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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Iporã do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 005/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Na Internet esses tipos de buscadores pesquisam todos os documentos na rede, e a apresentação do 

resultado é aleatória, dependendo do ranking de acessos aos sites. O nome dado a esses tipos de 

buscadores é: 

A) Centrais. 

B) Verticais. 

C) Globais. 

D) Locais. 

  

02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O conceito de hipertexto foi criado na década de __________ pelo filósofo e sociólogo estadunidense Theodor 

Holm Nelson. A ideia era determinar a nova leitura não-linear e interativa que surgiu com a informática 

e o advento da internet.” 

A) 60. 

B) 70. 

C) 80. 

D) 90. 

 

03. Assinale a alternativa correta. 1 (um) megabyte equivale a: 

A) 100 bytes. 

B) 1000 kilobytes. 

C) 10000 gigabyte. 

D) 0,01 terabyte. 

 

04. No MS-Excel 2010 se digitarmos na Barra de Fórmulas =54*4/6+10-5 e apertarmos ENTER, qual 

será o resultado? 

A) 38. 

B) 24. 

C) #VALOR. 

D) 41. 

 

05. No Sistema Operacional Linux é utilizado um símbolo para indicar o final de uma linha. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente esse símbolo. 

A) ; (ponto e vírgula). 

B) $ (cifrão). 

C) * (asterisco). 

D) : (dois pontos). 

 

06. É uma memória fixa, onde não há variação dos dados e é responsável por armazenar pequenas 

rotinas e instruções essenciais ao computador. Trata-se da memória tipo: 

A) BIOS. 

B) RAM. 

C) ROM. 
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D) DDR. 

 

07. Assinale a alternativa correta quanto ao protocolo de Internet usado para fazer o acesso à WWW 

(WORLD WIDE WEB) como protocolo de cliente/servidor: 

A) HTTP. 

B) IP. 

C) FTP. 

D) IP. 

 

08. O alinhamento à esquerda, no MS-Word 2016, costuma ser usado para texto do corpo e, facilita a 

leitura do documento. Para alinhar um texto selecionado à esquerda, usa-se o atalho: 

A) CTRL+E. 

B) CTRL+Q. 

C) CTRL+T. 

D) CTRL+W. 

 

09. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a União incumbir-se-á de: 

I. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, 

exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

II. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e 

diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e 

seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; 

III. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria 

da qualidade do ensino.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

10.  Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios, exceto: 

A) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

B) Valorização do profissional da educação escolar. 

C) Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 

D) Desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 

11. Tendo em vista o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta: 

A) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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B) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

C) Qualquer criança ou adolescente será objeto de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais. 

D) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência. 

 

12. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que traz a ordem correta 

das respostas, de cima para baixo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de 

estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

(__) - Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

(__) - Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

(__) - Elevados níveis de repetência; 

(__) - Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

A) F – V – F – V.  

B) V – V – V – V. 

C) V – V – V – F. 

D) V – F – V – F. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise as afirmações abaixo: 

I. O verbo apresenta variações de número, de pessoa, de modo, de tempo, de grau e de perífrase; 

II. Chamam-se modos as diferentes formas que toma o verbo para indicar a atitude da pessoa que fala 

em relação ao fato que enuncia. Há três modos em português: indicativo, subjuntivo e imperativo; 

III. Tempo é a variação que indica o momento em que se da o fato expresso pelo verbo. Há três tempos 

em português: presente, pretérito e futuro; 

IV. Quanto à flexão o verbo pode ser regular, irregular, defectivo e abundante. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta encontro vocálico: 

A) Deixa. 

B) Tudo. 

C) Pulso. 

D) Arrebentar. 
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15. Analise a frase abaixo: 

“Você está agindo igual à sua mãe.” 

O termo destacado é um: 

A) Ditongo decrescente. 

B) Ditongo crescente. 

C) Tritongo. 

D) Hiato. 

 

16. Analise a tirinha a seguir: 

 
 

A expressão “OH!” presente no segundo quadrinho representa: 

A) Uma interjeição. 

B) Um vocativo. 

C) Uma onomatopeia. 

D) Uma aliteração. 

 

17. Julgue as informações a seguir: 

(__) - “Insisti no oferecimento da madeira, e ele estremeceu.” É uma oração coordenada sindética aditiva; 

(__) - “Estava frio, mas ela não o sentia”. É uma oração coordenada sindética adversativa; 

(__) - “Ou me engano muito ou a égua manqueja.”. É uma oração coordenada sindética alternativa; 

(__) - “Eh, camarada, espere um pouco, que isto acaba-se já.”. É uma oração coordenada sindética 

conclusiva. 

Sobre as proposições acima, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

A) V – V – V – F. 

B) V – V – V – V. 

C) F – V – F – V. 

D) V – V – F – F. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa que traz a sequência correta, de cima 

para baixo. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, compete ao Município, no 

exercício de sua autonomia, prover o que é de interesse local e o bem-estar de sua população, dentre 

outras, as seguintes atribuições: 

(__) - Conceder e permitir os serviços públicos locais e os que lhe sejam concernentes; 

(__) - Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores; 

(__) - Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos ascensores e dispor sobre a prevenção 

de incêndios; 

(__) - Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo. 

A) V – V – V – F.  

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) V – V – F – F. 

 

19. Em relação à Região Sul do Brasil, analise: 

I. É a segunda menor região em extensão territorial; 

II. É composta por quatro estados;  

III. É a única parte do país que localiza-se quase inteiramente na região temperada (com exceção ao 

extremo norte do Paraná). 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

20. “Os médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos poderão pedir residência ao Brasil. 

Se os documentos estiverem de acordo, a autorização pode sair em aproximadamente um mês após o 

pedido. A estimativa é que dois mil cubanos tenham ficado no país após o fim da participação de Cuba no 

programa.” 
(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias/>acesso em 31 de julho de 2019) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

pedido pode ser feito em qualquer unidade da: 

A) Sociedade de Imigração.  

B) Defesa Civil.  

C) Organização das Nações Unidas.  

D) Polícia Federal.  

 

 

 


