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INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas 

sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa (05 questões), Noções de Informática (05 
questões) e Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos 
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para 
o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências 
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais 
indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, 
notifique o fiscal.

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo no próprio cartão de respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta 
não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na 
marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.    

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas 
e este caderno. As observações ou marcações registradas 
no caderno não serão levadas em consideração.

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve 
os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 
(uma) hora após seu início.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e 
demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema abaixo para responder as questões de 1 a 3.
 VIA LÁCTEA

Soneto XIII
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”
Olavo Bilac

1) “Direis agora: ‘Tresloucado amigo!’” A expressão 
destacada tem função sintática de :
a)  Aposto   c) Sujeito Determinado
b)  Agente da Passiva d) Vocativo

2) Observe:
I. “E abro as janelas...” 4º verso
II. “Capaz de ouvir e entender estrelas” Último verso
III. “Inda as procuro pelo céu deserto.” 8º verso
IV. “A via láctea, como um pálio aberto, cintila.” 6º verso

 Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
as funções sintáticas dos termos destacados.
a)  objeto direto, objeto direto, adjunto adverbial, aposto.
b)  adjunto adverbial, objeto indireto, aposto, vocativo.
c)  vocativo, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, 

objeto indireto.
d)  objeto direto, complemento verbal, adjunto adverbial, 

objeto direto.

3) Assinale a alternativa que apresenta uma breve análise 
da obra e siga corretamente as regras de pontuação, 
concordância e regência da Língua Portuguesa.
a)  O título do poema, é numérico porque é parte integrante 

de uma coletânea de vinte e cinco sonetos e possuem 
como título central Via Láctea : um nome metafórico 
que representa a quem ama.

b)  É uma Obra Parnasiana o qual se apresenta sob forma 
de conversa. Isto é, verificado ao observar com o uso 
da segunda pessoa do discurso em vários versos do 
poema, como por exemplo: “Ora (direis) ouvir estrelas! 
Certo perdeste o senso!”

c)  A mensagem principal do texto aparece sintetizada 
na última estrofe da obra. Nela, infere-se que o poeta 
apresenta o foco temático com um parecer pessoal 
e subjetivo; observa-se que as ações ali contidas só 
serão possíveis para um ser apaixonado.

d)  Na 2ª estrofe há a presença, de expressões que marca 
características de seres enamorados, que por esta 
razão passa horas a fio a contemplar o céu estrelado, 
como se pudessem conversa com os astros . 

O texto abaixo servirá como base para responder as 
questões 4 e 5.
 João Cruz e Sousa (1861 - 1898), lançador do Simbolismo 
no Brasil, é situado, por alguns estudiosos, junto de Mallarmé 
e Stefan George, entre os três maiores simbolistas do mundo, 
formando a “grande tríade harmoniosa”.
 Além de ter uma boa apresentação física, era um homem 
extremamente culto e elogiado por seus mestres. Mas nada 
disso, para as pessoas da época, superava o fato de ser 
negro, o que lhe causou sérios problemas.
  Em vida, sofreu muito e não conheceu o sucesso. Mudou-
se de Santa Catarina (seu estado natal) para o Rio de Janeiro 
e, com muito empenho, chegou a ser arquivista da Central do 
Brasil, cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava 
sequer um décimo de sua capacidade intelectual. Terminou 
atacado pela “doença dos poetas”, a tuberculose, que matou, 
junto com ele, toda sua família.
 É nesse ambiente de dor que nasce sua incrível obra, 
onde transparecem a melancolia e a revolta, porém com 
versos magicamente ricos e sonoros. Arte é a palavra-chave. 
Arte libertária, ansiosa, criativa, que foge dos padrões métricos 
sem perder a classe e a musicalidade. Cruz e Sousa é, sem 
dúvida, um dos maiores expoentes da poesia brasileira.
Entre suas obras estão Missal, Broquéis, Os Faróis e Últimos 
Sonetos, todos livros de poesia. 

(brasilescola.uol.com.br/biografia/joao-cruz-sousa)
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4) A expressão sublinhada do texto apresenta um 
pronome enclítico. De acorco com a norma gramatical 
de seu uso, a ênclise ocorre: 
a) nos períodos iniciados por verbos (desde que não 

estejam no tempo futuro), isto porque na linguagem 
padrão da língua não é apropriado iniciar frase com 
pronome oblíquo.

b)  nas orações iniciadas por verbos acompanhados de 
pronome reflexivo seguido de preposição.

c)  somente em frases afirmativas no pretérito perfeito.
d)  quando há a partícula apassivadora “se” porque na 

linguagem culta essa formação é gramaticalmente correta.

5) [...] cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava 
sequer um décimo de sua capacidade intelectual [...] 
Observe as conjugações e classificações feitas a partir 
do trecho acima e assinale a alternativa incorreta.
a)  cargo que lhe garantiu subsistência e não valorizou 

um décimo de sua capacidade intelectual. (pretérito 
perfeito).

b)  cargo que lhe garantiria subsistência e não valorizaria 
um décimo de sua capacidade intelectual. (futuro do 
presente).

c)  cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava 
um décimo de sua capacidade intelectual. (pretérito 
imperfeito).

d)  cargo que lhe garantira subsistência e não valorizara 
um décimo de sua capacidade intelectual. (pretérito 
mais-que-perfeito).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

6) Um analista, baseando-se na busca por quantidade de 
arquivos por tipo de documento (extensão) no Google, 
compilou que o formato PDF é o mais popular entre os 
diferentes formatos de arquivos de texto.

 Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) PDF é o formato proprietário da empresa Adobe e é 

mais popular por ser muito robusto na manutenção da 
formatação original. 

(  ) DOCx é o formato preferencial adotado pelo MS-Word. 
Em sua versão atual, ele não é significativamente 
diferente do formato DOC. Foi originalmente adotada 
por este software até um passado, relativamente 
recente, de cerca de uma década. 

(  ) O formato TXT, codifica texto simples não registrando 
marcas de formatação, fontes, cores etc. Outro arquivo 
comum na rede que é codificado em texto simples 
é o arquivo-fonte HTML, ainda que, interpretados 
nos browsers, gerem marcação de texto e insiram 
formatação no hipertexto.

 Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 
baixo, a sequência correta.
a)  V, V, V  c) V, F, F
b)  V, F, V  d) F, V, V

7) Analise a seguinte fórmula utilizando funções em uma 
planilha de Excel: =SOMA(A1:A3)/CONT.NÚM(B1:B3)

 Assinale a alternativa que contenha a fórmula 
equivalente indicada acima.
a)  =(A1+A3)/CONT.NÚM(B1:B3)
b)  =(A1+A3)/CONT.SE(B1:B3;”<>”&””)
c)  =(A1+A2+A3)/CONT.NÚM(B1;B2;B3)
d)  =(A1+A2+A3)/3

8) Sites públicos, armazenados em servidores comerciais 
e indexados nos buscadores populares como o Google, 
compõem a internet acessada pela grande parte 
dos usuários da rede de computadores. Entretanto, 
existe uma infraestrutura de rede e de navegação que 
expande essa possibilidade em algo conhecido como 
Deep web. Um exemplo é a rede implementada pelo 
sistema Tor (do inglês The Onion Router, ou Roteador 
Cebola), no qual os sites hospedados não serão, por 
exemplo, localizáveis pelos buscadores tradicionais.

 A informação da rede e o processamento dos dados 
durante a navegação do usuário são realizados em 
diversos dos nós pertencentes (em uma estrutura de 
acesso em camadas) e a informação é encriptada. 
O sites da rede Tor são identificados pela extensão 
.onion em seu domínios e, são acessados pelos 
usuários através do browser Tor, desenvolvido a partir 
do Firefox.

 Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) O rastreamento dos dados de navegação de um 

usuário na rede Tor com o Tor browser em sites .onion 
é praticamente impossível. 

(  ) Os sites https://facebookcorewwwi.onion/  e 
http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/ podem ser acessados 
por browsers como o Firefox ou o Google Chrome.

(  ) Uma rede oculta dos mecanismos tradicionais de busca 
e visita foi provavelmente  desenvolvida para uso na 
propagação de pornografia e venda de drogas.

(  ) Se um usuário da rede Tor acessa um site normal da 
rede http está comprometendo a segurança dos demais 
usuários da rede Tor.

(  ) A estrutura descentralizada do acesso aos sites na rede 
Tor e o processo de criptografia devem inviabilizar a 
realização de buscadores de conteúdo como o Google.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  V, V, F, V, F  c) V, V, V, V, F
b)  V, F, V, F, V  d) V, F, F, F, V

9) A tecla de atalho para a inclusão de hiperlink é utilizada 
nos mais variados aplicativos e em diferentes sistemas 
operacionais. Assinale a alternativa que contém a 
sequência de teclas de atalho utilizada nos aplicativos 
mais populares, entre eles, Microsoft Office, Libre 
Office e o Google Suite.
a)  Ctrl + L      b) Ctrl + k      c) Ctrl + link      d) Ctrl + F5 

10) Muitos navegadores possibilitam a memorização do login 
e senha utilizados em uma página para autocompletar 
em uma futura navegação nesta mesma página. Com 
respeito a possibilidade de acesso às informações 
do login e da senha armazenados pelos navegadores 
Firefox e Chrome, assinale a alternativa correta.
a)  É possível visualizar os caracteres de todos os logins 

e senhas armazenados pelo usuário de ambos os 
navegadores sem a necessidade de incluir a senha da 
conta do usuário

b)  É possível visualizar os logins e as senhas armazenados 
pelo usuário de ambos os navegadores, entretanto é 
solicitada a senha da conta do usuário do sistema para 
visualizar os caracteres das senhas armazenadas

c)  O navegador Chrome permite visualizar apenas os 
logins armazenados e o navegador Firefox permite 
a visualização dos logins e senhas armazenados, 
entretanto é necessário a senha do usuário do sistema 
para visualizar os caracteres das senhas

d)  É possível acessar apenas os logins armazenados em 
ambos os navegadores
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Uma das características dos principais processadores 
da Intel, como o i3, i5 ou mesmo o i7, é possuírem 
uma tecnologia que permite que o processador possa 
simular a existência de um maior número de núcleos. 
Essa tecnologia é chamada de:
a) cache-threading   c) hyper-threading
b) hyper-cores   d) cache-cores

12) Quanto aos conceitos básicos referentes às cópias de 
segurança (backup), analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
(  ) o backup diferencial armazena todos os dados alterados 

desde o último backup full.
(  ) o backup incremental proporciona na sua execução o 

maior tempo, e de mídia, de backup.
(  ) no backup diferencial, a recuperação de dados 

necessita de vários conjuntos de mídia.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V - F - F   c) F - V - V
b) V - V - F   d) F - F - V

13) Conforme as Normas Técnicas do Sistema de 
Cabeamento Estruturado, existem 6 (seis) subsistemas. 
Quanto a esses subsistemas, assinale a alternativa 
incorreta:
a) Sala de Equipamentos
b) Cabeamento Backbone, ou seja, Horizontal
c) Área de Trabalho
d) Sala de Telecomunicações 

14) Leia o trecho abaixo quanto aos principais 
equipamentos de redes:

 “O ____ é um aparelho muito semelhante ao ____, mas 
tem uma grande diferença: os dados vindos do computador 
de origem somente são repassados ao computador de 
destino. No entanto, o ____ é mais “inteligente” que o 
____, pois além de poder fazer a mesma função deste, 
também tem a capacidade de escolher a melhor rota que 
um determinado pacote de dados deve seguir para chegar 
em seu destino.”

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas:
a) roteador - hub - switch - switch
b) hub - switch - roteador - hub
c) switch - roteador - switch - hub
d) switch - hub - roteador - switch

15) Um recurso técnico que permite, ao ser instalado no 
Linux, simular um servidor Windows para permitir o 
gerenciamento e compartilhamento de arquivos e de 
impressoras em uma rede Microsoft é o programa 
chamado:
a) NetBIOS   c) OPERA
b) SAMBA   d) NetBEUI

16) Quanto aos termos utilizados no Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece 

configuração dinâmica de terminais.
II. um escopo é o intervalo consecutivo completo dos 

endereços IP possíveis para uma rede.
III. quando um computador conecta-se a uma rede, o host/

cliente DHCP envia um pacote UDP, em broadcast, 
com uma requisição DHCP.

a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 
corretamente o conceito básico sobre o protocolo 
conhecido pela sigla SNMP:
a) é um protocolo simples que pertence a camada de 

transporte do Modelo OSI
b) é o protocolo padrão da Internet para gerenciamento 

de dispositivos em redes IP
c) é um protocolo de rede criptográfico para operação de 

serviços de rede
d) é um protocolo de enlace de dados usado para 

estabelecer uma conexão direta entre dois nós

18) Quanto às redes sem fio, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
(  ) o modo peer-to-peer, é também chamado de modo ad 

hoc.
(  ) o protocolo mais recomendado para a segurança de 

redes sem fio é o WEP.
(  ) para a segurança das redes sem fio não deve ser usado 

o protocolo WPA2.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V - F - F   c) F - V - V
b) V - V - F   d) F - F - V

19) Ao se elaborar um Projeto de Rede desejando-se um 
ambiente com total redundância da infraestrutura do 
Data Center (elétrica, climatização, rede) deve-se optar 
por um:
a) Data Center Tier I ou Data Center Tier II
b) Data Center Tier II ou Data Center Tier IV
c) Data Center Tier I ou Data Center Tier III
d) Data Center Tier III ou Data Center Tier IV

20) Quanto ao endereçamento do IPv6, pode também ser 
válido e, escrito corretamente, o endereço 2001:0DB8:
0000:0000:130F:0000:0000:140B como:
I. 2001:DB8::130F:0:0:140B
II. 2001:DB8::130F::140B
III. 2001:DB8:0:0:130F::140B

 Assinale a alternativa correta:
a) da relação apresentada somente são aplicados o (I) e (II)
b) da relação apresentada somente são aplicados o (II) e (III)
c) da relação apresentada somente são aplicados o (I) e (III)
d) da relação apresentada todos podem ser aplicados
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