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PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
INSTRUÇÕES 

 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 
(cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de 
Raciocínio Lógico e Matemática, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos, e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 

2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nasci-
mento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-
Resposta. 

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente 
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O 
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do can-
didato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 
-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local. 

 

8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta. 

 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões. 
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova. 

 

11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-
Resposta. 

 

12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 
 

13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de 
Questões. 

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 
 
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 
Os jardins do Palácio Cruz e Sousa, sede do Museu Histórico de Santa Catarina, receberão em breve uma muda 
da Rosa de Anita, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem ___ catarinense Anita Garibaldi. O plantio será 
realizado na próxima segunda-feira, 17, ___ 17h, e contará com ___ presença de Annita Garibaldi, bisneta de Anita 
e Giuseppe Garibaldi. 
Ela estará em Santa Catarina a partir do dia 13 de fevereiro, quando participará também do plantio de rosas nos 
municípios de Anita Garibaldi, Lages, Curitibanos e Garopaba. 
A ação integra o calendário comemorativo dos 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, que se estenderá até 
2021. No ano passado, foi criada em Santa Catarina a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita 
Garibaldi, para promover e difundir a história da heroína catarinense. 

Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/cultura/ 
rosa-de-anita-sera-plantada-nos-jardins-do-palacio-cruz-e-sousa. 

Acesso em: 10/fev/2020. [adaptado] 

 
1- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do primeiro parágrafo: 

(A) à – às – a 
(B) a – as – a 
(C) à – às – à 
(D) a – às – a 
(E) a – as – à 

 
2- A palavra “bicentenário” corresponde a 200 anos. Caso o texto se referisse à comemoração de 150 anos, tería-

mos: 
(A) quingentenário 
(B) quinquagenário 
(C) sesquicentenário 
(D) cinquentenário 
(E) quincentenário 

 
3- Sobre a acentuação das palavras usadas no texto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- “Heroína” é acentuada porque acentua-se o hiato I tônico. 
II- “Histórico, próxima e híbrida” são acentuadas porque se acentuam todas as proparaxítonas. 
III- “Será, contará, estará, participará, estenderá” são acentuadas por serem verbos. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
4- Analise os períodos do texto: 

 

I- ... quando participará também do plantio de rosas nos municípios de Anita Garibaldi, Lages, Curitibanos e 
Garopaba. 

II- ... para promover e difundir a história da heroína catarinense. 
 

As palavras em destaque nos períodos indicam, correta e respectivamente, uma relação semântica de: 
(A) Explicação – Adição 
(B) Hipótese – Conclusão 
(C) Tempo – Finalidade 
(D) Causa – Concessão 
(E) Proporção – Consequência 

 
5- Semanticamente, algumas palavras só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas. Isso 

acontece no texto com as palavras “sede” e “muda”, que são classificadas correta e respectivamente de: 
(A) Homógrafa – Homônima perfeita 
(B) Homófona – Homófona 
(C) Homônima perfeita – Homônima perfeita 
(D) Parônima – Parônima 
(E) Homófona – Homógrafa 
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6- Sobre o uso da vírgula, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Em “... quando participará também do plantio de rosas nos municípios de Anita Garibaldi, Lages, Curitibanos 
e Garopaba.”, as vírgulas separam termos de mesma função sintática. 

II- Em “No ano passado, foi criada em Santa Catarina a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de 
Anita Garibaldi...”, a vírgula foi usada para separar um adjunto adverbial antecipado. 

III- Em “Os jardins do Palácio Cruz e Sousa, sede do Museu Histórico de Santa Catarina, receberão em breve 
uma muda da Rosa de Anita...”, as vírgulas separam um aposto. 

 

É correto o que se afirma em: 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) II, apenas. 

 
7- Em “...que se estenderá até 2021.”, ocorre um caso obrigatório de próclise por haver uma palavra atrativa, que 

é um(a): 
(A) conjunção 
(B) advérbio 
(C) pronome indefinido 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) pronome relativo 

 
8- Considere o período do texto a seguir: 

 

Os jardins do Palácio Cruz e Sousa, sede do Museu Histórico de Santa Catarina, receberão em breve uma 
muda da Rosa de Anita, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem a(à) catarinense Anita Garibaldi. 
 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
I- Há dois apostos no período. 
II- O sujeito de “receberão” é o Palácio Cruz e Sousa, classificado como sujeito simples. 
III- “Sede do Museu Histórico de Santa Catarina” é o sujeito desse período. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
9- No texto, sobre os verbos utilizados, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- “Foi” é o verbo IR conjugado no pretérito perfeito do indicativo. 
II- “Será, contará, estará, participará, estenderá e receberão” são todos verbos conjugados no futuro do pre-

sente do indicativo na terceira pessoa do singular. 
III- “Promover e difundir” são verbos usados no infinitivo. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
10- Assim como “segunda-feira”, que não perdeu o hífen com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa 

correta: 
(A) Itajaí-açu 
(B) infra-estrutura 
(C) auto-avaliação 
(D) super-interessante 
(E) dia-a-dia 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO  E  MATEMÁTICA 

 
11- Das 24 crianças de uma turma, dois terços são meninas e o restante, meninos. Entre os meninos, 4 fazem aula 

extracurricular de natação. Pode-se a afirmar que a porcentagem de meninos que fazem aula extracurricular de 
natação, em relação ao total de meninos é, em %, de: 
(A) 40. 
(B) 30. 
(C) 50. 
(D) 60. 
(E) 45. 

 
12- Um agente, que é responsável pelas visitas em um bairro da cidade para coleta de dados relacionados à saúde 

e educação, entre outros, conseguiu realizar, na última semana, a quantidade de visitas indicada na tabela 
abaixo: 

Dia da semana Quantidade de visitas 

2ª feira 12 

3ª feira 18 

4ª feira 10 

5ª feira 8 

6ª feira 12 
 

Pode-se afirmar que a média diária de visitas, nesses cinco dias, foi de: 
(A) 10. 
(B) 11. 
(C) 9. 
(D) 12. 
(E) 13. 

 
13- Em determinada fábrica, um técnico avaliou o local e determinou que estivesse disponível um extintor para cada 

250m² de área. Se essa fábrica é um galpão de formato retangular, com 100m de comprimento e 50m de largura, 
pode-se afirmar que a quantidade de extintores que precisa estar disponível é igual a: 
(A) 20. 
(B) 2. 
(C) 25. 
(D) 3. 
(E) 10. 

 
14- A lidocaína é um anestésico local de uso odontológico. Considere que um dentista, ao usar certa marca desse 

anestésico, verificou que estava indicado o uso de uma dose máxima de 7mg do produto por quilograma de 
peso do paciente (em adultos). Se o dentista decidiu por utilizar 10% da dose máxima em um paciente de 60kg, 
pode-se afirmar que a quantidade usada do produto, em mg, foi de: 
(A) 420. 
(B) 70. 
(C) 700. 
(D) 42. 
(E) 36. 

 
15- Um provedor de hospedagem de sites oferece dois planos: o plano eCommerce, ao custo de R$ 30,00 por mês 

com limite de 20GB de armazenamento, e o plano VIP, por R$ 18,00 por mês. Considerando que o limite de 
armazenamento seja diretamente proporcional ao preço cobrado pelo plano, utilizando como referência o plano 
eCommerce, pode-se afirmar que o limite de armazenamento do plano VIP será, em GB, de: 
(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 18. 
(D) 16. 
(E) 13. 
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QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
16- “Não fosse a imprensa profissional, que trabalha com fatos, e não achismo, nada saberíamos sobre a subnoti-

ficação de casos de Covid-19 no Brasil, a falta de insumos em hospitais, os avanços na pesquisa científica de 
tratamentos e vacinas, e o auxílio emergencial que não está chegando para muita gente que precisa desespe-
radamente” (MELLO, 2020). Ao encontro da temática, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, 
escreva V, para verdadeiras, e F, para falsas: 
 

( ) A epidemia evidenciou a importância de jornalistas profissionais que escrevem notícias fundamentadas.  
( ) Reforçada a pandemia do coronavírus, a credibilidade de jornais, sites noticiosos e TVs vêm caindo 

vertiginosamente. 
( ) A revalorização do jornalismo é um fenômeno exclusivamente brasileiro. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – V. 
(B) F – F – V. 
(C) V – V – F. 
(D) F – V – F. 
(E) V – F – F. 

 
17- “O Congresso Nacional promulgou, nesta quarta-feira, 26 de agosto, a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) que aumenta o alcance do FUNDEB” (FNDE, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas 
abaixo e identifique as corretas: 
 

I- O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica. 
II- O Fundeb responde por, aproximadamente, 15% do financiamento do ensino infantil e médio. 
III- O Fundeb, a partir da PEC promulgada, torna-se permanente. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
18- “O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de re-

ferência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes” 
(AGÊNCIA IBGE, 2020). Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta quanto às regiões que 
se encontram, correta e respectivamente, os estados mais e menos populosos: 
(A) Sudeste e Norte. 
(B) Nordeste e Sul. 
(C) Sul e Centro-Oeste. 
(D) Centro-Oeste e Nordeste. 
(E) Norte e Sudeste. 

 
19- “Nesta sexta-feira, completado um mês da tragédia, provocada pela deflagração de 2,75 mil toneladas de nitrato 

de amônio, o número de mortes causadas pela explosão no porto, em 4 de agosto, subiu para 191. Foram 
contabilizados mais de 6,5 mil feridos. A explosão, além de deixar cerca de 300 mil imóveis danificados, provo-
cou a renúncia, em bloco, do governo do primeiro-ministro, Hasan Diab. O Banco Mundial estimou um prejuízo 
de US$ 4,6 bilhões com os danos causados pela explosão” (UOL NOTÍCIAS, 2020). O texto se refere ao episó-
dio ocorrido em: 
(A) Chernobyl. 
(B) Alcântara. 
(C) Fukushima. 
(D) West. 
(E) Beirute. 

 
20- A Lei Orgânica do Município, em seu Art. 4º, diz que o município de Massaranduba é regido, entre outros, pelo 

seguinte princípio: 
(A) Autodeterminação dos povos. 
(B) Concessão de asilo político. 
(C) Independência nacional. 
(D) Igualdade entre os bairros, distritos e regiões. 
(E) Não intervenção. 
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QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
21- A ética _________ é a ciência positiva dos fatos morais, sejam eles individuais ou coletivos. Tem como função 

descrever os fenômenos morais. Isso posto, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
(A) metaética 
(B) estoica 
(C) descritiva 
(D) epicurista 
(E) teleológica 

 
22- “A sociedade passa por grave crise de valores, caracterizada pela falta de decoro, de respeito pelo outro e de 

limites” (E-TEC BRASIL, 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e identifique as cor-
retas: 
 

I- O cidadão que cumpre a lei é, necessariamente, um sujeito ético. 
II- O que é legal nem sempre é ético. 
III- A lei é o mínimo da ética. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
23- Em relação ao Sistema Operacional Windows, analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Caso o serviço 'Estação de Trabalho' seja desabilitado, não será possível acessar conexões _____. 
II- Entre os _____ bem conhecidos, está o S-1-5-21domain-500, que identifica a conta do Administrador. 
III- Um valor de registro do tipo _____ armazena valores em um formato de 32 bits. 
 

Isso posto, preenche correta e respectivamente as lacunas a alternativa: 
(A) NTFS – SIDs (Identificadores de Segurança) – DWORD 
(B) SMB – SIDs (Identificadores de Segurança) – DWORD 
(C) NTFS – Hashes (Resumos Criptográficos) – DWORD 
(D) NTFS – SIDs (Identificadores de Segurança) – QWORD 
(E) SMB – Hashes (Resumos Criptográficos) – QWORD 

 
24- Acerca do Windows, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- A conta do usuário Administrador, criada na instalação do Windows, não pode ser desativada. 
II- O comando whoami-groups lista os grupos de segurança ao qual o usuário, atualmente, pertence. 
III- Entre os privilégios que podem ser atribuídos a um usuário, está o privilégio de desligar o sistema/compu-

tador. 
IV- O comando envvar-user lista as variáveis de ambiente do usuário atual. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e IV, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas.  
(E) II e III, apenas. 

 
25- Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- As ______ são as responsáveis pela aplicação das configurações de diretivas contidas nas GPOs. 
II- É possível utilizar filtros _____ para limitar o escopo de aplicação de uma GPO. 
III- Existem 4 valores para o _____ de uma GPO: Configurações de Computador Desabilitadas, Configurações 

de Usuários Desabilitadas, Habilitada, Todas as configurações desabilitadas. 
 

Isso posto, preenche correta e respectivamente as lacunas, a alternativa: 
(A) Client Side Extensions – WMI – status 
(B) Diretivas de Loopback – LDAP – status 
(C) Client Side Extensions – WMI – alcance 
(D) Diretivas de Loopback – LDAP – alcance 
(E) Client Side Extensions – LDAP – status 
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26- Sobre as GPPs, é correto afirmar: 
(A) Só é possível usar GPPs para usuários, não para computadores. 
(B) As GPPs só podem ser aplicadas a servidores Windows, não podendo ser aplicadas a estações de trabalho. 
(C) Não aparecem na console do Resultant Set of Policy (rsop.msc). 
(D) Não é possível configurar as 'Opções de Energia' de um computador usando GPPs. 
(E) As configurações das GPPs estão sob três subárvores: Configurações do Windows; Configurações do Pai-

nel de Controle e Filtros WMI. 
 
27- Acerca do protocolo LDAP, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- Por padrão, o LDAP usa a porta 389, e o LDAPS, a porta 636. 
II- LDAP é o acrônimo Lightweight Directory Authentication Protocol. 
III- (&(objectClass=computer)(useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=2)) é um filtro LDAP inválido. 
IV- (memberof=CN= Estatutarios,OU=Grupos,DC=massaranduba,DC=gov=DC=br) é um filtro LDAP válido. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) II e IV, apenas. 

 
28- Acerca do sistema de arquivos NTFS, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para as 

verdadeiras, e F, para as falsas: 
 

( ) Em algumas ocasiões, pode ser necessário ter um mesmo arquivo ou diretório replicado em várias posi-
ções dentro do sistema de arquivos. Quanto ao sistema de arquivos NTFS, este suporta os atalhos do 
tipo físico (hard links), porém não suporta os atalhos simbólicos (soft links). 

( ) A MFT é a principal estrutura do sistema de arquivos NTFS. 
( ) A fim de se obter uma melhor probabilidade de não sofrer corrupção de dados, em caso de travamento 

do sistema ou queda de energia, o NTFS se utiliza de journaling. 
( ) O NTFS possui três modos de operação: ordered (o padrão), writeback e journal. 
( ) No NTFS, os nomes de arquivos e pastas utilizam caracteres em Unicode, em vez de ACSII. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – V – F – V - F. 
(B) F – V – V – F - V. 
(C) V – F – V – F - V. 
(D) V – V – F – F - V. 
(E) F – F – V – V - F. 

 
29- Obter uma coleção de itens de uma localização específica é uma tarefa comum em um Sistema Operacional, o 

Windows PowerShell pode, por exemplo, também auxiliar nessa tarefa. Assim sendo, o cmdlet do Windows 
PowerShell que especificamente retorna os itens encontrados em um contêiner (como, por exemplo, em uma 
pasta) é: 
(A) Get-Command. 
(B) Get-Dir. 
(C) Get-ChildItem. 
(D) Get-Child. 
(E) Get-Ls. 

 
30- Em relação ao banco de dados, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- O MySQL é um SGBD código livre orientado a objetos. 
II- No MySQL, as bases de dados são organizadas em tabelas. 
III- No MySQL, a palavra-chave utilizada para criar uma tabela (via CREATE TABLE) como cópia temporária 

de si mesma é 'TEMP'. 
IV- No MySQL, é possível apagar diversas tabelas utilizando para isso apenas um comando. 
V- No MySQL, a palavra-chave 'RENAME' pode ser utilizada para modificar o nome de uma tabela. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) II, III, IV e V, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas. 
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31- A figura abaixo representa dados em uma planilha do Excel 2016:  

 
 
Assinale a alternativa que possui a fórmula presente na célula B8: 
(A) =PROCV(A8;A1:B5;2;FALSO). 
(B) =PROCV(A8;A2:A5;B2:B5). 
(C) =PROCV($A$5;A2:A5;2, VERDADEIRO). 
(D) =PROCV($A$5;A2:A5;2, FALSO). 
(E) =PROCV(A8;A2:B5;2;VERDADEIRO). 

 
32- Considere um banco de dados relacional e o código abaixo, em SQL: 

 

CREATE TABLE cliente 

( 

id INT, 

nome CHAR(20), 

telefone CHAR(15), 

endereco CHAR(30)  

); 
 

O 'nome' representa: 
(A) Um objeto. 
(B) Uma linha. 
(C) Uma tabela. 
(D) Uma view. 
(E) Uma coluna. 

 
33- Considerando uma rede local e um switch no qual DHCP snooping foi configurado, os clientes possuidores de 

_______________ específico(s) poderão acessar à rede. Isso posto, preenche corretamente a lacuna a alter-
nativa: 
(A) endereço IP ou endereço MAC 
(B) endereço MAC e endereço IP 
(C) endereço MAC 
(D) endereço IP 
(E) endereço de broadcast 

 
34- Um dos pontos fracos mais apontados a respeito do IPv4 é seu espaço de endereçamento, o qual é baseado 

em um valor inteiro de 32 bits. Com a finalidade de mitigar tal ponto fraco, diversas soluções foram utilizadas 
com o passar dos anos, como o CIDR e o NAT. De todo modo, à medida que o IP se mantinha como protocolo-
chave na operação, com as soluções envolvendo redes de computadores, novos problemas continuavam a ser 
encontrados. Para solucionar tal problema, em meados da década de 90, foi publicada a proposta de uma nova 
geração do protocolo IP, o IPv6. O IPv6, por sua vez, possui espaço de endereçamento de: 
(A) 8 bytes. 
(B) 4 bytes. 
(C) 100 bits. 
(D) 64 bits. 
(E) 128 bits. 

 
35- No sistema de arquivos distribuídos NFS, o comando que pode ser utilizado para visualizar os diretórios com-

partilhados é: 
(A) shared 
(B) share 
(C) common 
(D) dfshares 
(E) avaiable 

  



Concurso Público - Edital 001/2020                                                                                                                                             Página 9 de 11 

36- Em uma infraestrutura de rede, diversos tipos de dispositivos podem atuar. Cada um desses dispositivos possui 
função e modo de operação singulares. Desse modo, considerando o Modelo OSI, analise as afirmativas abaixo 
e identifique a correta em relação aos dispositivos que fazem parte, especificamente, da camada 3: 
(A) Hubs. 
(B) Roteadores e switches. 
(C) Roteadores. 
(D) Switches. 
(E) Roteadores e hubs. 

 
37- Em um terminal Linux, foi recebido o seguinte retorno: 

 

Server:  192.168.0.1 

Address:  192.168.0.1#53 

 

Non-authoritative answer: 

Name:  brasil.gov.br 

Address:   170.246.255.242 
 

Isso posto, o comando que foi digitado é: 
(A) ping brasil.gov.br 
(B) tracert brasil.gov.br 
(C) nslookup brasil.gov.br 
(D) dns brasil.gov.br 
(E) tracert 192.168.0.1 

 
38- A RFC 1067, de 1988, apresentou o SNMP, um protocolo padrão da Internet para gerenciamento de dispositivos 

em redes IP. Tal protocolo possui, atualmente, três versões. No que tange às versões 2 e 3 do protocolo, pode-
se elencar como sua principal melhoria disponibilizada pela versão 3: 
(A) Notificação de eventos, via operador inform. 
(B) Segurança aprimorada. 
(C) Melhoria de eficiência, via operador get-bulk. 
(D) Integração. 
(E) Maior detalhamento de erros. 

 
39- Em ambiente Linux, observa-se: 

 

1. #!/bin/bash 
2. i=3 
3. k=2 
4. let j=k**i 
5. echo $j 
6. exit 0 
 

Isso posto, ao executar o script bash acima, obter-se-á a seguinte saída: 
(A) 6. 
(B) NaN. 
(C) 8. 
(D) 0. 
(E) 2. 

 
40- Em relação ao funcionamento do hardware de computadores, analise as afirmativas abaixo e identifique as 

corretas: 
 

I- A velocidade de um processador dá-se pelo seu número de ciclos de clock por segundo e é medida em Hz. 
II- CISC é um tipo de arquitetura de processadores capaz de executar centenas de instruções complexas. O 

acrônimo significa Complex Information Set Computer. 
III- O número de bits que um registrador pode armazenar é chamado de tamanho de palavra. 
IV- O FSB é a sigla para Front Side Bus, que é o barramento frontal responsável pela comunicação e transfe-

rência de dados entre a CPU e a Ponte Sul da placa-mãe. 
V- A ROM de um PC é um circuito eletrônico de memória em que os dados armazenados são não voláteis.  
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II, IV e V, apenas. 
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) III e V, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, III e V, apenas. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal 
de Massaranduba – Concurso Público – Edital nº 001/2020. 
 

 
 
 

Massaranduba, 22 de novembro de 2020. 


