C) Pasta Windows. 

D) Windows Explorer. 

 

03. Qual comando no AutoCad, usa-se para criar múltiplas cópias de um objeto obedecendo a um 

padrão? 

A) Mirror. 

B) Array. 

C) Offset. 

D) Scale. 

 

04. O procedimento correto para limpar hyperlinks, no CorelDraw, caso o usuário tenha colado um texto 

linkado diretamente do Word é: 
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A) Clicar na Barra de propriedades com o botão contrário do mouse e ativar a barra Internet > 

Selecionar o texto com a ferramenta de texto (F8) e na barra de internet, delete o endereço que 

está ligando o texto > Pressionar Enter. 

B) Clicar na Barra de Internet e ativar a barra Hyperlink > Selecionar o texto com a ferramenta de 

texto (F6) e na barra de Hiperlink, delete o endereço que está ligando o texto > Pressionar Enter. 

C) Clicar na Barra de Internet e ativar a barra Hiperlink > Selecionar o texto com a ferramenta de 

texto (F8) e na barra de Hiperlink, selecionar o item “Sem Hiperlink” > Pressionar Enter. 

D) Clicar na Barra de propriedades com o botão contrário do mouse e ativar a barra Internet > 

Selecionar o texto com a ferramenta de texto (F6) e na barra de internet, delete o endereço que 

está ligando o texto > Pressionar F2 para concluir a ação. 

 

05. Qual software abaixo não é um antivírus: 

A) Windows Defender. 

B) Avira. 

C) Bitdefender. 

D) Cerberus. 

 

06. Em diversas ocasiões, no SO Windows XP, 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 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 as Opções de Pasta do Windows XP? 

A) control folders 

B) foldersxp.msi 

C) foldersWin 

D) controlWin_folders 

 

07. No Ms-Excel XP se digitarmos, na célula A8, a fórmula =SE(B10>=200;B10*50;B10*100) e 

apertarmos ENTER, qual será o resultado, sabendo que o valor da célula B10 é 220? 

A) 1100. 

B) 11000. 

C) 20000. 

D) 2000. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 
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“O ______________________ é um software gravado na memória _______________________ e é o primeiro software 

que é executado no computador quando ele é ligado. Outro software gravado na mesma memória é o 

________________, que é executado toda vez que o computador é ligado para checagem e contagem de 

memória.” 

A) Chip set / RAM / BIOS. 

B) BIOS / ROM / POST. 

C) BIOS / RAM / Chip set. 

D) POST / ROM / BIOS. 

 

09. Redes de Área de Armazenamento, são utilizadas para fazer a comunicação de um servidor e outros 

computadores, ficando restritas a isso. A nomenclatura dada a essa rede é: 

A) MAN. 

B) WMAN. 

C) SAN. 

D) PAN. 

 

10. O TLD (Top Level Domain), trata-se do nível mais alto de um domínio, localizado mais à direita do 

endereço web (URL). Um dos tipos de TLD são os códigos de País (Country Code Top-Level 

Domain — ccTLD), que são de 2 caracteres relacionados a um determinado território nacional. Qual 

ccTLD é usado para o país da Bélgica? 

A) .BC 

B) .BL 

C) .BG 

D) .BE 

 

11. Quais comandos abaixo mostram conteúdos de arquivo, no sistema operacional Linux? 

A) mkdir, more e gv. 

B) less, gv e hs.  

C) cat, less e more. 

D) cat, hs e who. 

 

12. O atalho de teclas usado no MS-Word XP, para abrir ou fechar parágrafo é: 

A) Ctrl + 0 

B) Ctrl + F 

C) Ctrl + S 
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D) Ctrl + I 

  

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 
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17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 
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20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


