
NIVEL MEDIO TÉCNICO
CARGO 16: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de 
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página.

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões 
e no rodapé das páginas internas, o cargo a que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

As respostas das questões objetivas de múltipla 
escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em 
material transparente.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 05 (cinco) alternativas de resposta 
(A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica
mente, a resposta da questão.
O tempo máximo disponível para realização da prova 
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta.
Somente depois de decorridos 60 minutos do início da 
prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de 
Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova.
Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala
de provajuntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova.

ATENÇÃO
j Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Paulo Coelho:

| “ Im ag in e  u m a n o v a  h istó r ia  p ara  s u a  v id a  e a c re d ite  n e la .”
! A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o 
| Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição ocasionará a eliminação do candidato no presente 
I concurso público.
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Leia o texto e responda o que se pede no comando das 
questões.

Rio de Lama, Rio de Lágrimas.

Ainda aturdida por duas im ensas tragédias sem 
conserto para vidas e lugares atingidos, escrevo sobre uma, na 
Europa, que assusta o mundo e outra, no Brasil, que deveria nos 
assustar especialmente. Vejo em capitais brasileiras vigílias pela 
carnificina em Paris. São justas, não só porque qualquer cidade 
assim ferida merece homenagens, mas porque para muitíssimos 
Paris é uma cidade especial. E  esse foi anunciado pelos autores 
como sendo apenas um primeiro golpe na tempestade. Pela 
extensão e sofisticação de sua capacidade destrutiva, e pelos 
locais de preparação antes nunca imaginados, mas que 
começam a ser descobertos, outros países estão na mira, pela 
Europa inteira. Sem falar na Olimpíada do ano próximo, no 
Brasil.

Todos alertas, todos assustados, todos um tanto 
perplexos com essa tragédia -  e outra ainda maior e mais 
complexa se anuncia, ou já começou: a chegada de milhões de 
refugiados, migrantes sofridos e necessitados, parece ser 
cavalo de Troia com que se movem facilmente bandos de 
terroristas assassinos. O que fazer, como fazer, perguntam-se 
os líderes dos países envolvidos. Mesmo quem recebia os 
migrantes com alguma boa vontade começa a rever sua postura, 
pensar em mudar leis, levantar muros de toda sorte: pagarão 
inocentes por alguns culpados. “A vida não é justa”, suspiramos.

Mas esperei entre nós vigília e lágrimas pelo Brasil por 
este que é um dos maiores crimes ambientais do mundo: 
protesto e pranto pela morte do Rio Doce, miseravelmente 
envenenado e travado pela lama, que mata as águas do Doce e 
de seus afluentes, os peixes, os bichos, os campos cultivados, 
as pastagens, as plantações, as pessoas -  quantas de verdade? 
Que providências se tomam? O que se faz para encontrá-las, 
além de urubus, cães e paus enfiados na lama repulsiva para ver 
se dali sai “odor”?

Morrem também profissões na região, como as de 
agricultor e pescador: um velho pescador declara aos prantos 
que sua profissão não existe mais por ali. A extensão é 
vastíssima, quilômetros de esterilização, envenenamento, em 
suma, assassinato. Pois o desastre era previsível: laudos 
anteriores alertavam para a fragilidade das barragens, e 
aparentemente nada foi feito, além de negar, desviar os olhos, e 
de novo negar. “Nada de barulho, pois podemos ter problemas.” 
E  os trágicos problemas chegaram : segundo Sebastião 
Salgado, a “cura” das águas e terras levará de vinte a trinta anos.

O grande fotógrafo e humanista (sim) internacio
nalmente admirado nasceu e cresceu junto ao Doce, onde criou 
com sua parceira, Lélia, o maravilhoso projeto de revitalização 
de zonas quase mortas décadas atrás, o Instituto Terra. Agora, 
tudo está pior do que antes dos esforços deles. Recuperar toda 
aquela região, que vai de Mariana ao mar no Espírito Santo, 
onde certamente haverá muita contaminação, custará não 
apenas somas incríveis -  projeto que ele já tinha proposto ao 
BN DES algum tempo atrás foi aprovado, mas não houve o 
repasse do dinheiro -, como terá de manter aceso por décadas o 
in te re sse  num p a ís de momento tão su p e rfic ia l, tão 
desinteressado , tão focado em poder, poder, e fuga à 
responsabilidade, ocultamento de crimes, e salvação das 
próprias feias peles. Não sou otimista. Até aqui só vi, como em 
geral neste país, promessas de planos, projetos, eternas 
comissões ineficientes e mornas, pouquíssima ação concreta, 
também nesta crise: mesmo na busca de mortos, lenta e

atrasada. Ficarão emparedados na lama que, ao secar, parece 
cimento. Homens, mulheres, crianças, velhos, eternamente 
ocultos, a não ser para os corações que por eles choram. O que 
está fazendo o Brasil para compensar todo esse sofrimento, 
cada vez menos mencionado?

Precisamos de lágrimas e vigílias pelos inocentes 
chacinados na França, mas de movimentos vibrantes pelo que, 
aqui entre nós, vem sendo lentamente assassinado, e agora foi 
brutalmente soterrado pelo rio de lama, de lágrimas, de pouca 
esperança. Vamos trabalhar, e nos manifestar, e chorar, com 
Sebastião Salgado.

Fonte: Lya Luft - 25 de novembro de 2015)

(Q uestãoH ^)---- —— ----------------------------- ....... .........................
No texto de Lya Luft, há o recurso da linguagem metafórica para 
assinalar a infiltração de terrorista nos países hospedeiros. Isso 
ocorre no fragmento em:
A) “(...) a chegada de milhões de refugiados (...)”.
B) “Avida não é justa”.
C) “(...) parece ser cavalo deTroia (...)”.
D) “(...) começa a reversua postura (...)”.
E ) “O que fazer, como fazer (...)”.

-------- www.cetapnetcom.br

Utilize o fragm ento textual seg u in te  para resp o n d er a s  í 
q u estõ es 02 e 03: “O  que s e  faz para enco n trá-las, além  de i 
u rubus, c ã e s  e p au s enfiado s na lam a rep u lsiva  para ver se  i 
dali sa i “odor”? ”

[QuestãoHt^í)---- — —-------———........ ...— ......... ............ -..........................
As aspas em “ odor” podem ser usadas para assinalar uma 
ironia, em que se satiriza:
A) os meios primários de procurar vítimas.
B) o emprego incorreto de “odor” por “fedor” feito pela imprensa.
C ) o uso de estrangeirismos na linguagem jornalística.
D) a falta de respeito da mineradora pelos familiares.
E ) a ausência de saneamento básico que provocou o desastre 
ambiental.

O pronome oblíquo “Ias” refere-se:
A) a quem procura os corpos.
B) a culpados pelo desastre.
C) a cães, paus e lama.
D) às pastagens.
E ) a pessoas.

Sobre o excerto: “Ainda aturdida por duas imensas tragédias 
sem conserto para vidas e lugares atingidos” é IN CO RRETO  
afirmar:
A) Aturdida é sinônimo de atordoado.
B) Conserto, corrigir, reparar, é parônimo de concerto.
C) Concerto é um espetáculo em que se executam obras 
musicais.
D) Aexpressão “sem conserto” deveria estar entre vírgulas.
E ) Apreposição “por” indica relação de causa.

[QuestãõHf^)---------------------— —---------- -- --
Em “Rio de Lama, Rio de Lágrimas.”, a figura de linguagem 
presente no termo “Rio de Lágrimas” é o/a:
A) antítese.
B) prosopopeia.
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C) hipérbole.
D) eufemismo. 
Ejpleonasmo.

Utilize o fragm ento textual seg u in te  “M as esp e re i entre  
; nós vig ília  e lágrim as pelo B ra s il por este  que é um d o s  
j m a io re s  c r im e s  a m b ie n ta is  do  m u n d o  ( . . . ) ” p a ra  

respo nd er a s  q u estõ es 06 e 07 a seg u ir:

O objetivo da autora neste fragmento é:
A) ampliar o foco do desastre de Mariana para uma per 
nacional.
B) somente evitara repetição de Rio Doce.
C) exagerar as proporções do fato, como é papel da imprensa.
D) evitar criticar diretamente a mineradora.
E) isentar-se de envolvimento.

^Questão —......... — ...-..............................................................................

! O excerto em que há linguagem conotativa ocorre na alternativa: 
i A) “Morrem também profissões na região.”
! B) “(...) perguntam-se os líderes dos países envolvidos.” 
j C) “Que providências se tomam?' 
j D) “Vamos trabalhar,”
: E ) “(...) laudos anteriores alertavam para a fragilidade das 
* barragens (...)”

: (Questão — .................. -.................._ _ _ _ _ ------------------
: “Todos alertas, todos assustados, todos um tanto perplexos”. 
i Analise as afirmações e assinale a alternativa correta: 
í I- Há anáforas na estrutura.

11- O período é formado de frases nominais.
! 111- Os adjetivos funcionam como predicativo. 
i IV- “Todos”, morfologicamente, é pronome indefinido.

: Questão , ........-..........................................—----------------- ---------- _---
É INCORRETO afirmar sobre o fragmento:
A) que o sujeito é elíptico.
B) que “vigília” e “lágrimas” são objetos diretos.
C) “Mas” é uma conjunção adversativa.
D) “entre nós” é um adjunto adverbial de lugar.
E) “Nós” é acentuado por ser oxítona terminado em “o”, seguido 
d e“s”.

(QuesiãoKu^;—.—— — —— —— —------------------------------------
Classifica, sintaticamente, o termo “Lélia” em: “onde criou com 
sua parceira, Lélia, o maravilhoso (...)" a alternativa:
A) vocativo.
B) sujeito simples.
C) aposto.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão - f ' " j ------------------------— ........................... .................
........-........ -— - ....

A re-escritura da oração em ordem direta: “Morrem também 
profissões na região (...)” está correta em:
A) Profissões morrem na região também.
B) Na região, morrem também profissões.
C) Também, na região, morrem profissões.
D) Profissões, também, na região morrem.
E) Morrem profissões, na região também.

j A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas, 
i B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
! C ) Somente a afirmativa III está correta. 
j D) Somente a afirmativa IV está correta.

E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

■ (Questão ........................... .............._ _ _ _ _ _ ------------------
(Todas as palavras listadas são acentuadas por serem 
; paroxítonas terminadas em ditongo, EXC ETO : 
j A) vigília, 
j B) próprias.
; C)águas, 
j D) Lélia.

E ) lágrimas.

; (Questão ;•* - ................. ..........................................................................
s A presença do polissíndeto na estrutura pede o uso de vírgulas.
• Isso ocorre em:
j A) “(...) que mata as águas do Doce e de seus afluentes, os 
j peixes, os bichos, os campos, cultivados, ( ...)”
} B) “Vamos trabalhar, e nos manifestar, e chorar, com Sebastião 
j Salgado.”
* C ) “( .. .)  pelos inocentes chacinados na França, mas de 
, movimentos vibrantes (...)”
’ D) “Rio de Lama, Rio de Lágrimas.”
i E ) “Todos alertas, todos assustados, todos um tanto perplexos 
’ com essa tragédia.”

^Questão ‘ - . . ------------  *
Assinale a alternativa em que há excerto com agente da passiva: j
A) “(...) a chegada de milhões de refugiados, migrantes, sofridos j
e necessitados”. ,
B) “Avida não é justa”.
C) “(...) e agora foi brutalmente soterrado pelo rio de lama, de 
lágrimas, de pouca esperança (...)”.
D) “Vamos trabalhar, e nos manifestar”.
E ) “-quantas de verdade?”.
............... _ 7*8«fc :
(Questão .........- .......... .......... ................ ...................................— — •

x/- ’ MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO h

Antes dos atentados, a chegada de migrantes não era bem ; 
aceita. Isso fica claro em: ,
A) “(...) pensarem mudarieis (...)” \
B) “(...) com alguma boa vontade (...)” !
C) “(...) perguntam-se os líderes (...)” j
D) “(...) pagarão inocentes (...)” >
E) “(...) suspiramos (...)" ;

(Questão y } "  ....- -............. .............———......-...........................-...............
Uma Universidade pretende dividir R$200.000,00 entre duas 
pesquisas (P1 e P2), de modo que a razão entre as quantias seja 
2:3. Qual o valor alocado para pesquisa P2?
A) R$102.000,00
B) R$66.660,00
C) R$120.000,00
D) R$140.000,00
E) R$80.000,00

Um vendedor recebe a título de rendimento mensal um valor fixo 
de R$1.000,00 mais um adicional de 3% das vendas por ele 
efetuadas no mês. Qual o rendimento desse vendedor no mês 
que vendeu R$8.000,00?
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A) R$1.240,00
B) R$1.040,00
C) R$1.200,00
D) R$1.245,00
E) R$1.420,00

(QuestãoH^^)........... ..................—............... - ......................................................
Trinta e seis camisetas saem de uma linha de produção e são 
examinadas por uma funcionária. Ela verifica que 30 saíram 
perfeitas e seis saíram defeituosas. Ao pegar 3 peças ao acaso 
sem reposição, qual a probabilidade de serem tiradas 2 peças 
perfeitas e uma defeituosa?

A primeira fase de um concurso foi feita por 4800 candidatos, dos 
quais 35% passaram para a fase seguinte. Entre os que fizeram 
a segunda fase, 65% não foram aprovados. Quantos candidatos 
foram aprovados na segunda fase?
A) 564
B )  528
C )  588
D) 480
E )  486

A) 87
238

B) 60

C) 6
1260

D) 86
240

(QuestãoH^ji l ............. ............... ................. ............ ...........................
Atabela a seguir representa (em mm) os valores da precipitação 
pluviométrica média em certa região.

_ 4 _

36

JAN FEV MAR ABRIL MAIO
34 32 27 26 28

A média e a mediana do conjunto de valores da tabela são, 
respectivamente.
A) 29,5 ; 27
B) 28 ; 29,5
C )  3 0 ;28
D ) 32 ;27
E) 29 ,4 ; 28

r ' ' s 
Numa cidade são consumidos dois tipos de feijão “A" e “B". 
Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses 
produtos, foram levantados os seguintes dados.

Feijão A B A e  B Nenhum dos dois
N°de
consumidores 230 200 50 60

Através das informações dadas responda as questões 
24e25 .

Um capital de R$10.000,00 é aplicado a juros compostos, a taxa 
de 3% a.m, durante dois meses. Os juros da aplicação, em reais, 
são de:
A) R$609,00
B) R$690,00
C) R$6.900,00
D) R$528,00
E) R$600,00

Quantas pessoas foram consultadas?
A) 540
B )  480
C )  440
D) 420
E )  450

Para criar seus códigos particulares, uma empresa usará dois 
tipos de sinais (A) e (B).
Com quatro sinais tipo (A) e três sinais tipo (B), quantos códigos 
distintos poderão criar?
A) 12
B) 7!
C )  4 !e3 !
D) 35
E) 42

A prova de um concurso foi elaborada com 10 questões. Os 
valores das questões formam uma P.A. crescente onde a 1a 
questão vale 2 pontos e a última 20 pontos. Se o candidato “A” só 
errou a 5a questão, quantos pontos obteve?
A) 90
B )  80
C )  95
D) 100
E) 96

Qual é a taxa de porcentagem das pessoas consultadas que não 
consomem nenhum dos dois produtos?
A) 12%
B) 13,6%
C) 12,8%
D) 15%
E ) 7,3%

Considere um computador que possui placa de rede sem fio, 
com o sistema operacional Microsoft Windows 7 instalado. Qual 
o procedimento CO RRETO  para conectar-se a uma rede sem fio 
local que requer acesso com senha?
A) Iniciar; rede sem fio; conectar; fornecer senha; clicar em 
“Conectar".
B) Clique no ícone de conexão sem fio na área de notificação da 
barra de tarefas; clique na rede desejada; clique no botão 
“Conectar”; fornecer senha; clicar em “OK“.
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C) Iniciar; rede local; conectar; clique na rede desejada; fornecer 
senha; clicarem “Conectar11.
D) Dois clique no ícone de conexão sem fio na área de trabalho; 
clique na rede desejada; fornecer senha; clicarem “Conectar".
E) Clique no ícone de conexão sem fio na área de notificação do 
menu iniciar; clique na rede desejada; clicarem “Conectar'1.

; Questão)

IV- arquivos e programas de computadorficam armazenados no
disco rígido do computador.

; A) Somente a afirmativa I estão correta.
| B) Somente a afirmativa II estão correta.
I C) Somente a afirmativa III estão correta, 
j D) Somente a afirmativa IV estão correta. 
| E ) Todas as afirmativas estão corretas.

Sobre o aplicativo Microsoft Word 2007, assinale a alternativa 
que descreve o procedimento CO RRETO  para criar um novo 
documento e salvá-lo em uma nova pasta chamada “prefeitura” 
(ainda inexistente), dentro da pasta “Documentos” do usuário.
A) opção Arquivo, Novo, Documento em branco; depois opção 
Salvar, Salvar especial, nomear o arquivo, clicar no botão 
“Salvar”.
B) opção Arquivo, Criar e Salvar, nomear o arquivo como 
“prefeitura”, clicar no botão “Salvar”.
C) opção Arquivo, Salvar especial, nomear a pasta como 
“prefeitura”, nomear o arquivo, clicar no botão “Salvar”.
D) opção Arquivo, Novo, Documento em branco; depois opção 
Arquivo, Salvar, Nova Pasta, nomear a nova pasta “prefeitura”, 
entrar na nova pasta, nomear o arquivo, clicar no botão “Salvar”.
E) opção Formatar, Novo; depois opção Arquivo, Salvar, nomear 
o arquivo como “prefeitura”, clicar no botão “Salvar”.

fQuesfâoK^
Marque a alternativa ERRAD A sobre os recursos do aplicativo 
Microsoft Excel 2007:
A) uma célula é um ponto de interseção de uma coluna vertical e 
uma linha horizontal.
B) uma planilha é formada por um conjunto de células onde são 
inseridos os dados.
C) uma fórmula é usada para realizar cálculos, como soma ou 
subtração, sobre os dados preenchidos nas células.
D) é possível visualizar a impressão antes de imprimir.
E ) um documento pode conter apenas uma planilha.

ATUALIDADES

(Questão Q ---- ——--------------------------------
“Rio transborda e cinco municípios ficam isolados no sudeste. 
Água destru iu  d esv io  de ve ícu lo s  im provisado após 
desabamento de ponte em dezembro. Aproximadamente 254 mil 
pessoas em cinco municípios do sudeste paraense ficaram 
isoladas desde a madrugada desta quarta-feira (06), depois que 
o rio Arataú transbordou, após fortes chuvas destruírem um 
desvio para veículos próximo a uma ponte no município de 
Pacajá, a mesma que desabou no último dia 15 de dezembro do 
ano passado. As águas estão impedindo a passagem de 
veículos no desvio alternativo que foi construído no local.” 
(Fonte: ormnews.com.br / Data: 06.01.2016). Com isso, a 
população de algumas cidades estão sem acesso a Belém, 
exceto:
A) Pacajá.
B ) Altamira.
C ) Brasil Novo.
D) Marabá.
E ) Medicilândia

Questão

Marque a alternativa que apresenta a definição CO RRETA  de 
Intranet:
A) é a página Web que é carregada ao iniciar um navegador 
Web, como o Internet Explorer ou Google Chrome.
B) são mensagens eletrônicas enviadas pela Internet.
C) é um rede privada, mantida por uma instituição ou empresa, a 
qual somente funcionários ou membros têm acesso.
D) é a rede mundial de computadores, um conjunto de redes 
interconectadas que usam o mesmo conjunto protocolos para 
servir usuários do mundo inteiro.
E) é o número que identifica cada computador conectado na 
Internet.

' “Pará fechou o ano de 2015 com queda nas vagas de emprego, 
j Estad o  apresentou  um saldo negativo acum ulado de 
i aproximadamente 24 mil postos de trabalho. No ano de 2015, o 
; emprego formal no Pará teve uma queda de 2,95% e saldo 

negativo de 23.937 postos de trabalho. Foram feitas no período 
í 318.415 admissões, contra 342.352 desligamentos. Os números 
! são da pesquisa divulgada nesta terça-feira (5) pelo Dieese-PA 
((D ep artam ento  In ters ind ica l de E s ta t ís t ic a  e Estudos 
j Socioeconômicos). De acordo com o balanço, a maioria dos 
! setores econômicos do Estado apresentou resultados negativos 
, na geração de empregos formais, com destaque para a
I _____________________ , com queda de 15,22%; (...)” (Fonte:
j ormnews.com.br/Data: 05.01.2016)
j Marque a alternativa que complete corretamente a lacuna da 
; reportagem noticiada: 
l A) indústria de transformação.
! B) construção civil.
! C ) agropecuária, 
j D) pecuária de corte.
' E ) indústria metalúrgica.

QuestãdMfc t̂l)

Sobre a utilização do computador para gerenciar informações, 
arquivos, pastas e programas, analise as afirmativas seguintes e 
marque a alternativa CO RRETA :
I- uma pasta pode ser armazenada dentro de outra pasta, 
formando uma estrutura hierárquica;
II- um arquivo pode ser armazenado dentro de uma pasta;
III- as pastas e arquivos podem ser armazenados no disco rígido 
do computador ou em outros dispositivos de armazenamento, 
como CDs, DVDs e outros;

fQuestãoHlí^r ........................ -----------------------------------------.— . —

“____________________ é campeão nacional no número de incêndios
florestais. Balanço do Inpe mostrou que Estado teve 8 mil focos
de queimadas a mais que em 2014. O ____________________ é o
Estado brasileiro com o maior número de queimadas registrado 
em 2015. Um balanço divulgado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta terça-feira (5), mostrou que o 
Estado teve 44 mil registros no ano passado. Foram 8 mil focos 
de queimadas a mais do que o registrado em 2014.”. (Fonte: 
ormnews.com.br/Data: 05.01.2016)
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Qual o estado está sendo reportado na notícia da questão?
A) Amazonas.
B) Roraima.
C )  Pará.
D) Mato Grosso.
E ) Goiás.

CEMP ........................ - .......................................................................

| vantagem ,____________________
j não constituindo situação________________
I A) determinação, contando, provisória, 
j B) nomeação, contando, efetiva, 
j C) nomeação, acrescido, transitória, 
j D) dispensa, cumulativa, permanente.
1 E ) demissão, benefício, celetista.

_com o vencimento do cargo,

www.cetapnet.com.br

“A ilha (...) de Lesbos amanheceu nesta sexta-feira (1o) com um 
imenso símbolo da paz, formado por centenas de coletes salva- 
vidas usados pelos refugiados que cruzaram o mar Egeu. A obra 
foi feita pelas equipes das organizações Médicos sem Fronteiras 
(M SF), Greenpeace, Sea Watch, entre outras, como uma 
mensagem de esperança para 2016, segundo o site do 
Greenpeace. Dezenas de voluntários usaram os salva-vidas 
recolhidos no lixo da aldeia de Molyvos, onde cerca de 500 mil 
refugiados chegaram. O símbolo é visível para quem chega por 
mar a Lesbos a partir da Turquia. Mais de um milhão de 
imigrantes chegaram à Europa por mar em 2015, segundo 
números da ONU. Destes, 3.735 morreram durante a travessia”. 
(Fonte: DOL / Data: 02.01.2016).
Onde fica localizada a ilha de Lesbos?
A )  NaTurquia.
B) Na Croácia.
C) Na Grécia.
D) Na Itália.
E ) Na Alemanha.

(Questão}
O Quadro de Cargos em Extinção foi criado pela Lei Municipal n.° 
921/2009 para abrigar:
A) os servidores estáveis ou efetivos cujos cargos não possam 
ser enquadrados nos criados por esta Lei.
B) os servidores temporários cujos cargos não possam ser 
enquadrados nos criados por esta Lei.
C ) os servidores d isponíveis cujos cargos estejam  em 
readaptação.
D) os funcionários públicos contratados antes da Constituição 
Federal de 1988 que ingressaram no Poder Público sem a 
exigência de concurso público.
E ) os cargos extintos pela Lei da Anistia.

(Questão}-̂ ^ -
“OMS anuncia fim da transmissão do na Guiné. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-
feira (29) o fim da transmissão do v íru s___________ na Guiné. De
acordo com a entidade, se passaram 42 dias desde que a última 
pessoa diagnosticada com a doença no país apresentou 
resultado negativo em testes feitos após o tratamento.”. (Fonte: 
DOL / Data: 29.12.2015). A reportagem está se referindo a que 
vírus?
A ) Aedesaegypti.
B )  Chikungunya.
C) HIV.
D ) Zika.
E ) Ebola.

A quem deverá ser informado o resultado da avaliação apurado 
pela Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no §2° do 
art. 13 sobre a conveniência ou não da permanência do servidor 
no cargo?
A) Ao Prefeito Municipal.
B) À Secretaria de Saúde.
C) Ao Diretor da Secretaria a que está vinculado.
D) Ao Departamento de Recursos Humanos do órgão onde atua.
E ) À Secretaria Municipal de Administração.

(Questão}

L E G IS L A Ç Ã O  j

(QuestãoH^)-
O que significa “Promoção” nos termos do inciso V II do art. 2°?
A) é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com 
iguais atribuições e responsabilidades.
B) é a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria 
funcionai, constituindo a linha de promoção.
C) é a passagem do servidor de uma determinada referência 
para uma imediatamente superior da mesma categoria 
funcional.
D) é a trajetória do servidor desde o seu ingresso no cargo até o 
seu desligamento.
E ) é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a 
um servidor público, mantidas as características de criação.

Deverão ser enquadrados nos cargos integrantes do Quadro de 
Cargos de Provimento Efetivo do Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Municipais de São João de Pirabas, os atuais 
servidores, portadores da escolaridade e/ou habilitação 
exigidas, quando:
I- efetivos, nomeados mediante aprovação em concurso público;
II- estáveis, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;
III- temporários contratados antes da Constituição Federal de 1988.
Após a leitura dos itens, pode-se afirmar:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E ) Todos os itens estão errados.

(Questão)-̂ ^ -
Marque a alternativa que complete corretamente a lacuna do 
trecho do § 1o do art. 10, que assim dispõe: “As funções gratifi
cadas são de livre designação e ___________________________ por ato
do Chefe de Poder Executivo Municipal, representando

C O N H EC IM EN T O S  E S P E C ÍF IC O S

(QuestãoH^P )-
Sobre a memória principal do computador, chamada de Random 
Access Memory (IRAM), assinale a alternativa correta:
A) é uma memória não volátil.
B) DDR3 é um tipo de memória SD R  SDRAM.
C) memórias do tipo DDR SDRAM são mais rápidas que as 
memórias do tipo SD R  SDFtAM.
D) é uma memória de apenas leitura.
E ) são muito usadas no BIOS (Basic Input Output System).
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CEMP
Questão-
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de partição de disco 
correta para a instalação do sistema operacional Windows 2000 
em um computador:
A )  NTFS
B) MBR
C) BIOS
D ) EXT3
E )  C:

Questão

Sobre a instalação do software B R O FF IC E  (ou L IB R EO FF IC E ), 
é correto afirmar que se deve:
A) comprar o software e instalá-lo usando o CD fornecido pelo 
fabricante.
B) baixar o software do website da Microsoft e instalar seguindo 
os passos do programa de instalação.
C ) b a ixar o so ftw are  do w eb site  do B R O F F IC E  (ou 
L IB R EO FF IC E ) e instalar seguindo os passos do programa de 
instalação.
D) usar o CD de instalação do sistema operacional Windows e 
instalar usando o programa de instalação setup-broffice.exe 
localizado na pasta broffice.
E ) usar o CD de instalação do Microsoft Office e instalar usando o 
programa de instalação setup-broffice.exe localizado na pasta 
broffice.

(Guestão}-iJ

A) gerencia a quantidade máxima de caracteres que podem ser 
inseridas no documento.
B) a função “mostrar” desativada oculta somente as alterações 
feitas por outros usuários, deixando visível as feitas pela usuário 
atual.
C) a função “registrar” ativa ou desativa somente o registro de 
inserções de novos textos.
D) a função “registrar” ativa ou desativa o registro de inserções 
de novos textos e exclusões de textos existentes.
E) a função “mostrar” ativada exibe no rodapé do texto os 
usuários que fizeram as alterações.

;Questão ............-— ....... - ...........——-----------------------------
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Em uma planilha eletrônica do BrOffice (Libre Office), foram 
lançados dados pessoais e de salário dos funcionários de uma 
prefeitura. Os dados das células E2  até E50 contém, em cada 
célula, o salário de cada um dos funcionários. Qual alternativa 

j apresenta a fórmula correta para calcular a média de salários dos 
; funcionários dessa prefeitura?
1 A)=(E2+E50)/2 
: B) =SOMA(E2;E50)/2 
| C) =M ÉDIA(E2:E50)
1 D) =M ÉDIA(E2;E50)

E) =MÉDIA(E2:E50)/49

Marque a alternativa que não condiz com as conceitos relaciona
dos ao protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):
A) Um computador em uma rede TCP/IP que fornece informa
ções de configuração TCP/IP dinamicamente é chamado de 
servidor DHCP.
B) É  um protocolo que fornece dinamicamente hospedagem 
(host) de arquivos.
C) É  hospedado em um computador ou em outro dispositivo que 
se conecta a computadores (roteador, por exemplo).
D) Um computador em uma rede TCP/IP que requisita informa
ções de configuração TCP/IP dinamicamente é chamado de 
cliente DHCP.
E) Protocolo que fornece endereços IP dinâmicos.

Questão r

Um administrador de um Active Directory Domain Services 
(ADDS) costuma utilizar frequentemente algumas ferramentas 
na execução das operações para configurar esse serviço. 
Assinale a alternativa correta com relação ao uso dessas 
ferramentas:
A) Domain Name Server (DNS) Manager é usado para incluir um 
servidor local ou remoto para ser gerenciado.
B) Active Directory Domains and Trusts permite projetar a 
estrutura do ADDS considerando a distribuição geográfica da 
instituição e otimizando o tráfego de replicação do ADDS.
C) Active Directory Sites and Services é usado para gerenciar 
relações de confiança entre domínios.
D) SQL Server é usado para catalogar os serviços Web.
E) Active Directory Users and Computers permite criar a 
estrutura do ADDS dentro de um domínio, incluir usuários e 
grupos e conta de computadores.

Questão....sM?
? ; \

Sobre o recurso de “controle de alterações” do editor de textos do 
BrOffice (Libre Office), é correto afirmar que:

•Questão
j Uma forma de instalar o sistema operacional Windows XP é 
, usando o CD de instalação. Entretanto, em algumas situações, 
j pode ser necessário fazer instalação em um computador 
* desprovido de drive de CD-ROM. Assinale qual das alternativas 
, apresenta uma opção correta para essa situação: 
j A) Instalar usando o Active Directory através do serviço de 
j instalação dinâmico do Windows.
j B) Instalar a partir da rede, usando arquivos de instalação que 
; tenham sido copiados em um ponto compartilhado da rede.
| C) Instalara partir da rede, usando o servidor de e-mail.
| D) Instalar usando o DNS Manager.
! E ) Instalar o DHCP.

i [Questão q ..y  ——-............................................................................................
l Em um computador com o sistema operacional Windows XP, na 
configuração de rede TCP/IP, o DNS pode ser configurado para 
“Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente”.

[ Assinale a alternativa correta sobre essa configuração: 
j A) Os endereços dos servidores DNS serão obtidos de um 
! servidor DHCP.
! B) Os endereços dos servidores DNS serão obtidos de um 
; servidor DNS.

C) Os endereços dos servidores DNS serão criados no próprio 
I computador.
\ D) Os endereços dos servidores DNS serão definidos como 
’ localhost.

E ) Os endereços dos servidores DNS serão definidos como 
[ 127.0.0.1.

í (Questão ........ -............... ...........................................................................
Assinale a alternativa correta sobre as controladoras de disco 
rígido:

; A) o padrão IDE apresenta conectores de 7 pinos.
B) o padrão IDE suporta somente um disco rígido.
C) o padrão IDE transfere dados usando comunicação serial.
D) o padrão Serial ATA apresenta conectores de 40 pinos

j E ) o padrão Serial ATA é mais rápido para transferir dados do que 
o padrão IDE.
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