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1.

Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.

2.

Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG,

3.

Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da

4.

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão

CNH etc.).

etiqueta da banca e da Folha de Respostas.
corretas. Verifique também, se contém 100 (cem) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas
cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
5.

Você dispõe de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo . Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das
questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 3h
(três horas) do seu início.

6.

Na Folha de Respostas, confira seu nome, número do seu documento de identificação e cargo
escolhido.

7.

Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas.

8.

Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de
Respostas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme
modelo:
A

B

C

D

E

1q o o t o
9.

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas:
dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalm ente ou que não tenha
sido transcrita.

10.

A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o
conteúdo da Folha de Respostas.

11.

Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos à todos os
candidatos.

12.

Não será permitida qualquer espécie de consulta.

13.

Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha

de Respostas e assine a Lista de Presença.
14.

Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 03 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Boa Prova!

V_________________________________________________________________
N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

J

Assinatura do(a) candidato(a):

(--------------------------------------------------------\
v_________________________________ /

Alagoas, 29 de janeiro de 2012.

Você confia no resultado!

Concurso MPE-AL 2012

Prova tipo 1

CONHECIMENTO BÁSICO

1.
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Dadas as afirmações seguintes sobre o texto,

Português

I. No primeiro parágrafo, os sinais tranquilizadores dados pelo
bombeiro reconfortaram a menina, convencendo-a de que
sua mãe não estaria morta.

As questões de 1 a 3 referem-se à crônica abaixo, de Carlos
Drummond de Andrade.

II. O uso repetido da conjunção “e” no início das orações do
primeiro parágrafo pode ser considerado um recurso
expressivo que reforça a situação desoladora da criança.

INCÊNDIO
Vi a menina procurar pela mãe, na multidão em frente ao
edifício que pegara fogo, e ninguém dizer-lhe onde estava ela. E
a menina sabia que a mãe morrera; sabia de vaga notícia, de
obscura ciência, como essas coisas se sabem sem necessidade
de testemunho. Ela passeava entre populares e fotógrafos o seu
rostinho contraído, sua vozinha de choro, sua escassez de
palavras. E quando apareceu um bombeiro para dizer-lhe que a
pessoa morta não devia ser sua mãe, todos os sinais
tranquilizadores que ele dava eram precisamente sinais
confirmativos da perda. E a menina era apenas uma dor humilde,
entre outras que latejavam naquele momento em meio à
confusão das providências para apagar as chamas e salvar as
vidas.
Vi a moça dependurar-se à corda, lá no alto, sua saia abrirse como uma flor redonda, parece mulher ensaiando voo, os
cabelos são louros, a moça vem devagar e difícil, os braços
tensos afrouxam, ela tomba no vazio. De repente não é mais
nada senão uma forma chata sobre a marquise. Raro é ver a
morte operar assim à plena luz, sem disfarce nem preparativo de
anos e anos. A morte dando demonstração. E a morte estava
solta no vão entre dois edifícios, um que se queimava, outro que
assumia o papel de porto de salvação. A vida por uma corda,
fora do circo, no coração do cotidiano. Uma corda que não chega
a rebentar, não é preciso, as mãos da moça é que cederam.
Vi... Não vi nada disso no local, mas em casa, em preto e
branco, repetido pelo televisor que captou a morte, a dor da
menina, o material da tragédia no momento em que ela se fazia.
A documentação hoje em dia não acompanha a vida de perto:
confunde-se com a vida, e, o que é terrível, nos obriga a todos a
ser espectadores de dramas que não podemos remediar, mas
cujos horrores temos de contemplar de cara. A menos que
desliguemos o aparelho, como o avestruz se recolhe às penas,
assistimos de palanque ao incêndio, à inundação, ao terremoto.
Desses homens e mulheres sacrificados no último incêndio
pode dizer-se que morreram antes da hora, não de sua própria
morte, mas de outra improvisada e injusta. Arde uma casa e as
chamas não matam ninguém. O que mata é a fuga ao incêndio, é
a impossibilidade de fugir a ele, nesses edifícios onde tudo foi
previsto menos o resguardo da vida de seus moradores. É o
despreparo, a omissão, o que-nem-me-importa com o que possa
acontecer, porque na maioria dos casos não acontece nada, os
incêndios não são diários e metódicos. Vivemos sob o signo da
ameaça, e com ele nos habituamos de tal modo que nem o
sentimos. Todos esses edifícios, amontoados, colados, como um
rebanho denso, toda essa gente dormindo ou trabalhando em
seus milhares de escaninhos no ar, sem garantia a não ser o
acaso, previsão, sem consciência do perigo, até que um dia a
moça loura se agarra desesperadamente a uma corda e depois
arria como um balão tascado... É de arrepiar.

III. No terceiro parágrafo, é possível inferir que, para o narrador
da crônica, é preferível assistir a um acontecimento pela
televisão a vê-lo ao vivo no local em que ele ocorre.
IV. Por meio da frase “as mãos da moça é que cederam”,
explicitada no final do segundo parágrafo, pode-se
compreender que a morte da moça se deu, não pela
fragilidade da corda, mas por ela ter afrouxado suas mãos,
soltando-as da referida corda.
verifica-se que são verdadeiras
A)

I e III, apenas.

B)

I, apenas.

C)

II e IV, apenas.

D)

II, apenas.

E)

IV, apenas.

2.

O uso de “cujos” em “A documentação hoje em dia não
acompanha a vida de perto: confunde-se com a vida, e, o
que é terrível, nos obrigai a todos a ser espectadores de
dramas que não podemos remediar, mas cujos horrores
temos de contemplar de cara”, no penúltimo parágrafo do
texto de Drummond, refere -se

A)

a dramas que não podemos remediar.

B)

a espectadores.

C)

à documentação.

D)

à vida.

E)

a espectadores de dramas que não podemos remediar.

3.

O uso dos dois pontos em “A documentação hoje em dia
não acompanha a vida de perto: confunde-se com a vida”
tem função similar na seguinte oração:

A)

Para sobreviver aos desafios do mundo moderno, são
necessárias duas atitudes: coragem e coragem.

B)

Após vinte anos, o marido não desiste: acha que encontrará
sua esposa.

C)

O governador declarou à imprensa: “na minha gestão, não
haverá aumento no salário dos professores”.

D)

Depois de pensar muito, ele assentiu: “irei ao médico”.

E)

O senador fez duas ameaças: denunciar o ministro e romper
com o partido.

As questões de 4 a 6 referem-se à tira abaixo.

(ANDRADE, Carlos Drummond. Auto-retrato e outras crônicas. RJ:
Record, 1989)
(WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou. SP:
Conrad Editora, 2007)
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Nos quadrinhos de Bill Watterson, Calvin apresenta uma
personalidade irreverente. Essa característica leva o leitor a
reconhecer o humor presente na passagem do terceiro para
o quarto quadrinho. Dessa forma, sobre a fala do último
quadrinho (“Significa que eu tenho assistido os canais
errados”), pode-se inferir que

A)

Calvin acha a afirmação do jornal perturbadora, pois
percebe que não tem assistido a canais em que se veiculam
numerosos assassinatos.

B)

Calvin acha a afirmação do jornal perturbadora, pois não se
conforma com o fato de crianças assistirem a canais em que
se veiculam assassinatos.

C)

As questões 7 e 8 referem-se ao texto abaixo, de autoria de
Glauco Mattoso.
O EUTANAZISTA
Não podendo eliminar
o resto da humanidade,
suicidou-se.
(FREIRE, M. Os cem menores contos brasileiros do século. Cotia, SP:
Ateliê Editorial, 2004)
7.

Calvin não sabe sintonizar os canais de sua televisão.

E)

Calvin demonstra perplexidade diante da afirmação do
jornal, concluindo que ele deve parar de assistir aos canais
que veiculam muitos assassinatos.

Dadas as afirmações seguintes sobre o texto,
I. A expressão “o resto da humanidade” refere-se às pessoas
que “restaram” da guerra, isto é, aos sobreviventes da
guerra.

os canais a que Calvin tem assistido são aqueles em que
aparecem os numerosos assassinatos referidos no jornal.

D)
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II. O neologismo presente no título permite relacionar o ato de
suicídio do protagonista à eutanásia.
III. O suicídio do protagonista refere-se, possivelmente, à sua
frustração de não poder salvar a humanidade sobrevivente.
IV. A história é narrada em terceira pessoa, o que demonstra
que o narrador é uma personagem do enredo.

5.

No terceiro quadrinho, o uso do pronome anafórico “isso”
refere-se

verifica-se que são verdadeiras
A)

I e III, apenas.

A)

ao fato de muitas crianças,
assistirem à televisão.

B)

I, apenas.

B)

à expressão “um milhão de assassinatos na televisão”.

C)

II e IV, apenas.

D)

II, apenas.

E)

IV, apenas.

8.

Em qual das opções abaixo, o conectivo utilizado mais se
ajusta ao desdobramento da oração subordinada reduzida
de gerúndio no microconto de Glauco Mattoso?

A)

Suicidou-se,
humanidade.

B)

Para que não pudesse eliminar o resto da humanidade,
suicidou-se.

C)

Suicidou-se, já
humanidade.

D)

Antes que pudesse
suicidou-se.

E)

Não pode eliminar o resto da humanidade, no entanto
suicidou-se.

C)

aos seis anos de idade,

à afirmação lida no jornal de que a maioria das crianças com
seis anos de idade assiste a um milhão de assassinatos na
televisão.

D)

à afirmação lida no jornal de que, em sua maioria, crianças,
ao atingirem seis anos de idade, já viram um milhão de
assassinatos na televisão.

E)

à expressão “a maioria das crianças já viu um milhão de
assassinatos na televisão”.

6.

Ainda que, no Brasil, haja uma forte tendência ao emprego
do verbo assistir (no sentido de “ver” ou “presenciar”) como
transitivo direto, de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, nessa acepção, o verbo assistir é transitivo
indireto. Em relação à norma culta, sobre o quarto quadrinho
da tira de Bill Watterson, pode-se afirmar que

A)

a regência do verbo “assistir” está adequada, pois esse
verbo no sentido de “presenciar, ver” não exige preposição.

B)

a regência do verbo “assistir” está inadequada, pois deveria
ser empregada da mesma forma que em “A população tem,
sistematicamente, assistido às peças de teatro apresentadas
em praças públicas”.

C)

a regência do verbo “assistir” está adequada; além disso, no
quadrinho, esse verbo apresenta o mesmo sentido que em
“Quem assiste em alagoas é alagoano”.

D)

a regência do verbo “assistir” está inadequada, pois “assistir”
no sentido de “presenciar, ver” não exige preposição.

E)

a regência do verbo “assistir” está inadequada; além disso,
no quadrinho, esse verbo apresenta o mesmo sentido que
em “O estudante de medicina tem assistido o enfermo
diariamente”.

não

pode,

que

não

pois,

pode

eliminar

eliminar

eliminar o resto

da

o

o

resto

resto

da

da

humanidade,

As questões 9 e 10 referem-se à charge abaixo.

(http://goncalodecarvalho.blogspot.com/2011_01_01_archive.html)
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Sobre a charge, não se pode afirmar que

A)

há um sentido figurado na fala “vamos pra escanteio”.

B)

a partícula “se” é uma conjunção subordinativa condicional.

C)

o termo “escanteio” pode ser associado no diálogo a um
método para reiniciar uma nova partida no jogo da vida.

D)

é uma alusão a uma possível situação social vulnerável que
decorrerá da desapropriação de favelas para a construção
de estádios para a Copa.

E)

o uso da partícula “se”, na charge, tem a mesma função
sintática que em “Se nós pudéssemos optar, não teríamos
deixado que a copa de 2014 acontecesse no Brasil”.

10. Assinale a opção em que a partícula “ise” tem a mesma
função que a empregada na charge.
A)

Ninguém sabia se estavam feridos.

B)

Morre-se de fome no interior do país.

C)

Os moradores da Vila do Jaraguá não se satisfizeram com a
proposta das novas instalações.

D)

A mãe se fez presente, então tudo terminou em paz.

E)

O caso será solucionado se a comunidade organizar uma
mobilização.

A questão 11 refere-se ao seguinte excerto do texto
jornalístico intitulado “Educação não comove ninguém ”,
publicado no jornal Gazeta de Alagoas, em 7 de agosto de
2011.
“Quantas vezes, apenas nos últimos anos (ou
nos últimos meses), não se noticiou a situação
de alguma escola a ser fechada, por falta de
condições estruturais para funcionar?”

11. Em qual das opções a colocação pronominal segue, de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o mesmo
caso da colocação do pronome “se” no fragmento acima?
A)

Quem nunca se arriscou a escrever versos de amor?

B)

Espero que me envies o email antes da festa.

C)

Por se considerarem infalíveis, caíram no ridículo.

D)

Poucos se negam a viver comodamente.

E)

Tínhamos a impressão de que nos negavam a entrevista.

As questões 12 e 13 referem-se ao texto abaixo.
Rio 2016: um jogo (olímpico?) de cartas marcadas
[...] Grandes projetos com forte apelo simbólico (grandes
museus, por exemplo), megaeventos esportivos, exposições
internacionais comparecem com uma monótona regularidade em
estratégias que, por seu lado, não cansam de proclamar sua
originalidade e criatividade. No entanto, sem dúvida, trata-se de
negócio, e não de arte, quando se constroem novos e
majestosos museus; assim como se trata de negócio, e não de
esporte, quando se organizam Jogos Olímpicos.
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retórica tenha qualquer sentido. Em Montreal, o legado é a
enorme dívida. Isso para não falar dos Jogos Panamericanos de
2007, aqui mesmo, entre nós, cujo maior legado são elefantes
brancos e uma fatura engordada a golpes de aditivos aos
contratos.
Quanto custarão os Jogos Olímpicos? Eis algo que
ninguém arrisca dizer, nem mesmo o Comitê Olímpico
Internacional, que, por via das dúvidas, cobra dos governos
nacionais o compromisso de cobrirem todas as eventuais perdas.
Assim, um cheque em branco é passado a autoridades locais e a
grupos empresariais estrategicamente situados nos centros
decisórios que determinarão as empreiteiras a serem
contratadas, os terrenos a serem adquiridos, os consultores a
serem recrutados [...].
Sabemos desde já quem serão os ganhadores: as grandes
empreiteiras, os grandes proprietários de terras da Barra da
Tijuca. Enquanto isso, os perdedores também já são conhecidos
e permanecerão desprovidos de transporte naquelas áreas onde
reside a imensa maioria da população de nossa cidade.
O legado, já sabemos de antemão: uma vez mais a
socialização dos custos e a privatização dos benefícios. E uma
cidade ainda mais desigual e injusta.
(VAINER, Carlos. Jornal dos economistas. Dezembro de 2009.
Adaptado)
12. Segundo
o
texto,
uma
das
consequências
empreendimento dos Jogos Olímpicos é
A)

o benefício econômico de alguns grupos do setor privado,
em especial, aqueles que se situam nos centros decisórios.

B)

a dívida contraída por empreiteiras contratadas por grupos
empresariais.

C)

o investimento de bilhões de reais na cidade que sediar o
evento.

D)

o benefício
ambiente.

E)

o endividamento de alguns proprietários de terras cujos
terrenos
serão
desapropriados
pelas
autoridades
governamentais.

social

advindo

Técnico do MP - Tecnologia da Informação

^FU N D EPES

de

investimentos

no

meio

13. Dadas as proposições seguintes sobre o texto,
I. Grandes projetos de megaeventos prometem legados que,
de acordo com o texto, são promissores para o
desenvolvimento urbano.
II. Usualmente, a essência da operação dos megaeventos
esportivos é a de investir nas cidades; no entanto as
administrações locais não sabem gerir de forma satisfatória
tais investimentos.
III. De acordo com o texto, os investimentos nos Jogos
Panamericanos de 2007 deixaram inúmeros legados ao
Brasil.
IV. Os legados prometidos pela retórica olímpica, segundo
Vainer, não são confiáveis, pois historicamente têm gerado
déficit econômico nos orçamentos das cidades que sediam
megaeventos esportivos.
verifica-se que está(ão) correta(s)

A retórica olímpica não consegue mais esconder a essência
da operação. Como compensação às cidades que se prestam a
investir bilhões para quinze dias de glória, promete agora o
chamado “legado”. Em troca do negócio, dizem-nos, vamos
cuidar do meio ambiente, dos transportes, da questão social etc.
Nem Atlanta, nem Pequim, nem Atenas sugerem que essa nova

do

A)

I, II, III e IV.

B)

IV, apenas.

C)

II, III e IV, apenas.

D)

II e III, apenas.

E)

I, II e III, apenas.

'M

14.

r

I

Concurso MPE-AL 2012

Prova tipo 1

Considere a frase: “Diante de tamanha corrupção, a
conclusão____ que se chega é a de que não se pode ficar
____ espera de uma atitude ética dos políticos nas ações
governamentais. É preciso dizer a d e u s ____ ilusão de que
haverá autoridades justas no país”. Em norma padrão da
língua portuguesa, tendo como base o uso ou não do acento
indicativo da crase, as lacunas devem ser preenchidas,
correta e respectivamente com:

A)

à - à - à.

B)

a - a - a.

C)

à - a - à.

D)

à - a - a.

E)

a - à - à.

A questão 15 refere-se ao seguinte texto, de
Lispector, intitulado “Escrever, prolongar o tem po”.

Clarice

“Não posso escrever enquanto estou ansiosa ou espero
soluções porque em tais períodos faço tudo para que as
horas passem; e escrever é prolongar o tempo, é dividi-lo em
partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida
insubstituível.”
(LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer: crônicas. SP: Ática, 1984)

15.

Sobre o texto acima, é possível afirmar que

A)

a narradora não gosta de escrever quando está ansiosa,
porque, nessa situação, ela perde a noção das horas.

B)

a escrita, para a narradora, pode redimensionar o tempo, a
medida que dá ao instante algo vital.

C)

não há a possibilidade de escrever quando se está à espera
de soluções porque, nessas circunstâncias, há muito o que
fazer.

D)

a escrita divide o tempo em partículas porque os segundos
são insubstituíveis.

E)

as partículas de segundos ganham vida quando se escreve
em períodos de ansiedade.

16. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
identifique quais os números entre piarênteses podem
ocupar uma vírgula no seguinte texto dfe autoria de Millôr
Fernandes, intitulado “Contracheque”: “De repente (1) viu-se
(2) cheio de dinheiro. A empresa (3) por engano (4) em vez
do ordenado (5) lhe pagou os descontos”.
A)

1 - 2 - 3 - 5.

B)

2 - 3 - 5.

C)

1 - 4 - 5.

D)

1 - 3 - 4.

E)

1 - 3 - 4 - 5.
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Com base na com preensão global do texto e de elem entos
da com posição textual, responda as questões de 17 a 19.
As raízes do caráter nacional
Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na
reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra
de desprezo e recusa.
Aparentemente,
quase
todos
os
seres
humanos
apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação
em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem estar,
pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um
passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de
nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso
ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos
entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um
papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de
utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela
aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as
sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além
disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que
conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e
amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.
No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa
desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos
os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua.
Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente
da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o
estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a
afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar
de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por
algum tempo, até que delas se afastassem os demônios
estranhos, acaso encontrados pelo caminho.
E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade.
Frequentemente sonhamos com um país distante, a terra
prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos
que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de
ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio:
“ninguém é profeta em sua terra” traduz precisamente essa ideia
de que não podemos compreender integralmente quem está
muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são
atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo
menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o
velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a
nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.
(LEITE, D. M. In.: O caráter nacional brasileiro. 3. ed. São Paulo:
Pioneira, 1976. p. 11.)
17. De acordo com o texto, é legítimo afirmar:
A)

A

reação

aos grupos estranhos

é

marcada

por uma

ambiguidade: a admiração e aceitação e segurança e bemestar.
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B)

A linguagem desempenha um papel fundamental no
processo interativo com estrangeiros, pois podemos exprimir
todas as sutilezas do pensamento em mais de uma língua.

C)

O provérbio “ninguém é profeta em sua terra” traduz a ideia
de que podemos compreender integralmente quem está
muito próximo de nós.

D)

A presença de um interlocutor falante da mesma língua faz
com que a interação linguística proporcione um sentimento
de segurança e bem-estar.

E)

A fisionomia, os gestos e a adoração a deuses diferentes
dos nossos fazem dos estrangeiros seres atraentes e
provocantes.

Prova tipo 1
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18. Qual a função da linguagem predominante no texto?
A)

Emotiva.

B)

Referencial.

C)

Apelativa.

D)

Metalinguística.

E)

Fática.
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Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de
ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou,
deitou-se, fechou os olhos [...].
A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado
de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus
fazia círculos altos em redor de bichos moribundos.
- Anda, excomungado.

19. No fragmento retirado do texto: “Ele não se veste como nós,
a sua fisionomia pode ser diferente da riossa e não adora
nossos deuses.”, temos.

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha
o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua
desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário - e a
obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo
miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro
precisava chegar, não sabia onde.

A)

um período composto por coordenação e subordinação, com
duas orações assindéticas e uma subordinada adjetiva
restritiva.

B)

um período composto
sindéticas aditivas.

C)

um período composto por subordinação, cuja subordinada é
uma substantiva completiva nominal.

(Graciliano Ramos. Vidas Secas.)

D)

um período composto por coordenação com três orações
assindéticas.

21. No tocante aos elementos que compõem o texto narrativo, é
legítimo afirmar:

E)

um período composto por coordenação e subordinação, com
duas orações coordenadas aditivas e uma subordinada
substantiva subjetiva.

A)

O narrador apresenta uma caracterização exaustiva do
espaço narrativo, prejudicando o desenvolvimento do
enredo, das personagens e da própria narrativa, deixando a
história “desinteressante”.

B)

O narrador com a caracterização do espaço na narrativa
apresenta as incidências semânticas que o caracterizam,
não integrando, em primeira instância, os componentes
físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação.

C)

O narrador onisciente apresenta uma visão panorâmica do
espaço narrativo, limitando-se a uma descrição exterior e
rigorosamente objetual, dando foco a uma personagem em
detrimento das demais, obstruindo, assim, a perspectiva
narrativa.

D)

O narrador apresenta o espaço como uma mera descrição
de construção de ambientação das personagens, sem
focalizar internamente uma personagem na perspectiva
narrativa.

E)

O narrador dá um exemplo eloquente da importância de um

20. Marque a opção
demonstrativos.

cujas

por

coordenação

frases

com

apresentam

frases

pronomes

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos,
fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada
que escaldava os pés.”

I. A mulher cujo filho ganhou na loteria foi morar no exterior.
II. São inconsequentes os que agem dessa forma.
III. Ele já sabia que tais notícias viriam à tona após sua
renúncia.
IV. O garoto chegou a sua casa cansado.
V. Nesta tarde, teremos a confraternização da empresa.
A)

I e V, apenas.

B)

II, III e IV.

C)

II, III e V.

D)

I e IV, apenas.

E)

III e V, apenas

espaço bem construído para o resultado estético de um
texto narrativo, pois precisa fazer com que os leitores
percebam a influência que tem o espaço na determinação
do destino das personagens.

Tomando por base os elementos constitutivos do texto, sua
compreensão e análise, responda as questões de 21 a 24.
“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro,
estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco,
mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a
viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam
uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através
dos galhos pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com o filho
mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça,
Fabiano sombrio, cambaio, o aio a tiracolo, a cuia pendurada
numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no
ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O
menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.
- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
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22. No texto, os vocábulos “escanchado” e “cambaio” podem ser
substituídos sem prejuízo na construção de efeito de sentido
pelos equivalentes:
A)

de pernas abertas à maneira de quem monta a cavalo e de
pernas tortas.

B)

pendurado a tiracolo e bêbado.

C)

atado aos quadris e trôpego.

D)

de pernas abertas à maneira de quem monta a cavalo e
bêbado.

E)

dentro de uma bolsa amarrada à cintura e de pernas tortas.
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23. No excerto do texto “Arrastaram-se parai lá, devagar...”, o
termo em negrito, textualmente,
A)

é um recurso de repetição lexical, pois marca a ênfase à
“folhagem dos juazeiros”.

B)

é um advérbio que serve para marcar o espaço na
perspectiva narrativa, focalizando a personagem Fabiano.

C)

é uma paráfrase, pois apresenta o advérbio “lá” com o
mesmo conteúdo semântico de “a folhagem dos juazeiros”.

D)

é um caracterizador situacional, pois sinaliza a percepção
com que o objeto, na progressão textual, é visto.

E)

é um recurso de substituição gramatical,
referencialmente “os juazeiros”.

pois retoma

24. No excerto do texto: “Tinha o coração grosso, queria
responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecialhe como um fato necessário - e a obstinação da criança
irritava-o.”, o uso do travessão se justifica
A)

para indicar uma interrupção de um pensamento ou ideia do
autor.

B)

para isolar um enunciado intercalado em outros enunciados.

C)

para indicar o discurso direto.

D)

para indicar o início de uma enumeração.

E)

para separar itens de enunciados enumerativos.

25. De acordo com as regras de regência verbal, estão corretas
as frases:
I. Morar na capital implica em fazer muita economia.
II. Prefiro livros de drama aos de ficção científica.
III. Os atiradores visaram ao alvo do alto de um edifício.
IV. O funcionário da repartição
documentação para o concurso.

recusou-se

a

visar

a

V. Os bombeiros assistiram os desabrigados pela enchente.
A)

I e III, apenas.

B)

I, III e V.

C)

II, IV e V.

D)

II e IV, apenas.

E)

I, IV e V.
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Raciocínio Lógico
26.

Em uma competição internacional de atletismo o Brasil levou
12 atletas. Seja n o número de modos em que podemos
dividir esses atletas em um grupo de 8 atletas e um grupo de
4 atletas. Então, podemos dizer que o número n é

A)

divisível por 11.

B)

par.

C)

divisível por 7.

D)

maior que 500.

E)

menor que 100.

27. Quantos são os anagramas da palavra “público” que não
possuem duas vogais adjacentes?
A)

1840

B)

1640

C)

1340

D)

1940

E)

2040

28.

Uma agência de turismo fez a divulgação de seus pacotes
de férias em uma empresa, oferecendo as cidades de
Maceió, Natal e Salvador como possíveis roteiros de férias.
Após essa divulgação, uma pesquisa foi realizada com 200
funcionários que participaram da divulgação, revelando o
seguinte:

• 10 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria
somente a cidade de Maceió.
• 20 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria
somente a cidade de Salvador.
• 90 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria a
cidade de Maceió.
• 20 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria as
cidades de Maceió e Natal.
• 25 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria as
cidades de Natal e salvador.
• 15 funcionários opinaram que seu destino nas férias seria as
três cidades.
Levando-se em conta que todos responderam a pesquisa,
assinale a opção correta.
A)

180 funcionários escolheram Maceió ou Salvador como
destino nas férias.

B)

79 funcionários escolheram apenas Salvador como destino
nas férias.

C)

175 funcionários escolheram Salvador como destino nas
férias.

D)

110 funcionários escolheram apenas Maceió ou apenas
Natal ou apenas Salvador como destino nas férias

E)

60 funcionários escolheram a cidade de Natal como destino
nas férias.

Técnico do MP - Tecnologia da Informação

f^FUNDEPES

29 - JAN - 2012

' M r I Concurso MPE-AL 2012

Prova tipo 1

29. Assinale a opção incorreta.
A)

A negação da proprosição “6 - 4 = 2 ” é a proposição “6 - 4 >
2”.

B)

A frase “A UFAL foi criada em 1961” é uma proposição
simples.

C)

A negação da proprosição “10 + 4 = 14” é a proposição dada
por: “10 + 4 > 14” ou “10 + 4 < 14”.

D)

A frase “Lúcia e Maria são atletas de Alagoas” é uma
proposição simples.

E)

A frase “Se estudo, tiro nota máxima na prova” é uma
proposição condicional.

30. Uma balança industrial tem capacidade de pesar de uma
única vez 80 sacos de feijão ou 800 tabletes de sabão em
pedra. Se foram colocados na balança 64 sacos de feijão,
quantos tabletes de sabão ainda posso colocar na balança?
A)

120

B)

340

C)

280

D)

330

E)

320

31. Queremos guardar 12 ovos de páscoa3 em três caixas,
sabendo-se que a primeira caixa tem capacidade para
armazenar 5 ovos; na segunda, 4 ovos;; e na terceira, 3
ovos. Com respeito ao número de modos que podemos
realizar esse armazenamento, é correto afirmar que
A)

é igual a 27.720.

B)

é um número impar.

C)

é maior que 30.000.

D)

é menor que 13.000.

E)

é igual a 17.830.

32. Dispomos de cinco cores distintas; todas elas deverão ser
usadas para pintar cada letra da palavra “copeve”, cada letra
de uma só cor, e de modo que as vogais sejam as únicas
letras pintadas com a mesma cor. De quantos modos pode
ser feito isto?
A)

125

B)

120

C)

105

D)

145

E)

135

33. Considere a proposição: Se um time de futebol de areia é do
interior, então, ele é desacreditado. Qual opção abaixo
define a sua proposição contrapositiva?
A)

Se ele não é desacreditado, então ele não é um time de
futebol de areia do interior.

B)

Se ele é desacreditado, então o time de futebol de areia é do
interior.

C)

Se ele é desacreditado, então o time de futebol de areia não
é do interior.

D)

Se o time de futebol de areia não é do interior, então ele não
é desacreditado.

E)

Se um time de futebol de areia é do interior, então ele não é
desacreditado.
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34. Se os valores lógicos (V, se verdadeiro ; F, se falso) das
proposições (A->B)AC e CvB->A são verdadeiros, então os
valores lógicos das proposições A, B e C são,
respectivamente,
A)

VFF.

B)

VVF.

C)

FFF.

D)

VFV.

E)

VVV.

35. Possuo três camisetas de time de futebol: P, Q e R. Uma
camiseta é do ASA, uma é do CRB e a outra do CSA, não
necessariamente nessa ordem. Considerando que somente
uma das afirmações abaixo é verdadeira,
I. P é a camisa do ASA.
II. Q não é a camisa do ASA.
III. R não é a camisa do CSA.
quais são os times das camisas P, Q e R, nessa ordem?
A)

CRB, CSA, ASA.

B)

CSA, CRB, ASA.

C)

CSA, ASA, CRB.

D)

ASA, CSA, CRB.

E)

CRB, ASA, CSA.

36. O técnico da seleção brasileira precisa definir um time titular
formado por 11 jogadores. Sabendo-se que o time deve ser
definido dentro de um plantel de 15 jogadores, e que no
futebol moderno todos os jogadores podem jogar em todas
as posições, o número de escalações diferentes que pode
ser formado com esse grupo é
A)

30.

B)

165.

C)

1326.

D)

1365.

E)

2165.

A)

60.

B)

36.

C)

2.

D)

9.

E)

1.

38. Nenhum universitário é estudioso. Alguns estudiosos são
candidatos aprovados em concursos. Logo,
A)

alguns candidatos
universitários.

aprovados

B)

todo universitário é estudioso.

C)

nenhum candidato aprovado em concurso é estudioso.

D)

alguns universitários não são estudiosos.

E)

todo universitário é estudioso e aprovado em concurso.
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39. Dadas as sentenças abaixo,
I. Vá estudar ou monte o seu próprio negocio!
II. Existem políticos que não são honestos.
III. Será que meu professor é competente?
é correto afirmar que
A)

apenas II não é uma proposição.

B)

apenas I e III não são proposições.

C)

apenas I e III são proposições.

D)

I, II e III não são proposições.

E)

I, II e III são proposições.

40. Sejam P, Q e R os conjuntos que, respectivamente,
representam os alunos que jogam futebol, os alunos que
jogam basquete e os alunos que praticam natação. A escola
prof. João da Silva realizou uma pesquisa com os seus
alunos para avaliar qual o esporte mais praticado. Após a
coleta de dados, a pesquisa foi divulgada conforme a figura
abaixo.

A partir da figura, pode-se afirmar que
A)

U-(P Ç (Q È R)).

B)

U-(P È

C)

U-(P- (Q È R)).

D)

U È (P- (Q È R)).

E)

U- (P Ç

(Q Ç R)).

(Q-R)).
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Fundamentos da Administração
Pública e Legislação Aplicada ao
MPE
41. Assinale a opção que não se encontra dentro do rol de
funções constitucionais e legais de que é incumbido o
Ministério Público, na forma da Lei Complementar Estadual
n° 15, de 22 de novembro de 1996.
A)

B)

Propor ação de inconstitucionalidade de leis ou
normativos estaduais
ou municipais, em face
Constituição Estadual.

atos
da

Manifestar-se nos processos em que sua presença seja
obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a
intervenção, para assegurar o exercício de suas funções
institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição
em que se encontrem os processos.

C)

Deliberar sobre a participação em organismos estatais de
defesa do meio ambiente, neste compreendido o do
trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e
outros afetos à sua área de atuação.

D)

Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos
que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas
portadoras de deficiência.

E)

Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os
gestores do dinheiro público condenados por conselhos
profissionais.

42. São deveres dos membros do Ministérici Público, além de
outros previstos em lei, exceto:
A)

manter ilibada conduta pública, uma vez que os atos
praticados na esfera particular não repercutem em sua vida
funcional.

B)

acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público.

C)

obedecer aos prazos processuais.

D)

assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente
a sua presença.

E)

indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos
processuais, elaborando relatório em sua manifestação final
ou recursal.

43. Dentro do regime de concessões, o servidor público
estadual poderá se ausentar do serviço, sem prejuízo da
remuneração, em hipóteses previstas na Lei Estadual n°
5.247, de 26 de julho de 1991, Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Alagoas. Assinale a opção que
não condiz com a disciplina relativa a estas ausências.
A)

Por 1 (um) dia, a cada mês, para a doação de sangue.

B)

Por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.

C)

Por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento.

D)

Por 8 (oito) dias consecutivos em razão do falecimento de
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

E)

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito
de se afastar por 5 (cinco) dias úteis.
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44. O princípio que
impõe ao administrador o dever
administrativo
de manter plena transparência de seus
comportamentos e que pode ser assegurado judicialmente
por meio do habeas data é nominado
A)

Princípio da impessoalidade.

B)

Princípio da motivação.

C)

Princípio da moralidade.

D)

Princípio da publicidade.

E)

Princípio da eficiência.

45. Assinale a opção que condiz com o disciplinamento legal
dos recursos administrativos fixado pela Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e
Contratos.
A)

Cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, no caso de
habilitação ou inabilitação do licitante.

B)

representação, no prazo de 8 (oito) dias úteis, da intimação
da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

C)

Cabe recurso,no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata,
no caso de
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral,
sua alteração ou cancelamento.

D)

Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de
"carta convite", o prazo estabelecido para a representação
será de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que
não caiba recurso hierárquico.

E)

Cabe recurso, no prazode 5 (cinco)
dias, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata,
no caso de
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária
ou de multa.

46. Qual das opções abaixo não consta do Art. 87 da Lei n°
8.666/93,
que trata
idas sanções
aplicadas
pela
Administração pela inexecução total ou parcial do contrato,
garantida a prévia defesa?
A)

Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.

B)

Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato.

C)

Advertência.

D)

Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 3 (três) anos.

E)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
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47. Os inúmeros casos atuais de fraude colocam em
questionamento os mecanismos de controle interno da
administração pública. Das opções abaixo, qual a que não
corresponde aos objetivos dos controles internos?
A)

Os aspectos eminentemente contábeis, formais e legais,
revisando e/ou verificando as operações.

B)

O julgamento da própria administração, disponibilizando e
tornando transparente uma prestação de contas de
qualidade e os resultados.

C)

O aspecto da eficácia, verificando o produto, os programas e
os fins perseguidos.

D)

O aspecto da cultura de aceitar a discussão dos riscos e a
informação sobre potenciais danos.

E)

O aspecto da eficiência, que concerne aos meios
empregados, verificando os recursos utilizados para a
consecução dos objetivos da organização.

48. A Lei de Crimes dos Prefeitos (Decreto-Lei 201/67) prevê
A)

detenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 3
anos.

B)

detenção (3 meses a 6 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 5
anos.

C)

detenção (3 meses a 6 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 8
anos

D)

E)
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
51. Dadas as seguintes sentenças,
I. Um barramento é um dispositivo que impede a troca de
informação entre os componentes de um computador.
II. A arquitetura de hardware ARM é do tipo RISC.
III. Um grande problema da arquitetura ARM é a não
possibilidade de seu uso em dispositivos móveis, tais como
smartphones e tablets.
IV. Uma diferença entre os barramentos PCI e AGP é que
enquanto o primeiro pode ser usado para dispositivos de
finalidades distintas, o segundo pode ser usado unicamente
para a placa de vídeo.
verifica-se que
A)

somente I e III são falsas.

B)

somente I, II e III são verdadeiras.

C)

somente II e IV são falsas.

D)

somente III e IV são verdadeiras.

E)

todas as sentenças são falsas.

52. Qual das opções abaixo possui apenas itens relacionados
com a camada de aplicação?
A)

DHCP, IMAP e TCP.

B)

TCP, UDP e DCCP.

C)

DNS, POP e LDAP.

detenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 5
anos.

D)

BGP, UDP e ICMP.

E)

UDP, ICMP e IP.

detenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 8
anos.

53.

49. De acordo com o Art. 85. § 2° da Lei n° 5.247, de 26 de julho

Dadas as seguintes afirmações,

I. O protocolo TCP oferece serviço de transferência garantida.
II. O protocolo TCP é não orientado a conexão.
III. O protocolo TCP não possibilita controle de fluxo.
IV. O protocolo UDP oferece maior garantia de entrega de
pacotes do que o TCP.

de 1991, o servidor não poderá permanecer em licença da
mesma espécie por período superior a 24 (vinte e quatro)
meses no caso de

verifica-se que

A)

afastamento do cônjuge ou companheiro.

A)

I, II, III e IV são verdadeiras.

B)

licença para a capacitação profissional.

B)

somente I e IV são verdadeiras.

C)

licença para o serviço militar.

C)

somente I, III e IV são verdadeiras.

D)

licença para a atividade política.

D)

somente IV é falsa.

E)

licença para desempenho de mandato classista.

E)

somente II, III e IV são falsas.

50. Qual das opções abaixo consta do Art. 93 da Lei n°
8.666/93, que trata da penalidade para o caso de existir
impedimento, perturbação ou fraude na realização de
qualquer ato de procedimento licitatório?
A)

Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

B)

Detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa.

C)

Detenção de 5 (cinco) meses a 3 (três) anos e multa.

D)

Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

E)

Detenção de 5 (cinco) meses a 2 (dois) anos e multa.
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54. Num ambiente Linux, ao digitar o comando tar -xvf
arquivo.tar -C /hom e/usuario/ num terminal, o usuário
causará o seguinte efeito:
A)

compactará toda a pasta de usuário num arquivo chamado
'arquivo.tar'.

B)

descompactará toda a
chamado 'arquivo.tar'.

C)

compactará o arquivo chamado 'arquivo.tar' na pasta de
usuário.

D)

descompactará o arquivo chamado 'arquivo.tar' na pasta de
usuário.

E)

renomeará o arquivo com o nome 'xvf' e o copiará na pasta
de usuário.

pasta

de

usuário

num

arquivo

Prova tipo 1
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55. Uma boa prática para a manutenção de; segurança numa
Intranet é

60.
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Em relação à prática de backup, é correto afirmar que

A)

é uma atividade sem importância e que não compensa os
investimentos.

A)

a instalação de um serviço de correio eletrônico.

B)

o uso de ferramentas de código aberto em todos os
computadores na rede.

B)

serve apenas para casos onde os dados são corrompidos.

C)

C)

a utilização de um firewall no computador que funciona
como ponto de acesso à Internet.

deve ser feita de forma periódica para manter uma versão
atual dos dados.

D)

deve ser feita apenas em computadores antigos.

D)

o uso de um servidor DNS.

E)

E)

o uso de um servidor de impressão único.

todo sistema operacional já executa automaticamente sem a
necessidade de intervenção do usuário.

56. No Microsoft Word 2007, qual a sequência de passos que o
usuário deve seguir para criar e editar uma tabela do Excel
dentro do documento aberto?

61. A suíte BrOffice é composta por algumas aplicações. Dentre
elas, pode-se citar:
A)

Writer, Calc e Gimp.

A)

'Inserir', 'Tabela' e 'Planilha do Excel'.

B)

Base, Draw e Excel.

B)

'Inserir', 'Tabela' e 'Desenhar Tabela'.

C)

Arora, Gimp e Writer.

C)

'Inserir' e 'Desenhar Tabela'.

D)

Impress, Inkscapee Base.

D)

'Inserir', 'Nova' e 'Tabela do Excel'.

E)

Calc, Draw e Base.

E)

'Inserir' e 'Tabela do Excel'.
62. Sobre o BrOffice, não é correto afirmar que

57. Na planilha do Excel 2007 ilustrada na figura abaixo, caso a
célula C6 seja preenchida pela fórmula = SOMA(C2:C5)*1,1,
seu valor resultante será
A

B

C

2

V a lo r 1

5 ,5 3

3

V a lo r 2

■9,45

4

V a lo r 3

3 ,00

5

V a lo r 4

3,05

6

T otal

D

1

A)

é completamente de graça ao usuário final.

B)

qualquer cópia caseira da suíte em CD ou DVD pode
configurar um ato de pirataria.

C)

está disponível em diferentes idiomas.

D)

possui uma aplicação voltada à manipulação de bancos de
dados.

E)

pode ser usado tanto para fins educacionais quanto para fins
comerciais.

63. Qual das opções apresenta apenas distribuições Linux?

7
A)

o somatório dos valores de C2, C3, C4 e C5.

B)

o somatório dos valores de C3, C4, C5 e C6.

C)

um décimo do somatório dos valores de C2, C3, C4 e C5.

D)

o somatório dos valores de C2, C3, C4 e C5 mais 10% deste
valor.

E)

a simples soma dos valores C2 e C5 multiplicados por 1,1.

58. No Microsoft Internet Explorer 6.0, quais os passos para que
o usuário abra a janela de importação e exportação de sites
marcados como favoritos?
A)

'Arquivo', 'Importar e exportar' e 'Avançar'.

B)

'Favoritos' e 'Importar/Exportar Favoritos'.

C)

'Ferramentas', 'Favoritos' e 'Importar/Exportar Favoritos'.

D)

Basta pressionar as teclas Ctrl+B.

E)

Basta pressionar as teclas Ctrl+I.

A)

Ubuntu, Fedora e MS-DOS.

B)

Debian, Fedora e Windows XP.

C)

OpenBSD, CentOS e Debian.

D)

Windows NT, OpenBSD e Gentoo.

E)

Fedora, Gentoo e CentOS.

64. No Windows XP, quais são os passos para que o usuário
abra o programa de desfragmentação de disco?
A)

Basta pressionar as teclas >' + E.

B)

Basta pressionar as teclas

C)

'I nciar', 'Programas' e 'Desfragmentador de disco'.

D)

'Iniciar', 'Programas', 'Acessórios', 'Ferramentas do Usuário'
e 'Desfragmentador de disco'.

E)

'Iniciar', 'Programas', 'Acessórios', 'Ferramentas do Sistema'
e 'Desfragmentador de disco'.

+ M.

65. Sobre o sistema de arquivos NTFS, é correto afirmar que

59. No Microsoft Outlook Express, quais os passos para que o
usuário abra uma janela de edição de e-mail?

A)

é impossível ler este tipo de sistema de arquivos a partir de
uma distribuição Linux.

B)

é impossível escrever neste tipo de sistema de arquivos a
partir de uma distribuição Linux.

A)

'Arquivo', 'Novo' e 'Email'.

B)

'Inserir' e 'Email'.

C)

há limite de tamanho para os nomes dos arquivos.

C)

'Inserir', 'Novo' e 'Email'.

D)

não há limite de tamanho para os arquivos.

D)

Basta pressionar as teclas Ctrl+E.

E)

E)

Basta pressionar as teclas Ctrl+M.

é o principal sistema de arquivos adotado pelas distribuições
Linux.
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A)

Centralidade.

B)

Alcance.

70. A impressora é um dispositivo que produz informações no
papel. Existem vários tipos de impressora que difere por
suas características no que diz respeito à forma de
impressão. Quais são as características da impressora a
laser?

C)

Coesão estrutural.

A)

D)

Frequência.

E)

Ponte local.

Usa um feixe luminoso para transferir imagens. Imprime uma
página por vez e usa uma tecnologia similar de uma
fotocopiadora.

B)

Usa algum tipo de contato físico com o papel para produzir
uma imagem.

66. Qual das opções abaixo não representei uma métrica em
análise de rede social?

67. Em relação à rede social, não é correto afirmar que
A)

sua análise é uma técnica chave para a sociologia moderna.

C)

B)

sua análise trata os relacionamentos em termos da teoria
das redes.

Indicada quando é necessário imprimir inúmeras cópias de
um relatório, o impacto transmite a saída às cópias de baixo.

D)

a motivação de seu uso é o agrupamento de pessoas
geograficamente distantes, mas com interesses em comum.

Borrifa pontos de tinta de várias saídas de jato, pode
imprimir tanto em preto-e-branco como em cores.

E)

Usa o reconhecimento óptico, sistema que utiliza feixes
luminosos para digitalizar dados e converter em sinais
elétricos que são enviados ao computador.

C)
D)

há tanto redes sociais de propósito geral como também há
redes sociais com propósitos bem específicos.

E)

as estruturas baseadas em grafos resultantes de uma rede
social quase sempre são simples.

68. Os barramentos interligam todos os componentes que
tenham acesso aos dados dentro do computador. Eles são
as vias físicas por onde os dados são transferidos. Dados os
barramentos, enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

71. O Modelo de Referência para Redes, padronizado pela
Interconexão de Sistema s Abertos (OSI - Open System
Interconnection) consiste em camadas que representam
funções requeridas para a comunicação. Enumere a função
(segunda coluna) à respectiva camada (primeira coluna).
1a coluna
Camadas
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2a coluna

1a coluna
(
1. PCI

) São hot-wappable, ou seja, podem ser
conectados
e
desconectados
sem
precisar desligar a energia elétrica do
computador. Podem ser interligados em
série. Permite taxas de transmissão de
dados de até 480 Mbps.

(

) Projetado para oferecer uma conexão
autônoma entre a memória e a placa
gráfica.

(

) Barramento serial de alta velocidade,
normalmente
usado
para
conectar
equipamentos de vídeo ao computador,
Bus IEEE 1394.

2. PCMCIA

3. AGP

(

) Barramento de alta velocidade usado
para conectar dispositivos como discos
rígidos e placas de rede.

(

) Sucedido pelo PC Card,
utilizado
principalmente em notebooks e laptops.

4. FireWire

5. USB

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção

1. Aplicação

2. Representação

3. Sessão

4. Transporte

5. Redes

2a coluna
Funções
Responsável
por
atribuir
um
endereço único e global para cada
dispositivo e determinar a rota que
os pacotes irão seguir para atingir o
destino, baseado em fatores como
condição de tráfego e prioridades.
Responsável pela preparação de
dado
a
serem
transportados,
gerencia o controle de fluxo e a
correção de erros e divide blocos
de
dados
de
aplicação
em
segmentos.
Fornece uma interface consistente
para todos
os softwares
de
computadores,
geralmente,
chamadas de APIs - Aplication
Programming Interface.
Responsável pela tradução de
dados para um formato padrão,
pela criptografia e decifração com
objetivos de segurança, bem como
compressão de dados.
Responsável
por
estabelecer,
manter e finalizar sessões através
da rede.
Tem como objetivo a definição
elétrica e mecânica da interface de
rede.
Responsável pela fragmentação
dos dados recebidos pela camada
superior em quadros e por seu
envio. Responsável pelo controle
de
fluxo
entre
remetente
e
destinatário e ainda pela forma de
acesso ao meio.

A)

5 - 3- 4 - 1- 2

B)

5- 4- 2- 3- 1

C)

4- 5- 2- 3- 1

D)

5 - 4 - 1- 2 - 3

E)

3 - 1- 4 - 2 - 5

69.

O meio de transmissão de dados serve para oferecer
suporte ao fluxo de dados entre dois pontos. Qual opção
abaixo que o meio de transmissão é menos suscetível a
ruído?

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção

A)

Cabo coaxial.

A)

5 - 3- 6- 4- 1- 2- 7

B)

Par trançado.

B)

5 - 7- 4 - 2 - 3 - 1- 6

C)

Telefone celular.

C)

4 - 5- 2 - 6 - 3 - 1- 7

D)

Fibra óptica.

D)

5 - 4- 1- 2 - 3 - 7 - 6

E)

Micro-ondas.

E)

3 - 6- 1- 4 - 2 - 5- 7

6. Enlace

7. Física
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72. Com relação às redes de computadores, as seguintes
afirmações foram feitas:
I. Permite acesso
importantes.

simultâneo

II. Faz
planejamento,
implementação.

a

projeto,

programas

e

dados

desenvolvimento

e

III. Facilita o processo de realização de cópias de segurança
(backup).

76. Em sistemas de computação as senhas são utilizadas para
autenticar usuários e conceder-lhes privilégios. Pode-se
dizer que uma senha eficiente deve possuir as seguintes
características:
A)

Destas afirmações, estão corretas
A)

I e III, apenas.

B)

I, III, IV e V, apenas.

C)

I, II e V, apenas.

D)

III, IV e V, apenas.

E)

II, III e IV, apenas.

B)

Usar letras maiúsculas, minúsculas e números.
Não usar nome de familiares e animal de estimação.

D)

Não deve ter string de números como C PF ou data de
nascimento.

E)

Todas as opções são verdadeiras.

77. Criptografia é o processo de codificar mensagens, de modo
que elas não possam ser lidas por usuários não-autorizados.
Há basicamente dois tipos de criptografia: por chave secreta
e por chave pública. Assinale o algoritmo de criptografia que
utiliza chave pública.

73. O armazenamento secundário é projetado para armazenar
grandes quantidades de dados por extensos períodos. O
armazenamento
primário armazena
informações
por
períodos curtos. Faz parte do armazenamento primário:
A)

fita magnética.

B)

RAM.

C)

CD-ROM.

D)

DVD.

E)

disquete magnético.

Deve ser longa e difícil de descobrir.

C)

IV. Agiliza as comunicações pessoais com o correio eletrônico.
V. Permite às pessoas compartilhar dispositivos periféricos.
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A)

Diffie-Hellman - desenvolvido por Whitfield Diffie e Martin
Hellman.

B)

RC2, RC4 Rivest.

C)

DES (Data Encryption Standard) sistema popular de
criptografia, desenvolvido originalmente pela IBM e
aprovado pela NSA (National Security Agency).

D)

IDEA - Sigla que designa International Data Encryption
Algorithm desenvolvido na Suiça e publicado em 1990.

E)

Skipjack - Algoritmo desenvolvido pela National Security
Agency para uso por civis.

Algoritmos criados pelo professor Ronald

74. Topologia de uma rede pode ser representada de várias
maneiras e descreve por onde os cabos passam e onde as
estações, os nós estão localizados. Qual opção não diz
respeito a topologia de redes?

78. Atualmente, existem vários programas antivírus, de
excelente qualidade, disponíveis no mercado. No entanto,
nenhum deles oferece proteção absoluta contra todos os
programas maliciosos que são disseminados pela internet.
Nesse contexto, assinale a opção correta.

A)

Anel.

A)

B)

Árvores.

Os problemas de desenvolvimento de software não
permitem a construção de antivírus que ofereça proteção
absoluta.

C)

Estrela.

B)

D)

Barramento.

Nenhum antivírus oferece proteção absoluta, tendo em vista
que novos vírus de computador surgem constantemente.

E)

Paralelo.

C)

Os softwares antivírus pagos oferecem proteção absoluta
contra vírus de computador.

D)

O uso de software antivírus configura-se desnecessário
atualmente, tendo em vista que a internet vem sendo
monitorada no Brasil.

E)

Todas as opções estão incorretas.

75. Software é uma sequência de instruções a serem
executadas em um computador. Dadas as afirmações
referentes aos softwares,
I. O processador de texto é um tipo de software orientado para
tarefa.
II. Uma licença local concede a uma pessoa o direito de usar
freeware.
III. Navegador é um software usado para acessar a internet.

79. Dentre as categorias que consideram a capacidade de um
Sistema Operacional estão os Sistemas Operacionais
Multiusuários. Assim sendc3, assinale a opção correta.

IV. Os usuários devem comprar uma licença para usar um
software aberto.

A)

Os Sistemas Operacionais Multiusuários permitem
vários computadores se conectem ao mesmo tempo.

V. O sistema operacional é um exemplo de software de
aplicação.

B)

Os Sistemas Operacionais Multiusuários são
exclusivamente na operação de redes sociais.

C)

Os Sistemas Operacionais Multiusuários são usados
exclusivamente no desenvolvimento de jogos eletrônicos.

D)

Os Sistemas Operacionais Multiusuários permitem que mais
de um usuário acesse o computador ao mesmo tempo.

E)

A existência de um Sistema Operacional Multiusuários é
inviável, pois não é possível que mais de um usuário acesse
um computador ao mesmo tempo.

pode-se afirmar que estão corretos os itens
A)

I e III, apenas.

B)

I, II e V, apenas.

C)

I, III, IV e V.

D)

III, IV e V, apenas.

E)

II, III e IV, apenas.
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80. O BrOffice possui diversas ferramentas. Associe as
ferramentas às suas respectivas funções. Enumere a
segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Draw

2. Calc

3. Base

83. Dadas as afirmações abaixo sobre vírus de computador e
software antivírus,
I. Um software antivírus vasculha discos e programas à
procura de vírus conhecidos e elimina-os.

2a coluna

1a coluna
(

) Editor de fórmulas matemáticas.

(

) Ferramenta
para
criação
apresentações multimídia.

de

) Planilha eletrônica.

(

) Ferramenta que permite a criação e
interação com diferentes bancos de
dados.

(

) Ferramenta que permite a criação de
diagramas e efeitos especiais, de duas
ou três dimensões, figuras com textura e
iluminação.

5. Impress

II. As empresas não devem se preocupar com os vírus de
computador, visto que estes somente atacam
os
computadores domésticos.
III. Os vírus de computador possuem uma série de
propriedades que podem ser benéficas aos sistemas
afetados.

(

4. Math
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IV. Uma vez instalado e ativado no computador, um bom
software antivírus procura automaticamente por arquivos
infectados toda vez que um disco é inserido ou arquivo
localizado na internet é acessado.
verifica-se que
A)

I, II e III são verdadeiras.

B)

somente I e II são verdadeiras.

C)

somente III e IV são verdadeiras.

D)

somente I e IV são verdadeiras.

E)

todas as afirmações são verdadeiras.

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção
A)

5 - 3 - 4 - 1 - 2.

B)

5 - 4 - 2 - 3 - 1.

C)

4 - 5 - 2 - 3 - 1.

D)

5 - 4 - 1 - 2 - 3.

E)

3 - 1 - 4 - 2 - 5.

84. Considerando o uso cada vez mais intenso da internet,
pode-se
perceber
o
surgimento
de
ferramentas
colaborativas. Neste contexto, podemos afirmar sobre Wiki:

81. O uso de funções no Excel simplifica as planilhas,
especialmente aquelas que realizam cálculos extensos e
complexos. Dadas as funções, pode-se dizer que:
I. =B1+B2+B3+B4+...+B100
=SOMA(B1:B100).

pode

ser

substituído

por

II. Possibilita a construção de conhecimento através da
colaboração de diversos usuários sobre determinado
documento ou temática.
III. Substitui outras ferramentas como fórum e chat.

II. =SOMA(C1:C10;D15:D30) é a soma dos valores no intervalo
de células de C1 até C10, mais os valores das células D15 e
D30.
III. =MÉDIA(D1:D15) irá retornar a média dos valores na faixa
de D1 até D15.
IV. =MÁXIMO(G1:G5) retornará 35, se
contiver os números 2, 28, 13, 30, 35.

I. É uma ferramenta utilizada em sites da internet e em
ambientes virtuais de aprendizagem.

o intervalo

G1:G5

V. =CONT.VALORES(K1:K10) retornará 9 se todas as células
contiverem dados, quer sejam números ou textos.

IV. Não é compatível com a W eb 2.0.
Verifica-se que:
A)

As afirmativas II e IV estão corretas.

B)

As afirmativas III e IV estão corretas.

C)

Apenas a afirmativa III está correta.

D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

E)

As afirmativas I e IV estão corretas.

A)

I e III, apenas.

B)

I, III, IV e V, apenas.

85. A popularização da internet culminou no desenvolvimento de
uma série de ferramentas comunicacionais, que permitem a
interação de diversos indivíduos. Neste contexto, assinale a
afirmativa incorreta.

C)

II e IV, apenas.

A)

D)

III, IV e V, apenas.

E)

I, III e IV, apenas.

O correio eletrônico ou e-mail permite o envio de uma
mensagem de um computador a outro, onde ela é
armazenada até o destinatário decidir recebê-la.

B)
82. No Microsoft Excel, qual opção abaixo permite contar o
número de células que possuem o valor COPEVE dentro de
um intervalo de células que vai desde B1 até B256?

O e-mail é um dos canais utilizados para envio de mala
direta.

C)

O correio eletrônico permite o envio de arquivos, conforme
limite estabelecido pelo provedor do serviço.

A)

Usar a função =CONT.VALORES(B1:B256;COPEVE)

D)

B)

Usar a função =CONT.NÚM(B1:B256;COPEVE)

O serviço de e-mail permite o envio da mesma mensagem
para inúmeras pessoas e reduz o acúmulo de papéis.

C)

Usar a função =CONT.SE(B1:B256;”COPEVE”)

E)

D)

Usar a função =CONT.TEXT(B1:B256;”COPEVE”)

É impossível o envio de mensagens entre
hospedados em provedores de serviços diferentes.

E)

Usar a função =CONT.TEXT(B1;B256;”COPEVE”)

Estão corretos os itens
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86. Dada
as seguintes
Computadores,

Prova tipo 1

proposições

sobre

Redes

de
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89. Dadas as seguintes proposições sobre
redundante de discos independentes (RAID),

o

conjunto

I. Uma LAN possui baixas taxas de transmissão de dados;
porém, é uma rede privada e segura.

I. O nível RAID-1 permite que dados sejam
simultaneamente em dois discos diferentes.

II. A ATM é uma arquitetura orientada a conexão; por isso, o
seu uso se restringe as redes LAN de pequeno alcance.

II. O sistema RAID é implementado exclusivamente em
hardware, visto que é dependente de uma controladora
dedicada para o seu funcionamento.

III. As redes 3G e rádio não são adequadas à transmissão de
dados, pois foram desenvolvidas para transmitir voz.
IV. Redes WAN possuem custo de comunicação elevado devido
ao uso de meios como satélites, linhas telefônicas e micro
ondas.

III. Devido ao sistema de tolerância a falhas o nível RAID-0
permite que os arquivos antes de serem armazenados
sejam fragmentados e armazenados em diferentes discos
rígidos.
IV. O RAID 0 + 1 é uma combinação dos níveis 0 e 1 que
permitem ao sistema segurança e rápido acesso aos dados;
entretanto, somente pode ser executada em servidores com,
no máximo, dois discos rígidos.

é correto afirmar que
A)

apenas II, III e IV são incorretas.

B)

apenas I, II e III são incorretas.

C)

apenas III é incorreta.

é correto afirmar que

D)

apenas I, III e IV são incorretas.

A)

somente I é correta.

E)

apenas III e IV são incorretas.

87. Sobre os conceitos de topologia de redes de computadores,
é incorreto afirmar que
A)

gravados

a topologia Ponto-a-Ponto é a comunicação entre dois ou
mais
dispositivos,
não
necessariamente
conectados
diretamente, pois podem usar outros nós como roteadores.

B)

somente I, II e III são corretas.

C)

somente II e IV são corretas.

D)

somente I e II são corretas.

E)

todas são corretas.

90. Sobre o conceito de Intranet, é incorreto afirmar que
A)

fornece maior segurança aos dados de uma empresa, pois
as informações são acessíveis apenas aos funcionários
autorizados que estejam na intranet da empresa.

B)

a topologia em Barramento possui um canal que é
compartilhado entre os dispositivos que compõem a rede,
podendo o controle ser centralizado ou distribuído.

B)

C)

a topologia em Anel utiliza um modelo em que os
dispositivos são conectados em série, formando um circuito
fechado. Dessa forma, os dados são transmitidos
bidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino.

utiliza as tecnologias da W W W no ambiente privativo da
empresa.

C)

pode ser utilizada
empresarial.

D)

a topologia em Estrela utiliza um nó central (comutador ou
switch) para chavear e gerenciar a comunicação entre os
dispositivos. Provoca overhead localizado, já que um
dispositivo é acionado por vez, simulando um ponto-a-ponto.

possui como base para o seu funcionamento o protocolo
TCP/IP.

E)

o funcionário de uma empresa tem acesso à intranet usando
smartfones que possuem tecnologia padrão 3G; porém, o
funcionário deve estar dentro da empresa.

D)

E)

como

uma

ferramenta

de

gestão

uma rede de computadores pode ser projetada utilizando
uma topologia lógica em Anel, mas ligada fisicamente em
topologia tipo Estrela.

91. Dadas as seguintes proposições sobre segurança de dados
virtuais,

88. Sobre o conceito de segurança em redes sem fio, qual
procedimento abaixo é correto?

I. Key logger são spywares que registram todos os dados
digitados pelo usuário; seu objetivo é capturar senhas,
números de cartão de crédito e informações sigilosas de
empresas.

A)

Usar roteadores com o padrão G, que permitem o uso de
senhas criptografadas e mais extensas em relação a outros
padrões.

B)

Não atualizar o firmware do roteador para evitar a instalação
de vírus na rede Wi-Fi.

C)

Permitir o acesso somente a dispositivos com endereço
MAC previamente cadastrado.

D)

E)

Permitir o acesso somente a dispositivos com endereço IP
previamente cadastrado e usar criptografia padrão W PA (WiFi Protected Access).
Habilitar ou alterar a criptografia para o padrão W EP (Wired
Equivalent Privacy) tanto no roteador quanto nos
computadores da rede.
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II. Arquivos de dados puros como o de imagens (jpg e png) e
vídeo (avi e mov) são considerados seguros; entretanto, em
uma mensagem de e-mail, as extensões destes arquivos
puros podem mascarar hiperlinks que levam a sites
maliciosos.
III. Os arquivos com extensão gz e bz2 são gerados no sistema
operacional GNU/Linux; logo, são livres de vírus e outras
ameaças.
IV. A melhor forma de detectar um backdoor é manter o
antivírus sempre atualizado e executá-lo diariamente.
é correto afirmar que
A)

apenas I e III são corretas.

B)

apenas I e IV são corretas.

C)

apenas III e IV são corretas.

D)

apenas I e II são corretas.

E)

apenas I, II e IV são corretas

Prova tipo 1

'«Jpfc Concurso MPE-AL 2012
92.

Sobre o compactador bzip2, é incorreto afirmar:

A)

o comando bzip2 -9 copeve.txt permite compactar o arquivo
copeve.txt usando a compactação máxima do software.
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96. Sobre o tratamento de arquivos no sistema operacional
Windows XP, é incorreto afirmar que
A)

permite nome de arquivo de até 255 caracteres.

B)

o comando bzip2 -d copeve.txt.bz2 permite descompactar o
arquivo.

B)

caracteres do tipo *A|:?”>< não podem ser utilizados para
atribuir nomes aos arquivos.

C)

o comando bzip2 -d9 copeve.txt.bz2 gera uma mensagem
de erro do programa.

C)

não permite dois arquivos com o mesmo nome no mesmo
diretório.

D)

o comando bzip2 -t texto.txt copeve.txt.bz2 permite transferir
o arquivo texto.txt do arquivo compactado.

D)

E)

quando um arquivo é compactado pelo bzip2, é
automaticamente acrescentada a extensão .bz2 ao seu
nome.

a visualização dos arquivos ocultos é restrita ao usuário
proprietário do arquivo. Arquivos ocultos são identificados
por um ponto no início do nome do arquivo.

E)

um arquivo pode ser classificado como arquivo de dados ou
arquivo de programa executável.

93. Dadas as seguintes proposições sobre compactação de
arquivos,
I. Existem
programas
compactadores
especialmente
desenvolvidos para compactação de músicas, arquivos
binários e imagens.
II. A compactação sem perdas produz arquivos compactados
menores do que a compactação com perdas; entretanto,
quando um arquivo é compactado e descompactado, o
conteúdo permanece o mesmo do original.
III. A compactação com perdas acarreta na perda parcial dos
dados do usuário.

97. Qual fórmula pode ser apresentada na célula H1 quando o
usuário copiar a fórmula =B$1-$B1 da célula A1 para a
célula H1?
A)

=I$1-$C1

B)

=H$1-$H1

C)

=A$1-$B1

D)

=I$1-$I1

E)

=H1-J1

98. Considere os seguintes valores de células em uma planilha
do Microsoft Excel.

IV. São exemplos de compactação sem perdas os arquivos no
formato mp3 e jpg.
1

é correto afirmar que
A)
B)

somente II, III e IV são incorretas.
somente II e III são incorretas.

D)

somente II e IV são incorretas.

E)

todas são incorretas.

94. Sobre o comando chmod, é incorreto afirmar:
A)

B

C

D

9

8

8

7

Dado que um usuário selecionou as células A1 e B1 e arrastou
simultaneamente esta seleção pela alça de preenchimento sobre
as células C1 e D1, qual das opçõesabaixo representa
respectivamente os valores finais das células A1, B1, C1 e D1?

somente I e IV são incorretas.

C)

A

chmod g+r * permite que todos os usuários que pertençam
ao grupo dos arquivos tenham permissão de leitura em
todos os arquivos do diretório atual.

B)

chmod -r copeve.txt retira a permissão de leitura do arquivo
copeve.txt

C)

o comando chmod é específico para arquivos; logo, não
permite alterar a permissão de acesso a pastas.

D)

chmod -w copeve.txt inclui a permissão de escrita ao arquivo
copeve.txt

E)

chmod a+x copeve inclui permissão de execução ao arquivo
copeve para o dono do arquivo e a outros usuários.

95. Sobre o software desfragmentador de disco nativo do
sistema operacional Windows XP, é correto afirmar
A)

permite desfragmentar Pendrive, CDs e disco rígido.

B)

apaga todo o conteúdo do disco rígido selecionado quando
executado.

C)

deve ser utilizado para restaurar o sistema, principalmente,
após quedas de energia.

A)

9 - 8 - 25 - 32.

B)

9 - 8 - 8 - 7.

C)

9 - 8 - 9 - 8.

D)

9 - 8 - 7 - 6.

E)

7 - 8 - 8 - 9.

99. Dadas as sentenças abaixo referentes
correio eletrônico,

I. Para que o software receba e envie mensagens é
necessário configurar os nomes dos servidores de e-mail,
tanto de entrada quanto de saída das mensagens.
II. O protocolo POP3 é utilizado para o envio de mensagens de
correio eletrônico.
III. O protocolo SMTP é
utilizado para o recebimento de
mensagens de correio eletrônico.
IV. O protocolo IMAP é
utilizado para o recebimento de
mensagens de correio eletrônico; porém, não realiza o
download das mensagens do servidor de e-mail para o
computador cliente.
é correto afirmar que
A)

apenas IV é incorreta.

B)

apenas I e II são corretas.
apenas I, II e III são incorretas.

D)

pode ser utilizado em discos com FAT32 e NTFS.

C)

E)

tem grande desempenho em discos com EXT3.

D)

apenas III e IV são corretas.

E)

apenas II e III são incorretas.
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100. Sobre softwares
incorreto afirmar:

que

Prova tipo 1

permitem

comandos

de

rede,

é

A)

o comando w mostra quais usuários estão conectados ao
sistema e quais serviços eles estão executando.

B)

o comando ssh permite acesso a computadores remotos;
porém, deve ser evitado por não utilizar criptografia na
comunicação dos dados entre computadores.

C)

o comando traceroute permite a transferência de um grande
arquivo entre computadores.

D)

o comando ping é utilizado para verificar se uma
determinada máquina está conectada na rede e também
para verificar o tempo de resposta de uma máquina da rede.

E)

o comando nmap é uma ferramenta de exploração de rede
capaz de determinar quais computadores estão disponíveis
na rede, quais serviços os computadores oferecem e que
tipos de firewalls estão em uso.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena
de eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer
isso no momento de sua saída em definitivo do Local de Prova.
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EDITAL N°. 01, de 17 de outubro de 2011.
6.1 [...] Para os cargos de nível médio, o gabarito preliminar e as provas objetivas
serão divulgados, no endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br, a partir das
21 horas do dia 31/01/2012.
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Você confia no resultado!
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