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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 15, é constituído de 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 
 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 

11 a 20 – Informática Básica 

21 a 30 – Conhecimentos Diversos 

31 a 40 – Conhecimentos Específicos 
 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 

substitua. 
 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Escrita 

 

As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, 

fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para 

correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato. 

 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

 

N.º da 

Questão 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 
 

 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação.  
 

 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.  
 

 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 
 

 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 

Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. 
 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência 

declarando sua desistência deste concurso. 
 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

 

 

9. Na página 15 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 

utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para 

posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 
 

 

10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.
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Instrução: Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 
 

Cabeçadas no futebol podem ser perigosas para menores de 12 anos? 
 

Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que pretende proibir cabeçadas 

em treinos e partidas disputadas entre menores de 12 anos. A iniciativa segue países como Estados Unidos e 

Inglaterra, que baniram esse tipo de movimento nos campeonatos infanto-juvenis. A preocupação da 

entidade é com o risco de danos neurológicos quando o cérebro está em plena formação.  

Pesquisadores porto-riquenhos analisaram 30 jogadores com idade média entre 9 e 11 anos de idade 

(15 meninas e 15 meninos). Todos usaram um acelerômetro preso em uma faixa na cabeça durante três 

partidas. O dispositivo consegue captar o movimento do contato da testa com a bola. Os participantes foram 

instruídos a jogar normalmente. 

Com base nisso, os pesquisadores notaram que, em uma cabeçada, o cérebro era submetido a forças 

de aceleração entre 16 e 60 G. Para ter ideia, no adulto, um impacto de 60 G é suficiente para causar uma 

concussão (lesão que altera a função mental de maneira temporária ou permanente). 

Os voluntários-mirins também passaram por testes de capacidade cognitiva antes e depois dos jogos. 

Entre as meninas que cabecearam pelo menos uma vez, houve um abalo em curto prazo na memória 

sequencial, responsável por reconhecimento de palavras e capacidade de leitura. Nos garotos, o problema foi 

na velocidade de processamento auditivo e em habilidades relativas à linguagem. 

Para os especialistas, isso sugere que a turma sofreu subconcussões. Isto é, lesões que não aparecem 

nos exames de imagem, mas que eventualmente trazem prejuízos, ainda mais se repetidas por anos e anos. 

Nas entrevistas que concederam sobre o tema, dirigentes da CBF destacaram que a medida será 

preventiva. E que o futebol até o início da adolescência deve ser praticado de maneira lúdica — não de 

maneira profissional. Até porque mexer o corpo nos primeiros anos de vida faz muito bem à saúde. 
 

(Disponível em: https://saude.abril.com.br. Acesso em: 20/03/2020. Adaptado) 
 

QUESTÃO 01 

A respeito do texto, assinale a afirmativa correta.  

[A] A narrativa é construída em terceira pessoa, demonstrando o tom formal do narrador. 

[B] O tom do texto é narrativo e relata acontecimentos de um time de futebol.  

[C] O texto é informativo-argumentativo e divulga fatos científicos ao público geral.  

[D] O texto apresenta reflexões sobre o universo milionário dos jogadores de futebol. 

 

 

QUESTÃO 02 

Releia o trecho. 
 

Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que pretende proibir cabeçadas em 

treinos e partidas disputadas entre menores de 12 anos. A iniciativa segue países como Estados Unidos e 

Inglaterra, que baniram esse tipo de movimento nos campeonatos infanto-juvenis. A preocupação da 

entidade é com o risco de danos neurológicos quando o cérebro está em plena formação. 
 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas sobre os aspectos linguísticos do trecho. 
 

(       ) As formas verbais anunciou, segue, baniram estão no pretérito imperfeito, indicando uma ação 

ainda não concluída.  

(       ) A conjunção quando inicia uma oração que exprime ideia de tempo.  

(       ) No trecho, são exemplos de preposições: em, entre, como, de. 

(       ) O pronome demonstrativo esse refere-se ao movimento cabeçada citado anteriormente. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] V, V, F, F 

[C] F, V, F, V  

[D] F, F, V, V 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Instrução: Leia a tira e responda às questões 03 e 04. 
 

 
 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br Acesso em: 05/03/2020.) 

QUESTÃO 03 

Os recursos estilísticos da tira, como negrito e pontuação, são formas de 

[A] ressaltar o sentido conotativo das expressões utilizadas. 

[B] destacar, na escrita, a fala de uma personagem em relação à outra. 

[C] enfatizar o início das orações nos quadrinhos.  

[D] marcar, na escrita, aspectos da oralidade, como voz mais alta, entonação e ironia. 
 

 

 

QUESTÃO 04 

O termo então, que introduz a fala da personagem no último quadro, é um exemplo de 

[A] conjunção. 

[B] advérbio. 

[C] preposição. 

[D] pronome. 
 

 

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 05 a 07. 
 

Receitas de família 
 

Dias desses, decidi fazer um prato que há tempos não preparava: batata gratinada. Uma mistura 

muito gostosa de batatas com creme branco e assadas no forno. Prato da infância, comida de conforto. Como 

não o fazia há tempos, fui procurar a receita no meu caderno. Sim, eu tenho um. Há anos. Me orgulho das 

páginas amareladas, com manchas de óleo e sujeiras diversas por estar sempre na bancada da cozinha, ao 

alcance das mãos, para ser folheado. 

 É ali que encontro as receitas do dia a dia, aquelas que, um dia, espero deixar como um registro, uma 

lembrança permanente da minha existência para os meus filhos. Como lembrar do melhor bolo de chocolate 

do mundo? Está tudo lá, escrito a mão. Existe ali algo muito também precioso pra mim: folhas avulsas com 

a letra da minha mãe. Receitas que ela me entregou para que eu também não esquecesse do caminho que me 

leva a minha infância, a nossa vida em comum, a mim mesma. 

Os cadernos de receitas têm esse poder, o de nos resgatar, de apontar caminhos, de contar a nossa 

história por meio de sabores. Cadernos de receitas não são só registros de modos de fazer. Cadernos de 

receitas são amor.  
 

(HOLANDA, Ana. Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas. Acesso em: 08/03/2020. Adaptado.) 
 

QUESTÃO 05 

A respeito do texto, marque a afirmativa correta. 

[A] É uma crônica, de aspecto subjetivo, com marcas pessoais da autora, como o uso de primeira pessoa do 

singular.  

[B] É um relato de experiência, partindo das vivências da autora como chef de cozinha. 

[C] É um diário pessoal de um momento da vida, como quando a autora cozinhou para seus filhos.  

[D] É um depoimento para uma revista, no qual a autora relata como escreveu seu caderno de receitas. 
 

 

  



3 de 15 – UFMT – Assistente de Tecnologia da Informação 

QUESTÃO 06 

Sobre os recursos de textualidade, assinale a correlação de sentido correta. 

[A] Como não o fazia há tempos, fui procurar a receita no meu caderno → bolo de chocolate 

[B] É ali que encontro as receitas do dia a dia → no caderno de receitas  

[C] Os cadernos de receitas têm esse poder → de registrar receitas 

[D] Está tudo lá, escrito a mão → na cozinha 

 

 

 

QUESTÃO 07 

Releia o trecho. 
 

É ali que encontro as receitas do dia a dia, aquelas que, um dia, espero deixar como um registro, uma 

lembrança permanente da minha existência para os meus filhos. 
 

Sobre os elementos lexicais do trecho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(       ) O termo ali é um advérbio de lugar, referindo-se ao caderno de receitas. 

(       ) A palavra aquelas é um pronome demonstrativo, que retoma o termo receitas. 

(       ) Permanente é um advérbio de modo, no contexto.  

(       ) Encontro é uma forma verbal substantiva, no contexto da sentença.  
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] F, F, V, V 

[C] F, V, F, V 

[D] V, V, F, F  

 

 

Instrução: Leia o texto e responda às questões 08 e 09. 
 

Metade das praias do mundo poderá desaparecer até 2100, diz estudo 
 

As mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos poderiam fazer desaparecer metade das 

praias de areia no mundo até 2100, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (2) na revista Nature 

Climate Change. 

Mesmo que a humanidade consiga reduzir de forma eficaz as emissões de gases de efeito estufa, 

responsáveis pelo aquecimento global, mais de um terço da costa arenosa está ameaçado, segundo este 

estudo.  

Seu desaparecimento teria um grande impacto sobre as atividades turísticas, mas não somente. 

As praias de areia ocupam mais de um terço dos litorais marítimos do mundo e frequentemente se 

encontram em regiões densamente povoadas. Mas são ameaçadas pela erosão por causa das novas 

construções, do aumento do nível dos oceanos, tempestades, ameaçando assim as infraestruturas e a vida. 

A Austrália poderia ser o país mais duramente afetado, com seus quase 15 mil km de praias arenosas 

apagadas do mapa em 80 anos, à frente de Canadá, Chile e Estados Unidos. México, China, Rússia, 

Argentina, Índia e Brasil também estão entre os países mais vulneráveis. 
 (Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/03. Acesso em: 20/03/2020.) 

 

QUESTÃO 08 

É objetivo do texto: 

[A] Informar sobre o efeito estufa e o aumento da temperatura no planeta. 

[B] Descrever a formação de praias em diversos continentes.  

[C] Alertar a população mundial sobre os riscos do aquecimento global, em larga escala. 

[D] Divulgar informações sobre a extensão das praias na Austrália. 
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QUESTÃO 09 

A coluna da esquerda apresenta classes de palavras e a da direita, exemplos retirados do texto. Numere a 

coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1- Numeral 

2- Adjetivo 

3- Advérbio 

4- Pronome 

5- Conjunção 

(      ) segundo (linha 2) 

(      ) metade (linha 1) 

(      ) seus (linha 11) 

(      ) eficaz (linha 4) 

(      ) frequentemente (linha 8) 
 

Marque a sequência correta. 

[A] 5, 1, 4, 2, 3 

[B] 3, 4, 2, 1, 5 

[C] 4, 3, 1, 5, 2 

[D] 2, 5, 3, 4, 1  
 

 

 

QUESTÃO 10 

Leia a tira. 
 

 
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 18/03/2020.) 

 

O uso da linguagem pelas personagens revela uma das formas de atribuir sentido às palavras. Assinale a 

alternativa em que o verbo cortar apresenta o mesmo sentido do último quadrinho. 

[A] Meu salário foi cortado. 

[B] Eu cortei o bolo. 

[C] Na conversa de ontem, ela me cortou. 

[D] O carro me cortou bruscamente.  

 

 

 

 
 

QUESTÃO 11 

Sobre hardware, marque E para dispositivos de entrada de dados e S para dispositivos de saída de dados. 
 

(       ) Teclado 

(       ) Monitor de vídeo 

(       ) Fone de ouvidos 

(       ) Impressora  

(       ) Scanner 

(       ) Mouse 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] E, S, S, S, E, E 

[B] E, S, E, S, S, E 

[C] S, E, E, S, E, S 

[D] S, E, S, E, S, S 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 



5 de 15 – UFMT – Assistente de Tecnologia da Informação 

QUESTÃO 12 

Sobre dispositivos de armazenamento de dados, analise as afirmativas. 

I- Um disco rígido (HD) de 1 TB possui o dobro da capacidade de armazenamento de um disco rígido de 

500 GB. 

II- Um pen drive é conectado ao computador pela porta VGA. 

III- Disco rígido (HD) e pen drive são exemplos de dispositivos de memória volátil. 

IV- O disco rígido (HD) normalmente possui capacidade de armazenamento bem superior à da memória 

principal (RAM). 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II, III e IV. 

[B] II e III, apenas. 

[C] II, III e IV, apenas. 

[D] I e IV, apenas. 
 

 

QUESTÃO 13 

Sobre códigos maliciosos (malware), leia o texto. 
 

                I              é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem 

que ele seja controlado remotamente.  
 

Um computador infectado por um                 I              costuma ser chamado de zumbi, pois pode ser 

controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono.  
 

                II              é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e que permite 

potencializar as ações danosas executadas pelo                 I             . 
 

Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

[A] I- Botnet, II- Bot 

[B] I- Vírus, II- Worm 

[C] I- Bot, II- Botnet  

[D] I- Worm, II- Trojan 
 

 

QUESTÃO 14 

Sobre segurança no uso de computadores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) Não é recomendado que os programas instalados no computador sejam mantidos com as versões e 

atualizações mais recentes, pois as versões mais antigas tendem a ser menos vulneráveis. 

(       ) O uso de programas não originais pode colocar em risco a segurança do computador, já que muitos 

fabricantes não permitem a realização de atualizações quando detectam versões não licenciadas. 

(       ) É muito importante que a data e a hora do computador estejam sempre corretas, pois são usadas na 

geração de logs, na correlação de incidentes de segurança e na verificação de certificados digitais.  

(       ) Num computador doméstico, ter um firewall pessoal instalado e ativo não contribui para aumentar a 

segurança, sendo assim, é recomendável desativá-lo para melhorar a performance do computador.  

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] F, V, F, V 

[C] V, F, F, V 

[D] F, V, V, F  
 

 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que apresenta apenas aplicativos (programas) nativos do Windows 10, ou seja, aqueles 

que já vêm instalados juntamente com o Windows 10. 

[A] Windows Media Player, Calculadora e Microsoft Word. 

[B] Paint, WordPad e Bloco de Notas. 

[C] Bloco de Notas, Paint e Microsoft Excel. 

[D] Calculadora, Microsoft Edge e Microsoft PowerPoint. 
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QUESTÃO 16 

A figura abaixo mostra uma tela do Explorador de Arquivos do Windows 10 com um arquivo (Clientes) 

selecionado. 
 

 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 

I- O arquivo Tabela de Preços ocupa espaço de armazenamento maior que o espaço de armazenamento 

do arquivo Clientes. 

II- A pasta Principal é um conteúdo (subpasta) da pasta Propostas. 

III- Para excluir (enviar para a lixeira) o arquivo Clientes, que está selecionado, basta pressionar a tecla 

Delete (Del) no teclado. 

IV- Para abrir (editar) o arquivo Clientes no Microsoft Word, basta executar um único clique sobre ele 

com o botão esquerdo do mouse (botão principal). 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I e III, apenas. 

[B] II e IV, apenas. 

[C] I, II e III, apenas. 

[D] I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 17 

A figura abaixo apresenta uma mensagem de e-mail pronta para ser enviada. 
 

 
 

De acordo com a figura, assinale a alternativa que descreve o que ocorrerá após clicar no botão Enviar. 

[A] A mensagem será enviada apenas aos destinatários maria@gmail.com e pedro@gmail.com 

[B] Aparecerá uma mensagem de erro informando que a mensagem não pode ser enviada, pois o campo 

Para está vazio. 

[C] A mensagem será enviada normalmente aos destinatários maria@gmail.com, pedro@gmail.com e 

joao@gmail.com 

[D] Aparecerá uma mensagem de erro informando que a mensagem não pode ser enviada por não haver 

arquivo anexado. 
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QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa que apresenta o termo de busca mais adequado para se pesquisar sobre o Pantanal de 

Mato Grosso no site de pesquisa Google. 

[A]  

 

[B]  

 

[C]  

 

[D]  

 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

A figura abaixo apresenta um texto do Microsoft Word 2016 com um parágrafo selecionado. 
 

 
 

Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) O parágrafo selecionado está formatado com a fonte Arial, tamanho 12. 

(       ) A margem esquerda do documento está ajustada para 3 cm.  

(       ) O recuo direito do parágrafo selecionado está configurado para 3 cm. 

(       ) A margem superior do documento é de 3 cm. 

(       ) O alinhamento do parágrafo selecionado é justificado. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, F, V, F 

[B] F, F, V, V, F 

[C] V, F, V, F, V 

[D] V, V, F, F, V  
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QUESTÃO 20 

A figura abaixo apresenta uma planilha do LibreOffice Calc com a célula A1 selecionada. 
 

 
 

Sobre a planilha, analise as afirmativas. 

I- As células A1 e B1 foram mescladas. 

II- No intervalo de células B3:B8, o alinhamento horizontal do texto é centralizado.  

III- O arquivo contendo a planilha foi salvo com o nome Pesquisa.ods 

IV- A fonte utilizada no intervalo de células A3:A8 é Times New Roman, tamanho 12. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] II, III e IV, apenas. 

[B] III e IV, apenas. 

[C] I e II, apenas. 

[D] I, II, III e IV. 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 21 

Analise a seguinte situação hipotética: 
 

Juventina, servidora ocupante de cargo técnico-administrativo em educação da Universidade Federal de 

Mato Grosso, deseja participar de um concurso de dança de salão em outro Estado, mas terá que faltar ao 

trabalho por dois dias. Com o intuito de não prejudicar o andamento do seu serviço, decidiu colocar sua 

sobrinha Honestina para substituí-la durante sua ausência. 
 

De acordo com o regime disciplinar instituído pela Lei n.º 8.112/1990, a servidora pública 

[A] poderá se ausentar do trabalho para tratar de assuntos particulares, desde que não haja atraso na 

prestação dos seus serviços. 

[B] agiu corretamente ao buscar uma substituta, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos seus 

serviços.  

[C] somente poderá colocar outra pessoa para substituí-la com a anuência da sua chefia imediata.  

[D] violou proibição legal ao cometer à pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição de sua 

responsabilidade.  
 

 

CONHECIMENTOS DIVERSOS 
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QUESTÃO 22  

A Constituição Federal de 1988 estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

[A] especificidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

[B] indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

[C] exclusividade entre ensino, pesquisa e extensão.  

[D] relatividade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

 

QUESTÃO 23 

Em consonância com a Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

federais, o estágio probatório NÃO ficará suspenso durante a licença 

[A] por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 

[B] para atividade política. 

[C] para o serviço militar. 

[D] por motivo de doença em pessoa da família.  

 

 

 

QUESTÃO 24 

Considerando o disposto na Lei n.º 8.112/1990 acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(       ) Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é permitida a acumulação remunerada de 

cargos públicos. 

(       ) A permissão de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios.  

(       ) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 

horários. 

(       ) Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo 

com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem 

acumuláveis na atividade.  
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, F, V 

[B] F, F, V, V  

[C] F, V, V, F 

[D] V, F, V, F 

 

 

 

QUESTÃO 25 

A Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, prescreve: 
 

“Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante ____________ ou processo ____________, assegurada ao acusado ampla 

__________.”  
 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

[A] sindicância, administrativo disciplinar, defesa. 

[B] inquérito, judicial criminal, liberdade. 

[C] inquérito, administrativo penal, defesa. 

[D] sindicância, judicial disciplinar, liberdade.  
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QUESTÃO 26 

Sobre o direcionamento da comunicação administrativa nas organizações, marque V para as assertivas 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) A comunicação descendente tem como propósito difundir mensagens e ordens de cima para baixo 

de forma imediata, ao longo da cadeia hierárquica. O seu conteúdo deve ser acatado por privilegiar 

informações sobre os objetivos e o andamento da organização em todas as suas dimensões.  

(       ) A comunicação ascendente pode ser utilizada largamente pela equipe diretiva a fim de possibilitar 

que os subordinados hierárquicos manifestem seus anseios, satisfações e contrariedades, bem como 

proporciona às diferentes chefias ter contato direto com as bases operativas.  

(       ) A comunicação lateral ignorada frequentemente nas organizações pode ser uma prática imperiosa, 

fundamentalmente pela complexidade e interdependência das atividades e proliferação de 

agrupamentos interdepartamentais, além de servir para integrar áreas funcionais, o seu objetivo é 

fomentar a cooperação e influir no clima de diálogo na organização.  

(       ) A comunicação diagonal é utilizada geralmente por comissões intersetoriais e grupos 

pluridisciplinares, isto é, a organização linear suscitada expressamente para projetar e/ou resolver 

questões, aos quais os superiores hierárquicos confiam o estudo de problemas específicos.  
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, F, V, F 

[B] V, F, F, V 

[C] F, V, F, V 

[D] V, V, V, F  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

A existência do ser humano caracteriza-se pelo aspecto relacional, pois um depende do outro. No ambiente 

organizacional, é importante destacar a influência que o alinhamento dos objetivos pessoais com as metas 

organizacionais exerce sobre o resultado da atuação num grupo ou equipe. Em relação ao comportamento 

humano do indivíduo diante de constituição de grupo ou equipes, analise as afirmativas.  

I- A inclusão caracteriza-se como necessidade interpessoal que indefere para o desenvolvimento da 

constituição de um grupo.  

II- A existência de condições que permitem crescimento individual dos membros de equipe de trabalho de 

uma organização é dispensável para assegurar comprometimento com o êxito organizacional. 

III- O controle, após o indivíduo se inserir num grupo, corresponde à necessidade interpessoal a fim de 

fazer-se conhecer em termos de competência pessoal e responsabilidade por determinado papel 

assumido, até o ponto, em que naturalmente seja estabelecido clima de respeito mútuo. 

IV- A necessidade de afeição exerce influência no comportamento do grupo e corresponde à orientação 

humana natural para estabelecer e manter relacionamento satisfatório com outros integrantes de um 

grupo no tocante ao vínculo afetivo. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] I e IV, apenas. 

[B] I, II e III, apenas. 

[C] II, apenas. 

[D] III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 28 

No contexto do trabalho, o antagonismo, diferenças e discordâncias nem sempre são sinônimos de 

incompatibilidade e desencadeadores de conflitos. No convívio saudável de grupos sociais, é possível 

considerar o conflito como necessário, pois oferece oportunidades de encontrar vias construtivas para 

equilibrar a satisfação das necessidades dos envolvidos. Sobre tipos de conflitos e métodos para sua 

resolução no ambiente profissional, assinale a afirmativa INCORRETA.  

[A] Os conflitos oriundos de causa emocional, como relações formais, desprezo e desconfiança, requerem 

intervenção no processo e buscam influenciar passo a passo o comportamento das partes, visando 

estimular rotação e separação das partes.  

[B] O perfil comportamental dos protagonistas pode desencadear conflitos interpessoais e impactar 

diretamente nas relações organizacionais. 

[C] Os conflitos intergrupais são comuns nas relações organizacionais e encontram no pano de fundo 

ambiental onde se desenvolvem a criação de referências próprias, associadas à cultura e ao momento da 

organização.  

[D] A identificação de conflitos motivados por causas reais, como divergência acerca de normas e 

definições de papéis e atribuições organizacionais, pautada em vias diretas de intervenção estrutural, 

busca modificar as condições antecedentes que os produzem. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, em 

consonância com o Decreto nº 1.171/1994, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(       ) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular 

de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida 

privada estão desvinculados de acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

(       ) A uniformidade e publicização de todos os atos administrativos constituem requisito de eficácia e 

moralidade, ensejando sua omissão ao comprometimento ético contra o bem comum, imputável a 

quem a negar. 

(       ) A atitude do servidor público que deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 

em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de 

atraso na prestação do serviço, não caracterizará apenas atitude contra a ética ou ato de 

desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 

(       ) Ao servidor público é vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 

administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 
 

Assinale a sequência correta.  

[A] V, F, F, V 

[B] F, F, V, V  

[C] F, V, V, F 

[D] V, V, F, F 
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QUESTÃO 30 

Na coluna da esquerda estão dispostos tipos de direitos pecuniários que poderão ser pagos ao servidor, 

conforme a Lei nº 8.112/1990, e na coluna da direita, a caracterização de cada um. Numere a coluna da 

direita de acordo com a da esquerda. 
 

1- Retribuição 

2- Adicional 

3- Ajuda de custo 

4- Diária 

(       ) Compreende valores pelo exercício de função de direção, chefia e 

assessoramento. 

(       ) Corresponde a valores de indenizações, assim como as condições para a sua 

concessão, será estabelecida em regulamento. 

(       ) Destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no 

interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de 

domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de 

indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que 

detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 

(       ) Caracteriza vantagem pecuniária pelo exercício de atividades insalubres, 

perigosas ou penosas, requerendo permanente controle da atividade de 

servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou 

perigosos. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] 2, 1, 4, 3 

[B] 3, 2, 1, 4 

[C] 1, 4, 3, 2 

[D] 4, 3, 2, 1 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

A respeito do bloco de endereçamento 192.168.0.1/25, analise as afirmativas. 

I- Possui máscara de rede 255.255.255.0.  

II- Tem endereço de broadcast 192.168.0.128. 

III- Possui identificador subnet 192.168.0.0. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] I, apenas. 

[B] I e II, apenas.  

[C] III, apenas. 

[D] II e III, apenas. 

 

 

QUESTÃO 32 

A classe de endereçamento C é muito utilizada em Local Area Network (LAN). Sobre as características da 

classe C, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) Oferta mais que o dobro de endereços IP que a classe B. 

(       ) Permite o uso de até 126 endereços IP para computadores. 

(       ) Possui um IP que identifica a rede e um que identifica o broadcast. 

(       ) Elimina uso de máscara de rede e gateway no acesso externo. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, V, F 

[B] V, F, F, V 

[C] F, V, F, V 

[D] V, F, V, F  
 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 33 

Firewall é um dispositivo de segurança usado em redes de computadores e até em computadores pessoais. 

Sobre firewall, assinale a afirmativa correta. 

[A] Palo Alto é uma alternativa gratuita e open source. 

[B] Iptables já vem instalado por padrão no Ubuntu 18.04. 

[C] PfSense é uma alternativa paga, e não é open source. 

[D] Elimina a necessidade de antivírus nos computadores. 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

A coluna da esquerda apresenta softwares utilizados na área de segurança em Tecnologia da Informação e a 

da direita, as características de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1- TCPdump                                 

2- Kismet                                      

3- Wireshark                                 

4- Airodump-ng                            

(       ) Ferramenta que pode atuar junto com GPS. 

(       ) Analisador de pacotes com interface gráfica. 

(       ) Ferramenta de captura de tráfego 802.11. 

(       ) Analisador de pacotes baseado em texto. 

 

Marque a sequência correta. 

[A] 3, 4, 1, 2 

[B] 2, 1, 4, 3 

[C] 4, 1, 2, 3 

[D] 2, 3, 4, 1 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

O HyperText Markup Language (HTML) é usado na construção de páginas web. A respeito do HTML, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) Pode ser usado em conjunto com CSS. 

(       ) Foi criado para substituir o modelo javaScript. 

(       ) Eliminou definitivamente o uso de tags. 

(       ) Exige o uso de criptografia nos sites. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, F, F 

[B] F, F, V, V  

[C] F, V, V, F 

[D] V, V, F, V 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

A coluna da esquerda apresenta conceitos de Segurança da Informação e a da direita, o protocolo de cada 

um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1- Ataque               

2- Ativo                                 

3- Ameaça                             

4- Impacto                          

(       ) Qualquer evento que explore vulnerabilidades. 

(       ) Qualquer coisa que tenha valor para organização. 

(       ) Consequência avaliada de um evento particular. 

(       ) Ação que compromete a segurança da organização. 

 

Marque a sequência correta. 

[A] 1, 4, 2, 3 

[B] 3, 4, 2, 1 

[C] 1, 2, 4, 3 

[D] 3, 2, 4, 1 
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QUESTÃO 37 

A respeito do protocolo Transmission Control Protocol (TCP), analise as afirmativas. 

I- É orientado à conexão.  

II- Possui retransmissão. 

III- Pertence à camada de rede.  
 

Está correto o que se afirma em 

[A] I e III, apenas. 

[B] I e II, apenas. 

[C] II e III, apenas. 

[D] III, apenas. 
 

 

 

 

QUESTÃO 38 

O cabo STP apresenta diferenças em relação ao cabo UTP. Sobre o cabo STP, assinale a afirmativa correta. 

[A] Permite uso óptico. 

[B] Elimina uso de fio. 

[C] Possui blindagem.  

[D] Substituiu o RJ45. 
 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Sistemas operacionais Linux possuem comandos que auxiliam na busca por arquivos. A respeito desses 

comandos, assinale a afirmativa correta. 

[A] Utiliza-se o comando hist para buscas no histórico. 

[B] O comando ps cria uma lista de dispositivos USB. 

[C] Utiliza-se o comando found para encontrar ocultos. 

[D] O comando find é utilizado na busca por arquivos. 
 

 

 

 

QUESTÃO 40 

A coluna da esquerda apresenta máscaras de rede e a da direita, a quantidade de IP que podem ser destinados 

para computadores, excetuando IP de rede e IP de broadcast. Numere a coluna da direita de acordo com a da 

esquerda. 
 

1- /25                                (       ) 65534 IPs 

2- /23                                (       ) 126 IPs 

3- /16                                (       ) 254 IPs 

4- /24                                (       ) 510 IPs 
 

Marque a sequência correta. 

[A] 4, 3, 1, 2 

[B] 3, 1, 4, 2  

[C] 2, 4, 1, 3 

[D] 1, 2, 4, 3 
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