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CARGO: INFORMÁTICA 

 
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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 de 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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) 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 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

As questões de 01 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

                 (Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.g1.com.br>Acesso em 19 de outubro de 2021) 

 

01 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais”. 

b) “os quais”. 

c) “para os quais”. 

d) “em que”. 

e) “as quais”. 

 

02 – A partícula “que”, isoladamente, exerce função sintática de: 

a) Sujeito. 

b) Adjunto adverbial. 

c) Adjunto adnominal. 

d) Complemento nominal. 

e) Objeto direto. 

 

03 – Assinale a alternativa em que o verbo “proceder” assume função de verbo intransitivo: 

a) “Traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo, à semelhança do pelo do coati, de onde 

procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira” 

b) “Convenceram-no de que só devemos praticar aquilo que os outros já praticaram. […] 

exigiam que ele procedesse com o mesmo discernimento de que dispunham seus pais” 
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c) “Entre o oficialato mesmo, não se conhece um que proceda de família ilustre ou renomada, 

eis que nenhum aristocrata aceitará farda na família” 

d) Encerrada a discussão, os participantes da assembleia procederam, então, à votação. 

e) “Esta Comissão procedeu a uma investigação dos laudos periciais produzidos à época do 

acidente […]” 

 

04 – Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

a) Em sua viagem, passou muitas horas admirando as magníficas montanhas e mares do sul. 

b) Satisfeita com o a situação saiu da sala a secretária e o seu auxiliar. 

c) Encontramos o pórtico e a antessala totalmente sujos pela poeira do desabamento do prédio 

vizinho. 

d) A empresa ocupava terceiro, quarto e quinto andar do edifício. 

e) As novas ideias do grupo foram imediatamente rejeitadas pelo líder da excursão. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

05 – Considerando que a média das idades de cinco amigos é igual a 17 anos, analise a tabela abaixo 

e, em seguida, assinale a alternativa que define corretamente a idade de Ernesto: 

Nome Idade 

Antônio 15 anos 

Bruno 20 anos 

Carlos 17 anos 

Davi 14 anos 

Ernesto  

a) 16 anos. 

b) 17 anos. 

c) 18 anos. 

d) 19 anos. 

e) 20 anos. 
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06 – Analise a circunferência a seguir: 

(Dado: considere  

 

Assinale a alternativa que representa corretamente o seu perímetro: 

a) 50,24 cm 

b) 25,12 cm 

c) 20,15 cm 

d) 16,14 cm 

e) 12,56 cm 

 

07 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 2.200,00 

Tempo  2 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.833,60 

b) R$ 2.746,40 

c) R$ 2.260,20 

d) R$ 1.580,50 

e) R$ 633,50 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o município de Arabutã foi nomeado como: 

a) Mauá. 

b) Chapecó. 

c) Pipoca. 

d) Jacutinga. 

e) Piraí. 

 

09 – A religião predominante entre os cidadãos do município de Arabutã é: 

a) Luterana. 

b) Católica. 

c) Umbanda. 

d) Judaica. 

e) Islâmica. 

 

10 – No dia 15 de outubro, em comemoração ao dia do professor, o governador Carlos Moisés lançou 

um programa de ações para a valorização deste profissional da educação. Entre as medidas está 

correta a aquela descrita na alternativa: 

a) Aumento de 35% no piso salarial. 

b) Bolsas de estudo para pós-graduação e de formação continuada. 

c) Ampliação da rede estadual de ensino até o ano de 2030. 

d) Ampliação das redes escolares de tempo integral. 

e) Construção de um centro de pesquisas em licenciaturas em Florianópolis. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INFORMÁTICA 

11 – Qual variável de ambiente do Linux, mantém em seu conteúdo uma lista de diretórios que o 

Shell procura pelos executáveis chamados na linha de comando? 

a) THERM. 

b) USER. 

c) PATH. 

d) VAROFF. 

e) MONT. 
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12 – Para abrir uma consulta de pesquisa na barra de endereços, no Internet Explorer 11, usa-se o 

atalho: 

a) Ctrl+E. 

b) Ctrl+R. 

c) Ctrl+P. 

d) Ctrl+W. 

e) Ctrl+G. 

 

13 – Em diversas ocasiões, no SO Windows XP, é necessário o acesso a determinadas aplicações 

usando comandos. Essas ocasiões podem resumir-se em comportamentos inesperados do ambiente 

gráfico e dos aplicativos instalados. Alguns recursos do Windows XP possuem atalhos que permitem 

que você execute-os rapidamente a partir da caixa "Executar". Basta você abrir o Executar 

pressionando a tecla de atalho "Win+R" e digitar o comando. Qual comando abre o assistente para 

instalação de hardware? 

a) acess.cpl 

b) hdsystem.msc 

c) systemhd.sys 

d) winhd.tools 

e) hdwwiz.cpl 

 

14 – Qual comando, do Linux, é utilizado para modificar as permissões de arquivos e aceita a 

representação das permissões através de letras ou octetos? 

a) lsmod 

b) chmod 

c) permod 

d) umask 

e) cdmask 

 

15 – Para o Windows cada um dos arquivos que se encontra em disco deve ter um nome referência. 

Esse nome possui uma estrutura definida pelo sistema operacional e precisa ser respeitada. Existe um 

conjunto de caracteres que não podem ser utilizados. Qual nome de arquivo abaixo é inválido para 

versão do Sistema Operacional Windows 7? 
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a) receita!vo- 

b) RECEIT@=VO 

c) receita& vo 

d) receita/VO% 

e) RECEITA – VO# 

 

16 – A opção para imprimir documentos, no MS-Word 2007, pode ser acessada pelas teclas CTRL+P 

ao mesmo tempo. Nessa opção é possível escolher quais páginas serão impressas. Em um documento 

de 20 páginas, para imprimir o intervalo de páginas, página 7 até a página 11, digitamos no campo 

páginas: 

a) 20(7/11) 

b) 7-11 

c) 20-7,11 

d) 7,11 

e) 7=11 

 

17 – Um usuário criou uma pasta, na Área de Trabalho do Windows 7, copiou e colou um arquivo 

que estava na pasta Músicas, nesta pasta criada. Com esse arquivo colado selecionado, qual atalho 

usa-se para renomeá-lo? 

a) F2 

b) F7 

c) F5 

d) F8 

e) F9 

 

18 – Qual atalho usado pelo SO Linux, é global, e repete o último comando? 

a) $$ 

b) %% 

c) !! 

d) ## 

e) ** 
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19 – A Microsoft criou um novo padrão de interface gráfica no Office Word 2007, reunindo em abas 

o que anteriormente estava dividido entre barra de ferramentas e de menus. Além de unir várias 

ferramentas em um mesmo local, os comandos mais utilizados ficam sempre em destaque. Em qual 

aba agrupa comandos referentes às notas de rodapé, índice, referências cruzadas, entre outros? 

a) Início. 

b) Layout da Página. 

c) Correspondências. 

d) Revisão. 

e) Referências. 

 

20 – É o diretório do SO Linux onde encontramos um arquivo por cada utilizador existente no 

sistema. Trata-se do diretório: 

a) /home 

b) /etc 

c) /bin 

d) /dev 

e) /mnt 

 

 

 

  

 

 

 


