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Prefeitura Municipal de ESPERANÇA/PB 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DO CARGO DE 

DIGITADOR 
 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em seguida, 

responda às questões a ele referentes: 
 

Seca 
   (Rachel de Queiroz) 

 

 Era a hora do almoço dos trabalhadores. 
Enquanto os homens comiam lá dentro, o fazendeiro 

velho sentava-se na rede do alpendre, à frente de casa 
espiando o sol no céu, que tinia como vidro, procurando 

desviar os olhos da água do açude, lá além, que dentro 
de mais um mês estaria virada em lama. 

 Os dois cabras se aproximaram sem que ele 

pressentisse. Eram um alto e um baixo; o baixo grosso e 
escuro, vestido numa camisa de algodãozinho 

encardido. O alto era alourado, e não se podia dizer que 
estivesse vestido de coisa nenhuma, porque era farrapo 

só. O grosso na mão trazia um couro de cabra, ainda 

pingando sangue, esfolado que fora fazia pouco. E nem 
tirou o caco de chapéu da cabeça, nem salvou ao 

menos. 
 O velho até se assustou e bruscamente se pôs a 

cavalo na rede, a escutar a voz grossa e áspera, tal e 
qual quem falava: 

 - Cidadão, vim lhe vender este couro de bode. 

 Aquele “cidadão”, assim desabrido, já dizia tudo. 
Ninguém chega de boa tenção em terreiro alheio sem 

dar bom-dia, e tratando o dono da casa de cidadão.  
Assim, o fazendeiro achou melhor fingir que não ouvira 

– e foi se pondo em pé. 

 - O Quê? Que é que você quer? 
 O homem escuro botou o couro em cima do 

parapeito e o sangue escorreu num fio pela cal da 
parede. 

 - Estou arranchado com minha família debaixo 

daquele juazeiro grande, ali. Essa cabra passou perto – 
não sei de quem era. Matei, e a mulher está cozinhando 

a carne para se comer. Agora, o couro – o senhor ou me 
dá dinheiro por ele, ou me dá farinha. 

 - E de quem é essa cabra? É minha? Quem lhe 
deu ordem para matar? 

 O velho estava tão furioso que o dedo dele, 

espetado no ar, tremia. E o loureba esfarrapado chegou 
perto dele e deu a sua risadinha: 

 - Ninguém perguntou a ela o nome do dono... 
 Mas o outro, sempre sério, olhou o velho na 

cara: 

 - Matei com ordem da fome. O senhor quer 
ordem melhor? 

 Nesse meio tempo, os homens que almoçavam 
lá dentro escutaram as vozes alteradas e vieram ver o 

que havia. Eram uns doze – foram aparecendo pelo 
oitão da casa, de um em um e se abriram em redor dos 

estranhos no terreiro. 

 Aí o velho, se vendo garantido, começou a 
gritar: 

 - Na minha terra só eu dou ordem! Vocês são 
muito é atrevidos – me matarem o bicho e ainda 

trazerem o couro pra vender, por desaforo! Chico Luís, 

veja aí de quem é o sinal dessa criação. 
 O feitor largou a foice no chão, puxou as orelhas 

do couro, e virou-se achando graça para um dos 
companheiros: era a sua cabrinha, não era mesmo, 

compadre Augusto? Está aqui o sinal... 
 O Augusto veio olhar também e ficou danado: 

 - Seus perversos, a cabra era da minha menina 

beber leite, estava de cabrito novo! 
 Mas o olho do homem escuro era feio e, se ele 

se assustara vendo-se cercado pelos cabras da fazenda, 
não deu parecença. O loureba é que virava a cara dum 

lado para outro, procurando saída; ainda levou a mão ao 

quadril, tateou o rabo da faca – mas cada um dos 
homens tinha uma foice, um terçado, um ferro na mão. 

 Nesse pé, o fazendeiro, para acabar a história, 
resolveu mostrar bom coração; e gritou para o corredor: 

 - Menina! Manda aí uma cuia com um bocado de 
farinha! 

 Depois, retornando ao homem: 

 - Eu podia mandar prender vocês, para 
aprenderem a não matar bicho alheio! Mas têm crianças, 

não é? Tenho pena das crianças! Leve essa farinha, 
comam e tratem de ir embora. Daqui a uma hora quero 

o pé de juazeiro limpo e vocês na estrada. Podem ir! 

 O homem recebeu a cuia, não disse nada, saiu 
sem olhar para trás. O outro o acompanhou, meio 

temeroso, tirou ainda o chapéu em despedida e pegou 
no passo do companheiro. O velho reclamava em voz 

alta – cabra desgraçado, além de fazer o malfeito, 

recebe o favor e nem sequer abana o rabo. 
 Os trabalhadores, calados, acompanhavam com 

os olhos os dois estranhos que marchavam um atrás do 
outro, na direção do juazeiro, do qual só se avistava a 

copa alta dali do terreiro. Ninguém sabe o que 
pensavam; o dono da cabra deu de mão no couro e foi 

com ele para trás da casa. 

 Aí a sineta bateu e os homens saíram para o 
serviço. Passando pelo juazeiro, lá viram a família ao 

redor do fogo, os meninos procurando pescar pedaços 
da carne que fervia numa lata. Mas o homem escuro, 

encostado ao tronco, via-os passar, de braços cruzados, 

sem baixar os olhos. Ainda foi o dono da cabra que 
baixou os seus; explicou depois que não gostava de 

briga. 
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MORALIDADE: Este caso aconteceu mesmo. Faz mais de 

trinta anos escrevi uma história de cabra morta por 
retirante, mas era diferente. Então, o homem sentia dor 

de consciência, e até se humilhou quando o dono do 

bicho morto o chamou de ladrão. Agora não é mais 
assim. Agora eles sabem que a fome dá um direito que 

passa por cima de qualquer direito dos outros. A 
moralidade da história é mesmo esta: tudo mudou, 

mudou muito. 
 

Elenco de cronistas modernos [por] Carlos Drummond 

de Andrade [e outros] – 21ª ed. – Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2005 

 
 

1. Assinale a opção cuja sentença melhor sintetiza o 
tema central da narrativa: 

 
a O cangaço se faz presente no interior do Nordeste 

do Brasil, ocasionado pelo flagelo das secas. 

b É louvável a caridade dos proprietários das fazendas 
ao acolher os invasores de suas terras. 

c As estatísticas mostram que crescem, 
assustadoramente, as invasões de terra e os roubos 

de animais no interior do Brasil. 
d O drama da fome, ensejado pela seca, leva 

retirantes a invadir fazendas e a saquear bens 

alheios, em busca de comida. 
e A desonestidade grassa pelo interior, com 

desocupados invadindo terras e saqueando animais 
alheios. 

 
 

2. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 
texto: 

 
a A cabra pertencia, efetivamente, ao dono da 

fazenda. 

b Mesmo tendo sido surpreendido com o acontecido, o 
dono da fazenda foi solidário com os retirantes. 

c Os dois retirantes tinham características físicas e 
temperamentais similares. 

d A cena se dá num cenário urbano e citadino. 

e O dono da fazenda chamou os capatazes para 
protegê-lo da ameaça dos retirantes. 

 
 

3. Marque a opção INCORRETA, de acordo com o 
texto: 

 

a O fazendeiro compreendeu, de imediato, que se 

tratava de uma situação insustentável e 
irremediável.  

b A família dos retirantes estava arranchada debaixo 
de um pé de juazeiro. 

c Não há nenhum indício textual sugerindo que os 

retirantes soubessem que a cabra tinha filhotes e 
estava amamentando-os. 

d O primeiro parágrafo traz indicações do cenário de 
seca que marca a cena. 

e Os homens que trabalhavam na fazenda, 

provavelmente, obedeciam às ordens do velho. 
 

4. Marque a opção CORRETA, de acordo com o texto: 
 

a Augusto, filho do velho fazendeiro, ficou impassível 

com a morte da cabra. 
b Chico Luís é um capataz do velho fazendeiro. 

c Na casa do velho fazendeiro, despontava uma casa 
de farinha. 

d À chegada dos retirantes, o velho teve seu almoço 

interrompido, de surpresa. 
e As crianças despertaram compaixão no velho, 

levando-o a não prestar queixa do ocorrido à polícia.  
 

 

5. Releia a passagem e, em seguida, responda: “O 
velho até se assustou e bruscamente se pôs a 

cavalo na rede, a escutar a voz grossa e 
áspera,...”. Indique a construção que pode ser 

explicativa ou sinonímica da expressão sublinhada: 

 
a se sentou com os pés por dentro da rede 

b se deitou 
c se sentou com as pernas por fora da rede 

d se balançou 

e se estendeu 
 

 

6. Leia e responda em seguida: “O Augusto veio olhar 
também e ficou danado”. Encontre um sinônimo 

para a palavra destacada: 
 

a perplexo 

b contemplativo 
c curioso 

d brabo 
e atônito 

 
 

Leia o poema abaixo e responda às questões seguintes. 

 
Com licença poética 

 
Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 
Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 
Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 
-- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 
sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. 

 
Adélia Prado , Bagagem. São Paulo: Siciliano. 1993. p. 

11. 
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7. A palavra “envergonhada”, presente no quinto 
verso do poema de Adélia Prado, foi formada por: 

 

a Justaposição. 
b Derivação imprópria 

c Composição 
d Derivação parassintética 

e Derivação sufixal. 
 

8. No segundo verso do poema, o trecho “desses que 
tocam trombeta”, quanto a sua função sintática, 

pode ser classificado como: 
 

a Aposto explicativo. 
b Vocativo. 

c Aposto enumerativo. 

d Aposto comparativo. 
e Aposto especificativo. 
 

9. Marque a opção cujo verbo destacado exige o uso 
de preposição: 

 

a “desses que tocam trombeta.” 
b “creio em parto sem dor.” 

c “Cumpro a sina.” 
d “Aceito os subterfúgios que me cabem.” 

e “acho o Rio de Janeiro uma beleza.” 
 

10. Marque a opção em que o trecho transcrito 
apresenta regência e concordância corretas ao ser 

passado para o plural. 
 

a suas raizes vai ao meu mil avô. 
b Minhas tristezas não tem pedigrees. 

c Cargos muitos pesados pras mulheres. 

d Não somos tão feias que não possa casar. 
e Aceitamos os subterfúgios que nos cabem. 

 

 
ESPECÍFICA 

 

11. Qual o atalho no teclado é utilizado para encontrar 
itens como texto, comentários, imagens dentro no 

Microsoft Word 2010: 

 
a Ctrl + T 

b Alt + X 
c Ctrl + Y 

d Ctrl + L 

e Alt + L 
 

12. No sistema operacional Microsoft Windows, é 
possível visualizar os processos em execução no 
sistema, bem como o consumo de recursos de cada 

processo, através de uma aplicação dedicada a este 

propósito conhecida como: 
 

a Gerenciador de processos 
b Gerenciador de tarefas 

c Monitor de recursos 

d Monitor de tarefas 
e Explorador de recursos 

 

13. Diversos programas possuem atalhos do teclado 
para executar certos comandos sem a necessidade 

de usar o mouse. Nos processadores de texto 

Microsoft Word e LibreOffice Writer, 
respectivamente, qual o atalho do teclado para 

salvar o documento atual? 
 

a Ctrl + B, Ctrl + S 
b Alt + S, Ctrl + S 

c Alt + B, Ctrl + Shift + S 

d Ctrl + S, Ctrl + B 
e Ctrl + B, Alt + S 
 

14. Considere os seguintes softwares: 
 

I. Mozilla Thunderbird 

II. Opera 
III. Microsoft Edge 

IV. Mozilla Firefox 
V. Chromium 

 

Quais destes softwares são navegadores web? 
 

a Apenas I 
b I, II e IV 

c I, III, e IV 

d II, III, IV e V 
e I, II, III, IV e V 
 

15. Considerando a seguinte captura de tela de uma 
planilha do Microsoft Excel 2017, assinale a 

alternativa que contém a fórmula correta para 
calcular a média de todos os valores atuais e 

posteriormente adicionados da coluna “A”: 

 

 
 

a =MEDIA(A2:A5) 
b =MEDIA(A2:A$) 

c =MEDIA(A:A) 

d =MEAN(A:Ax) 
e =MEAN(A2:A#) 
 

16. As suítes de escritório Microsoft Office e LibreOffice 
oferecem vários aplicativos similares. Qual o nome 

dos aplicativos de apresentação de slides nas suítes 

Microsoft Office e LibreOffice, respectivamente: 
 

a Presentation e Slideshow 
b Impress e Presentator 

c PowerPoint e Slideshow 

d KeyNote e Impress 
e PowerPoint e Impress 
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17. Softwares multiplataforma são programas que 
possuem versões para diferentes sistemas 

operacionais, como o navegador Firefox, por 

exemplo, que possui versões para Linux e Windows. 
Considerando os softwares abaixo, assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Chrome 
II. Internet Explorer 

III. LibreOffice 

IV. Microsoft Office 
V. Thunderbird 

 
a I e II estão disponíveis para Linux 

b I e V estão disponíveis APENAS para Linux 

c III e IV estão disponíveis APENAS para Microsoft 
Windows 

d III e V estão disponíveis APENAS para Linux 
e I, III e IV estão disponíveis para Microsoft Windows 
 

18. Uma rede de computadores permite que diversos 

dispositivos se comuniquem entre si e troquem 
informações. Considerando uma rede cabeada no 

padrão Ethernet, analise as assertivas a seguir, 
identificando com verdadeiro (V) ou falso (F): 

 
I. Um dispositivo na rede pode acessar qualquer 

informação em todos os outros dispositivos 

conectados, não sendo necessário realizar 
nenhuma configuração em qualquer um deles. 

II. É necessário que todos os dispositivos estejam 
configurados com um endereço IP, configuração 

esta que pode ser feita manualmente, em cada 

dispositivo, ou automaticamente, através do 
protocolo DHCP. 

III. É possível que um dispositivo seja configurado 
para expor dados específicos com outros 

dispositivos conectados na mesma rede, através 
de uma técnica chamada compartilhamento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo: 

 
a F, V, V 

b V, F, V 

c F, F, V 
d F, V, F 

e V, V, F 
 

19. Recentemente tem surgido um novo tipo de praga 
virtual que criptografa todos os arquivos de um 

computador, tornando-os inacessíveis, enquanto 
exibe uma mensagem cobrando um resgate para 

que os arquivos sejam descriptografados. Esta praga 
virtual é conhecida como: 

 
a Vírus 

b Ransomware 

c Spyware 
d Worm 

e Adware 

 

20. Existem diversos tipos de aplicativos na área de 
segurança que visam proteger o computador de 

diversos tipos de ataques. Qual o tipo de aplicativo 

que restringe o acesso a determinado computador 
através da rede, permitindo ou negando o tráfego 

de dados, tanto no sentido da rede para 
computador, quanto no sentido do computador para 

a rede: 
 

a Anti-Vírus 

b Anti-Spyware 
c Firewall 

d Gateway 
e Sniffer 
 

21. Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma 

funcionalidade do Microsoft Word 2017: 
 

a Edição de tabelas 
b Formatação de texto 

c Edição de equações matemáticas 

d Funções de planilha 
e Macros 
 

22. No Microsoft Word 2017, é possível copiar a 
formatação de um trecho para outro trecho, de 

modo que o segundo tenha o mesmo formato que o 
primeiro. Qual a ferramenta que realiza tal função? 

 

a Copiar formatação 
b Clonar formato 

c Aplicar formatação 

d Reaplicar formato 
e Pincel de formatação 
 

23. Uma pessoa recebe um e-mail onde o remetente diz 
ter uma grande quantidade de dinheiro retida em 

um banco. Ele pede uma certa quantia para resgatar 
o dinheiro em troca de metade da fortuna. Sobre 

esta situação é correto afirmar: 

 
a Trata-se de um Scam, um golpe para induzir a 

pessoa a enviar dinheiro para o criminoso 
b Trata-se de uma pessoa doente que precisa de 

cuidados médicos em um hospital particular 

c São policiais disfarçados tentando capturar um 
criminoso 

d É uma ONG que precisa de fundos para manter seu 
funcionamento 

e É uma mensagem legítima  
 

24. Diversos sítios da web oferecem experiências 
personalizadas a seus usuários, bastando que os 

mesmos se autenticas através de seus nomes de 
usuários e senhas. Porém, é preciso que tais dados 

sejam enviados de forma segura para evitar 
interceptação. Qual é a forma mais confiável de 

identificar que determinado sítio oferece tal 

segurança em seu formulário de autenticação? 
 

a O endereço do sítio começa com FTPS e o 
navegador exibe um ícone de “escudo” 
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b O endereço do sítio começa com HTTPS e o 

navegador exibe um ícone de “cadeado” 
c A página exibe um selo de “Site Blindado” 

d A página informa que a conexão é segura 

e A página informa que utiliza Cookies 
 

25. Uma instituição possui uma sala de aula com 10 

computadores e precisa conectá-los em rede. 
Considerando que são todos computadores de mesa 

sem interface de rede sem fio, qual seria a melhor 
forma, dos pontos de vista prático, econômico e de 

segurança, para conectar todos os computadores 

em rede:  
 

a Adquirir um roteador wireless e interfaces de rede 
sem fio para todos os computadores 

b Conectar os computadores através da internet 

c Adquirir um switch e conectar os computadores 
através dele utilizando cabos de rede 

d Adquirir interfaces de rede adicionais para cada 
computador e conectá-los de forma ponto a ponto 

e Não conectar os computadores, pois é inviável 
 

26. Uma pessoa recebeu em seu e-mail pessoal uma 
mensagem de seu banco com um link para efetuar o 

recadastramento de sua senha. Ao clicar no link, 
percebe-se uma página idêntica à do seu banco, 

pedindo o número da conta e do cartão de crédito, 
porém, o endereço da página é 

“www.siteconfiavel.com/meubanco” e o navegador 

não exibe o ícone do cadeado ao lado do endereço. 
Essa situação pode ser descrita como: 

 
a A página é legítima, pois é idêntica à página do 

banco 

b É um ataque de força bruta, pois está tentando 
forçar o usuário a cometer um erro 

c Está havendo uma tentativa de engenharia reversa 
para obter os dados do usuário 

d É um ataque conhecido como phishing, onde uma 

página maliciosa tenta enganar o usuário, passando-
se por uma página legítima, na tentativa de obter 

seus dados 
e A página é uma pegadinha para irritar o usuário, 

porém inofensiva  
 

27. No sistema operacional Microsoft Windows 10, é 
possível conectar o computador a um segundo 

monitor ou projetor e utilizar a segunda tela 
duplicando ou estendendo a tela do computador, ou 

então apenas a tela do computador ou apenas a 
segunda tela. Qual o atalho do teclado pelo qual é 

possível alternar entre os diferentes modos 

apresentados: 
 

a Alt + P 
b Ctrl + Q 

c Tecla do Windows + D 

d Tecla do Windows + M 
e Tecla do Windows + P 

 

28. No Microsoft PowerPoint 2017, existe um recurso 
que permite adicionar animações à mudança de um 

slide para outro. Qual o nome de tal recurso? 

 
a Transições 

b Animações 
c Exibições 

d Mudanças 

e Paginações 
 

29. São funcionalidades de navegadores web, EXCETO: 

 
a Exibir páginas da internet 

b Verificar a integridade do sistema de arquivos 
c Transferir arquivos da internet para o computador 

d Verificar a validade do certificado digital de um site 

e Enviar arquivos do computador para um servidor na 
internet 

 

30. Um funcionário utiliza um sistema na intranet de sua 
empresa para a execução de suas atribuições, 

acessando-o através de um navegador web na sua 

estação de trabalho. Sobre esse sistema, qual das 
afirmações é INCORRETA: 

 
a Funciona com tecnologias web, visto que é acessado 

através de navegador 

b É executado no servidor da empresa 
c É acessível de qualquer lugar através da internet 

d Não é necessária a instalação do sistema no 
computador do funcionário 

e Só é possível acessá-lo dentro da empresa 

 




