
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 13/03/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 DIGITADOR 



 

PARTE I – DIGITADOR 
 
01 - No Microsoft Word 2010, não se constituí uma opção 
de quebra de seção:  

A) Página atual 
B) Próxima página 
C) Contínua 
D) Página par 
E) Página impar 

 
02 - No Microsoft Windows 7, a exibição das propriedades 
do sistema que contêm o nome do computador, gerenciador 
de dispositivos etc, pode ser obtida com a o atalho de 
teclado Win (tecla de logotipo do Windows) + (mais) 

A) PrintScrn/SysRq 
B) Scroll Lock 
C) Insert 
D) Home 
E) Pause/Break. 

 
03 - No Microsoft Windows 7, pode-se fazer a alternância 
entre itens abertos através do atalho de teclado 

A) Alt + F1 
B) Alt + F2 
C) Alt + Tab 
D) Shift + Tab 
E) Shift + F2 

 
04 - Ao visualizar (opção Mostrar Tudo) uma tabela 
construída no Microsoft Word 2010, o símbolo demarcado 
com o número 4 representa:  
 

 
 

A) a alça de movimentação da tabela 
B) o marcador de fim de célula. 
C) a marca de fim de linha 
D) a alça de redimensionamento da tabela. 
E) o indicador de célula livre.  

 
05 - No Microsoft Excel 2010, considerando que nas células 
A1, B1 e C1 estão digitados, respectivamente, os números 
decimais dados pelas frações 5/3, 5/4 e 8/5 e que na célula 
D1 seja digitada a fórmula =(INT(A1)*INT(B1)*INT(C1)) 
o resultado obtido em D1 será 

A) -2 
B) -1  
C) 1 
D) 4 
E) 2 

 
 
 
 
 
 

06 - No Microsoft Windows 7, são nomes de arquivos 
válidos, exceto 

A) Nome@Arq1-2.1 
B) Nome&Arq1 2 
C) Nome%Arq1-{2} 
D) Nome:Arq1_2 
E) Nome$Arq1_2 

 
07 - Formato usado no Microsoft Excel 2010 que alinha 
símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna: 

A) Número 
B) Contábil 
C) Moeda 
D) Especial 
E) Personalizado 

 
08 - No Microsoft Excel 2010, o recurso de Orientação só 
não permite, dentre as opções abaixo especificadas, que 
conteúdos de células selecionadas sejam 

A) inclinados no sentido horário. 
B) inclinados no sentido anti-horário. 
C) girados para baixo. 
D) invertidos na horizontal. 
E) colocados na vertical. 

 
09 - Dentre as opções de tipos de campo colocadas abaixo, 
qual a única opção que contem 2 tipos de dados que podem 
ser usados, no Microsoft Access 2010, como chaves 
primárias? 

A) Memorando e Texto 
B) Anexo e Número 
C) Calculado e Moeda 
D) Hyperlink e Texto 
E) Moeda e Data/Hora 

 
10 - O objetivo específico para se usar o objeto Macros no 
Microsoft Access 2010 é  

A) automatizar ações repetitivas. 
B) exibir dados em um layout personalizado. 
C) recuperar dados. 
D) gerar relatórios personalizados. 
E) disponibilizar dados na Internet. 

 
11 - Preâmbulo URL que caracteriza o uso de um site 
acessível através do protocolo de transferência de hipertexto 
seguro: 

A) http:// 
B) fstp:// 
C) dhcp:// 
D) https:// 
E) ahcps:// 

 
12 - Protocolo TCP/IP usado para transferência de e-mails 
entre servidores: 

A) HTTP 
B) FTP 
C) SMTP 
D) SNMP 
E) HTTPS 

 
 



 

13 - Que ação é requerida quando se pressiona e se mantem 
pressionados os botões direito e esquerdo do mouse por 2 
segundos durante uma apresentação do PowerPoint 2010? 

A) Encerrar a apresentação. 
B) Alternar o ponteiro para uma caneta. 
C) Exibir a caixa de diálogo Todos os slides. 
D) Ir para o próximo indicador. 
E) Retornar ao primeiro slide. 

 
14 - Que ação é requerida quando se pressiona o . (ponto) 
durante uma apresentação do PowerPoint 2010? 

A) Exibir a caixa de diálogo Todos os slides. 
B) Exibir um slide branco ou voltar a apresentação a 

partir de um slide branco vazio. 
C) Exibir um slide preto ou voltar a apresentação a partir 

de um slide preto vazio. 
D) Executar a animação anterior ou voltar ao slide 

anterior. 
E) Executar a próxima animação ou avançar para o 

próximo slide. 
 
15 - Que comando do Linux permite a remoção de um 
arquivo sem consulta ao usuário? 

A) rm com opção -f 
B) rd com opção -i 
C) rmdir com opção -i 
D) rmfile com opção -d 
E) cp com opção -f 

 
16 - Que comando do Linux é usado para mudar as 
permissões de um arquivo ou diretório? 

A) rm 
B) chmod 
C) chown 
D) head 
E) alias 

 
17 - Estando no LibreOffice Writer 3, editando um 
documento, e for acionada a opção Nova janela do item de 
menu Janela: 
I - Será aberta uma outra janela de edição do mesmo 
documento. 
II - Será aberta uma outra janela em branco para edição de 
qualquer documento. 
III – Será aberta uma janela na qual tudo o que for editado 
se refletirá na outra janela aberta. 
Das opções acima colocadas, apenas 

A) a II é verdadeira. 
B) a I é verdadeira. 
C) a III é verdadeira. 
D) são verdadeiras a I e a III. 
E) são verdadeiras a II e a III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 - No LibreOffice Writer 3, a opção Contar palavras do item 
de menu Ferramentas, traz como respostas o número de: 
I – Páginas 
II – Palavras 
III – Caracteres 
IV – Caracteres excluindo os espaços. 
V – Linhas 
Das opções acima colocadas, apenas são verdadeiras a 

A) II e a IV 
B) III e a V 
C) II, a III e a V 
D) I, a II, a III e a V. 
E) II, a III e a IV. 

 
19 - No LibreOffice Calc 3, ao se executar a função 
=DELTA(10; 12), tem-se como resultado o valor 

A) 1 
B) 120 
C) 0 
D) 11 
E) -1 

 
20 - No LibreOffice Calc 3, ao se executar a função 
=DIAS360(20/02/2016;01/03/2016), tem-se como resultado o 
valor 

A) 11 
B) 9 
C) 10 
D) 0 
E) 1 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 21 e 22 referem-se ao texto seguinte: 
 

Como fazíamos sem água limpa 
Hoje a coisa é simples. Você abre o filtro - ou a garrafinha 

de água mineral - e mata a sede à vontade. Mas, para nossos 
antepassados, água costumava ser um problemão: um pequeno 
gole poderia levar à morte. Isso porque, no começo dos tempos, 
os únicos instrumentos que os homens tinham para determinar 
se a água estava boa ou não para o consumo eram o olho e o 
paladar. E parecia óbvio que água clara e sem sabores estranhos 
era sinônimo de água limpa. O problema é que muitos 
organismos nocivos ao ser humano não mudam nem a cor nem 
o gosto da água. E lá se iam alguns de nossos antepassados 
morrendo por causa da sede, ou melhor, da falta de sede. [...] 

         SOALHEIRO,Bárbara. Como fazíamos sem... 
São Paulo:Panda Books,2006. P. 14 

 
21 - Das afirmações seguintes com relação ao período composto 
destacado: 
I. A oração principal é “muitos organismos nocivos ao ser 
humano não mudam nem a cor nem o gosto da água”. 
II. “muitos organismos nocivos ao ser humano” é o sujeito da 
oração principal. 
III. O verbo da oração principal classifica-se como verbo de 
ligação. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto 



 

22 - Das afirmações seguintes com relação ao período 
destacado: 
I. A oração subordinada exerce função de sujeito da oração 
principal. 
II. A oração subordinada exerce função de predicativo do 
sujeito da oração principal. 
III. A oração principal exerce função de predicativo do 
objeto da oração subordinada.  

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
As questões 23 e 24 referem-se ao poema seguinte: 
 
O apanhador de desperdícios 
Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas 
Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade 
das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior do que o mundo. 
Sou um apanhador de desperdícios: 
Amo os restos 
como as boas moscas. 
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 
Porque eu não sou da informática: 
eu sou da invencionática. 
Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In: 
PINTO, Manuel da Costa. Antologia comentada da poesia 

brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 
73-73. 

 
23 - Das afirmações seguintes: 
I. O eu lírico valoriza o contato com a natureza em oposição 
às invenções da modernidade. 
II. Ao afirmar “uso a palavra para compor meus silêncios”, 
o eu lírico diz que não tem nada a dizer em seus poemas. 
III. Segundo o eu lírico, é preciso renovar o sentido das 
palavras por meio de inovações tecnológicas como a 
informática. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Todos estão incorretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
 
 
 

24 - Identifique o vocábulo presente no poema que podemos 
considerar um neologismo. 

A) informática 
B) invencionática 
C) sotaque  
D) nascença 
E) fatigadas 

 
25 - Indique o item em que o elemento mórfico destacado 
está analisado incorretamente analisado. 

A) podemos      tema 
B) desentender       prefixo 
C) jeitosa       desinência nominal de gênero 
D) trocas       desinência nominal de número 
E) olha        radical 

 
A questão 26 refere-se a tira seguinte: 

 
26 - A função sintática do primeiro “QUE” do segundo 
quadrinho é de: 

A) sujeito  
B) objeto direto 
C) complemento nominal 
D) adjunto adnominal 
E) adjunto adverbial 

 
As questões de 27 a 29 referem-se ao texto seguinte: 
 
[...] 

Acho normal que meninas queiram imitar as mães. Já vi 
garotinhas se equilibrando em cima de sapatos de salto, com o 
rosto borrado de batom, após atacar o armário e a penteadeira 
maternos. Meninos também gostam de se vestir como os pais. 
Eu mesmo, quando criança, me senti orgulhosíssimo quando 
ganhei meu primeiro terninho com gravata. Um adulto! 

[...] Já soube de pais revoltados com escolas por terem 
adotado livros com um mínimo de ousadia. ONGs tratam de 
defender as crianças da exposição a temas violentos ou eróticos 
nos meios de comunicação. Mas não conheço nenhuma que 
critique a moda infantil. Mais que isso: os pais parecem gostar 
dela. 

E os valores do universo adulto se refletem no jeito de vestir 
dos filhos. 

[...] 
Assisto admirado à crescente “adultização” da moda infantil. 

E, em consequência, sua sensualização.  
 [...] 
 Podem me chamar de antiquado, mas o que há na 
cabeça das mães que vestem suas meninas assim? 

Em geral, quando se toca no tema, a resposta é genérica. 
— É culpa da moda! — disse uma amiga. 
Como se a moda fosse uma entidade à parte, à qual 

devêssemos obediência absoluta. Mas a moda somos nós. 



 

Ninguém produziria essas peças se não houvesse quem as 
comprasse. 

Ainda acredito que cada fase da vida deve ser vivida em seu 
esplendor. A infância é um momento de formação. De 
descoberta e construção de valores para a vida. Sei que os pais 
agem de maneira inocente. A não ser em casos muito raros, não 
há intenção malévola. Mas o que esperar dessas crianças que 
desde cedo são levadas a exercer sua sensualidade? E a que 
riscos estão expostas? 

Às vezes, acho que deveria haver uma escola para pais. 
(“Quanto exagero!”. Veja São Paulo, 20/4/2011. 

p.174) 
 
27 - O texto defende a seguinte ideia: 

A) meninos e meninas não se espelham nos valores dos 
pais. 

B) a moda existe porque existem consumidores.  
C) há temas que os meios de comunicação devem evitar. 
D) crianças que se vestem como adultos tendem a se 

comportar como tais. 
E) É importante que os pais influenciem as crianças para 

que comprem roupas baratas. 
 
28 - O argumento que justifica a ideia de que os pais não 
deveriam vestir as crianças como pessoas adultas é: 

A) cada fase da vida deve ser vivida em seu esplendor. 
B) o comportamento adulto provoca a antecipação da 

sensualidade. 
C) os pais agem de maneira inocente. 
D) a ditadura da moda deve ser evitada. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
29 - No trecho “[...] o que há na cabeça das mães que vestem 
suas meninas assim?”, o termo em destaque pode ser 
adequadamente substituído por: 

A) como crianças 
B) em desacordo com a moda 
C) como pessoas adultas 
D) respeitando sua fase infantil 
E) com roupas inadequadas para cada local 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 

30 - A respeito da oração “Quando cai uma estrela cadente”, 
indique o tipo de relação que ela mantém com a outra oração. 

A) tempo 
B) causa 
C) consequência 
D) finalidade 
E) condição 

 
 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 
31 - Foram consultados 180 jovens de um bairro, para saber 
se praticam alguns destes esportes: futebol e skate. Cem 
jovens afirmaram que jogam futebol, 65 andam de skate e 
25 não praticam nenhum deles. Escolheu-se um dos jovens 
e constatou-se que ele joga futebol. Qual é a probabilidade 
de que esse jovem também ande de skate?  

A) 1 18  

B) 13 20  

C) 1 9  

D) 1 10  

E) 3 20  
 

32 - Uma das turmas de certa escola realizou uma pesquisa 
com 200 alunos do ensino médio em relação à área de 
preferência entre as disciplinas estudadas (exatas, humanas 
ou biológicas). Observe o resultado dessa pesquisa. 

 
Qual a probabilidade de, sorteando um desses alunos, ele ter 
preferência pelas disciplinas da área de humanas? 

A) 25% 
B) 20% 
C) 40% 
D) 30% 
E) 35% 

 
33 - A função Lucro é dada pela diferença entre a função 
receita e a função custo. Seja (x) 8,5R x  a função 
receita, ( ) 3,5 10000C x x   a função custo e x a 
quantidade vendida de um produto. Para quais valores de x 
a função lucro  ( )L x  será positiva? 

A) Positiva para x  maior que 1000 unidades. 
B) Positiva para x  maior que 2000 unidades. 
C) Positiva para x  maior que 1900 unidades. 
D) Positiva para x  maior que 1600 unidades. 
E) Positiva para x  maior que 1800 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 - Bruno dispõe de 950 metros de arame para cercar uma 
superfície retangular a fim de prender algumas ovelhas. A 
cerca deverá ser composta de cinco fios de arame 
igualmente espaçados. Para economizar arame, ele utilizará 
uma das cercas já existentes na propriedade, tendo assim, 
que cercar apenas três lados. Quais deverão ser as medidas 
da superfície cercada por Bruno de maneira que sua área 
seja máxima? 

A) 45 m e 88 m 
B) 44,5 m e 92 m 
C) 46 m e 87 m 
D) 42,5 m e 85 m 
E) 47,5 m e 95 m 

 
35 - O valor de um automóvel em certa unidade monetária, 
daqui a t  anos, pode ser obtido a partir da função 

( ) 30000.0,9 tV t . Considerando hoje como tempo 
zero, determine após quantos anos, aproximadamente, o 
valor do automóvel será o terço do atual. Use 
log3 0,477  

A) Aproximadamente após 12 anos, o valor do carro 
será um terço do seu valor atual. 

B) Aproximadamente após 9 anos, o valor do carro 
será um terço do seu valor atual. 

C) Aproximadamente após 8 anos, o valor do carro 
será um terço do seu valor atual. 

D) Aproximadamente após 10 anos, o valor do carro 
será um terço do seu valor atual. 

E) Aproximadamente após 15 anos, o valor do carro 
será um terço do seu valor atual. 

 
36 - Numa loja existem quatro modelos de calças em quatro 
cores diferentes (preto, marrom, azul, e beje) em três 
tamanhos (P, M, G). Pedro usa o tamanho M ou G e vai 
comprar um desses modelos de calças. Quantas 
possibilidades tem? 

A) 32 
B) 10 
C) 16 
D) 8 
E) 36 

 
37 - As cinco letras da palavra TIMBU foram pintadas cada 
uma em uma bola. As cinco bolas, indistinguíveis ao tato, 
foram introduzidas num saco. Extraem-se aleatoriamente as 
bolas do saco, sem reposição, e colocam-se em fila, da 
esquerda para a direita. Qual a probabilidade de que, no 
final do processo, fique formada a palavra TIMBU, 
sabendo-se que, ao fim da terceira extração, estava formada 
a sequencia de letras TIM? 

A) 
1
3

  

B) 0  

C) 
1
2

 

D) 1  

E) 
1
4

 

 

38 - O técnico de segurança no trabalho de certa empresa 
coletou a numeração do calçado de todos os funcionários 
para providenciar calçados adequados a cada um deles: 

 
De acordo com as informações, qual é, respectivamente, a 
média aritmética, a moda e a mediana? 

A) 40, 40 e 40 
B) 40, 40 e 39 
C) 40, 39 e 40 
D) 35, 40 e 40 
E) 42, 39 e 39 

 
39 - Rafael foi avisado, pela diretoria do curso de inglês que 
frequenta, que a próxima mensalidade do curso sofrerá um 
aumento de R$ 18,70 passando a custar R$ 238,70. Qual foi 
a taxa de acréscimo sobre o valor da mensalidade? 

A) 7,0% 
B) 8,5% 
C) 9% 
D) 9,5% 
E) 7,5% 

 
40 - Na figura abaixo temos a representação de ruas de uma 
certa cidade. A distância entre os pontos A e B é de 50 
metros e as ruas AB e AC são perpendiculares. As ruas AB 
e BC cruzam-se em B, formando um ângulo de 60º. Qual é 
o perímetro do triângulo ABC determinado pelos 
cruzamentos dessas três ruas? (use 3 1,7 ) 

A) 185 metros  
B) 225 metros 
C) 260 metros 
D) 165 metros 
E) 235 metros 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


