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CARGO: TÉCNICO EM TI 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Há voz passiva analítica na seguinte alternativa: 

a) O Sol a pino dardeja raios de fogo sobre as areias natais; [...]” (José de Alencar) 

b) “Esse infeliz moço, [...], conserva a honra na altura da sua imensa desgraça.” (Camilo C. 

Branco) 

c) Durante muito tempo, a casa esteve cercada por policiais. 

d) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos. 

e) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato. 

 

02 – Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce função de pronome relativo: 

a) Um quê de mistério cercava o ambiente. 

b) Que saudade eu tenho da minha infância! 

c) A casa em que ele mora fica perto de uma área de risco. 

d) Que disseste naquele momento de raiva? 

e) Que admiráveis são os desígnios de Deus. 

 

03 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “excessivamente”: 

a) Sobremaneira 

b) Escassamente 

c) Precariamente 

d) Limitadamente 

e) Parco 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Se o preço de um produto após desconto de 10% é R$ 108,00, é correto afirmar que o valor do 

produto antes da aplicação do desconto é: 

a) R$ 146,00. 

b) R$ 138,00. 

c) R$ 120,00. 

d) R$ 118,00. 

e) R$ 112,00. 
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05 – Um quadro possui dimensões de 2,50 m e 1,50 m. Ao ser fixado em uma parede ocupa área de: 

a) 1,50 m². 

b) 2,50 m². 

c) 3,00 m². 

d) 3,75 m².  

e) 4,00 m². 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM TI 

06 – Os recursos técnicos para tornar o microcomputador mais simples de construir e diminuir o 

número de interconexões são denominados como: 

a) Barramentos. 

b) Fragmentos. 

c) Discos. 

d) Compartimentos. 

e) Elementos. 

 

07 – A principal placa de circuitos de um computador é denominada como: 

a) Placa gestora. 

b) Placa única. 

c) Placa filial. 

d) Placa-mãe. 

e) Placa origem. 

 

08 – Uma rede de computadores que não apresenta uma limitação geográfica como as redes de 

computadores dos grandes bancos e das operadoras de cartão de crédito, que se estendem sem 

limitação geográfica é denominada como: 

a) Rede MAN. 

b) Rede LAN. 

c) Rede DAN. 

d) Rede BAN. 

e) Rede WAN. 
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09 – O Protocolo que trabalha com a detecção de erros nos pacotes que trafegam na internet é 

denominado como: 

a) Protocolo ICMP. 

b) Protocolo IFP. 

c) Protocolo TCP. 

d) Protocolo UDP. 

e) Protocolo BCP. 

 

10 – O servidor responsável por fornecer uma pasta (diretório) para que os usuários possam acessar e 

armazenar seus arquivos ou arquivos disponibilizados por outrem é denominado como: 

a) Servidor Proxy. 

b) Servidor SMTP. 

c) Servidor IMAP. 

d) Servidor POP3. 

e) Servidor FTP. 

 

11 – Sobre o sistema Linux, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta: 

 I – Trata-se de um sistema operacional multiusuário; 

 II – O Linux não é um sistema operacional com a característica de multitarefas; 

 III – O núcleo do sistema Linux é denominado como Shell; 

 IV -  O Linux oferece suporte a linguagens de programação; 

 V – O Linux sempre tem cobrança de mensalidade de licença de uso. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

c) Apenas os itens I e V estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 

12 – Sobre o Microsoft Windows, assinale a alternativa correta: 

a) O Windows não é um sistema operacional gráfico. 

b) O Windows usa Multitarefa Preemptiva. 

c) O Windows não suporta Plug and Play. 
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d) O Windows é um sistema operacional gratuito. 

e) O Windows é um sistema operacional apenas de smartphones. 

 

13 – No sistema operacional Linux, o comando que exibe toda a memória disponível, ocupada e 

buffers de RAM é: 

a) GUNZIP. 

b) FINGER. 

c) GREP. 

d) FREE. 

e) FORMAT. 

 

14 – Instruções digitais, gravadas em um computador, executadas pela CPU do computador no 

momento devido são denominadas como: 

a) Software. 

b) Hardware. 

c) Adware. 

d) Beware. 

e) Login. 

 

15 – A menor quantidade de informação que um sistema operacional consegue gerenciar em um 

disco, ou seja, a menor unidade de alocação possível de arquivos em um disco é denominada como: 

a) Shelter. 

b) Shell. 

c) Cluster. 

d) Glass. 

e) Force. 

 

 


