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PORTUGUÊS 

 

1. As palavras sublinhadas abaixo são respectivamente: 

Ele e você serão aprovados. 

a. Pronome e pronome. 

b. Pronome e preposição. 

c. Preposição e pronome. 

d. Preposição e preposição. 

 

2. Em qual das alternativas a separação silábica foi feita corretamente? 

 

a. man-hã 

b. de-sa-pa-re-ce-u 

c. a-cei-ta 

d. qu-e-ro 

e. so-u 

 

3. Os substantivos compostos couve-flor e caneta-tinteiro estão devidamente flexionados em: 

 

a. Couves-flores e canetas-tinteiro. 

b. Couves-flor e canetas-tinteiros 

c. Couve-flores e caneta-tinteiros 

d. Couves-flores e caneta-tinteiros 

 

 

NOTA: 
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4. (Instituto Ludus - 2012 - APPM/PI) Qual das palavras abaixo é dissílaba? 

 

a. camisa 

b. pé 

c. bicicleta 

d. coveiro 

e. manga 

 

5. (Instituto Ludus - 2012 - APPM/PI) Das palavras abaixo, marque a única que devia estar escrita 

com letra maiúscula: 

 

a. feliz 

b. viver 

c. bernadete 

d. vergonha 

e. vida 

 

6. Falaremos um pouco sobre fonema. Talvez você, candidato, não lembre o que é fonema, então 

vamos lá: Fonema, nada mais é do que a menor unidade sonora de uma palavra. Em que alternati-

va encontramos a mesma quantidade de fonemas da palavra destacada abaixo:  

 

 

 

a. Carambola 

b. Melhor 

c. Rolimã 

d. Skate 

e. Ficar 

 

 

carrinho 
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7. Qual alternativa está incorreta quanto à concordância? 

 

a. Havia dois lápis sobre a mesa. 

b. Faz cinco horas que espero por você. 

c. Chovia a cântaros. 

d. Laura e João foi comprar o carro. 

 

8. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do período abaixo. 

Agora que há uma câmera de _______, isto provavelmente não _______ acontecerá, mas _______ 

vezes em que, no meio de uma noite _______, o poeta levantava de seu banco [...] 

 

a. investigação, mas, ouve, chuvosa 

b. investigassão, mais, houve, chuvoza 

c. investigação, mais, houve, chuvosa 

d. investigação, mas, houve, chuvosa 

e. investigação, mais, ouve, chuvosa 

 

9. A sua incompetência deixou-me furiosa. Na oração, o termo em destaque se caracteriza sintatica-

mente como: 

 

a. Objeto direto 

b. Objeto indireto 

c. Sujeito 

d. Predicativo do sujeito 
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10. Qual o período que está pontuado adequadamente, de acordo com a norma-padrão da língua por-

tuguesa? 

 

a. Não seja boba não é tão grave. Se você tratar logo, é tranquilo, viu? Quando você for, ao médico, 

ficará sossegada, já ligou para ele. 

b. Não seja boba, não é tão grave! Se você tratar logo, é tranquilo viu? Quando você for ao médico 

ficará sossegada. Já ligou, para ele? 

c. Não seja boba, não é tão grave, se você tratar logo é tranquilo. Viu. Quando você for ao médico 

ficará sossegada. Já ligou, para ele? 

d. Não seja boba, não é tão grave. Se você tratar logo, é tranquilo, viu? Quando você for ao médico, 

ficará sossegada. Já ligou para ele? 

e. Não seja boba, não é tão grave. Se você tratar logo é tranquilo, viu! Quando você for ao médico 

ficará sossegada, já ligou para ele? 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1. Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de 

planilha e navegador de internet:  

 

a) software, software, hardware, software e hardware. 

b) hardware, software, software, software e hardware. 

c) hardware, software, hardware, hardware e software. 

d) software, hardware, hardware, software e software. 

e) hardware, software, hardware, software e software. 

 

2. O computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem um disco 

rígido de 

 

a) 2TB. 

b) 512GB. 

c) 1KB. 

d) 1024MB. 

e) 256B. 

 

3. O dispositivo de armazenagem de dados que usa memória flash é denominado 

 

a) CD. 

b) disco ótico. 

c) disco magnético. 

d) pendrive. 

e) DVD. 

 

4. As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas, dependendo do 

seu layout.  

No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados no padrão 

a) HCESAR. 

b) QWERTY. 

c) AZERTY. 

d) DVORAK. 

e) BR-Nativo. 
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5. A descrição abaixo foi retirada de um site de comércio eletrônico 

 

 

Com base na descrição acima, marque a alternativa que indica a que componente se refere a confi-

guração 1TB. 

 

a) Processador.  

b) Monitor. 

c) Disco rígido. 

d) Memória ROM. 

 

6. Tendo por foco a segurança dos dados, é de importância capital a realização de cópias de segurança. 

Nesta atividade, um dos principais meios de armazenamento utilizados é conhecido por: 

 

a) mouse 

b) joystick 

c) webcam 

d) pendrive 

 

7. Microprocessador, memória e placa-mãe são os principais componentes de um computador. Estes 

componentes são mantidos e protegidos dentro de uma caixa de metal ou de plástico, denominada 

 

a) CPU. 

b) gabinete. 

c) PC. 

d) sistema operacional. 

 

8. Um usuário precisa transferir arquivos armazenados em um dispositivo móvel para um computador. 

Ele deve conectar o periférico usando a porta 

 

a) VGA. 

b) Ethernet. 

c) USB. 

d) HDM. 
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9. Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores é o pen drive, cujos valores 

típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16 

 

a) TB (TeraBytes). 

b) GB (GigaBytes). 

c) MB (MegaBytes). 

d) KB (KiloBytes). 

e) EB (ExaBytes). 

 

10. O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora 

 

a) de impacto. 

b) jato de tinta. 

c) matricial. 

d) térmica.  

e) laser. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta recursos que podem ser acessados a partir do Painel de Contro-

le do Windows 7, em sua configuração original. 

 

a) Executar o Microsoft PowerPoint 2010 e desligar o computador. 

b) Abrir a calculadora e executar o Microsoft Excel 2010.  

c) Executar o bloco de notas e abrir o aplicativo Paint. 

d) Bloquear o computador e executar o Microsoft Word 2010. 

e) Alterar a data e hora do computador e alterar a imagem de fundo da Área de Trabalho. 

 

12. O Sistema Operacional: 

 

a) É o software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os programas. 

b) É um software da categoria dos aplicativos, utilizado para a criação de textos, planilhas de cálculo, 

desenhos etc. 

c) Apesar de gerenciar a leitura e a gravação de arquivos, delega a função de localização de programas 

nas unidades de discos a softwares utilitários de terceiros. 

d) Linux é um software proprietário, já o Windows, é o software livre mais utilizado nos computado-

res pessoais atualmente. 

e) Não está relacionado à evolução das CPUs, pois independem de componentes de hardware, já que 

são executados em um computador virtual (virtual machine). 
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13. No sistema operacional MS Windows 7 em português, a pasta que contém toda estrutura do sistema 

operacional é a pasta 

 

a) /Acessórios  

b) /Documentos 

c) /Usuários 

d) /Windows 

 

14. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário tem o seguinte conteúdo editado 

no Bloco de Notas.  

 

 O usuário selecionou a palavra CONTATOS e pressionou as teclas CTRL+C.  

 Posteriormente, selecionou um arquivo existente na biblioteca Documentos, chamado PENDEN-

CIAS, pressionou F2, CTRL+V e, finalmente, ENTER.  

 

Assinale a alternativa que indica o novo nome do arquivo PENDENCIAS. 

 

a) Sem título 

b) Bloco de notas  

c) CONTATOS 

d) Sem título - Bloco de notas 

e) PENDENCIAS – cópia 

 

15. Em uma estação de trabalho de uma rede de computadores, operando com o Windows 10, o ícone 

 aparece na  área de notificações da barra de tarefas. Esse ícone indica 

 

a) que o computador não tem uma conexão wifi e nem tem acesso à Internet. 

b) que o computador tem uma conexão wifi, mas não tem acesso à Internet. 

c) que o computador não tem uma conexão wifi, mas tem acesso à Internet.  

d) que o computador tem uma conexão wifi e tem acesso à Internet. 
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16. Observe a figura a seguir, do explorador de arquivos do Windows 10 PT -BR 

   

Para selecionar apenas os arquivos arq1 e arq4, utiliza-se o mouse em combinação com a tecla  

 

a) Alt gr 

b) Shift. 

c) Alt. 

d) Ctrl. 

 

17. Qual o comando que deve ser utilizado no Windows 7, versão em português, para excluir um arqui-

vo permanentemente? 

 

a) Shift + Delete 

b) Shift + Alt Gr 

c) Ctrl + Num Lock 

d) Ctrl + F5 

e) Ctrl + Insert 

 

18. O protocolo de transmissão que permite trocas de arquivos grandes e permite também acessar remo-

tamente sistemas de arquivos, diretamente entre computadores sem passar por pela web, é chamado   

 

a. HTTP.  

b. DHCP.  

c. IP. 

d. FTP.  

e. SMTP. 
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19. Uma empresa deseja permitir que seus colaboradores acessem vários de seus recursos de forma 

distribuída, via rede, sem, no entanto, permitir que outras pessoas, estranhas à empresa, tenham esse 

mesmo privilégio. 

Para isso, o departamento de suporte de TI da empresa deve providenciar uma  

 

a. Intranet 

b. Ethernet 

c. WAN 

d. VLAN 

e. WLAN 

 

20. O Google Chrome tem vários recursos para ajudar a proteger a privacidade do usuário enquanto ele 

navega na Internet. Estes recursos incluem os sistemas de proteção contra phishing e malware e a 

correção automática de erros de digitação em endereços da web. Para ativar estes recursos um usuá-

rio abriu a tela de configurações do Chrome, clicou em Mostrar configurações avançadas..., locali-

zou o grupo Privacidade e marcou as opções: “Utilizar um serviço da web para ajudar a solucionar 

erros de navegação”, “Utilizar um serviço da web para ajudar a solucionar erros de ortografia e Pro-

teger você e seu dispositivo de sites perigosos”. 

 

A tela de configurações do Google Chrome pode ser aberta digitando-se na linha de endereço do 

navegador: 

 

a. http://www.google.com/setup  

b. chrome://settings 

c. http://www.google.com/tools  

d. chrome://config  

e. chrome://setup 
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  09/11/2018 
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Identifique no nome dos componentes: 

 

 

1) Gravadora de CD/DVD        . 

2) Disco Rígido / HD                . 

3) Fonte de Alimentação           . 

4) Gabinete                                . 

5) Placa-mãe                             . 

6) Memória RAM                     . 

7) Cooler do Processador          . 

8) Processador                           . 

9) Placa de vídeo                       . 

10) Cabo de Rede                        . 

 

 

NOTA: 

 

 


