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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (12 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 07/06/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 18/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 08, de 15/03/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão de Tecnologia de 
Informação – TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁ TICA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) Com respeito a perda de clientes de 
forma geral as pesquisas atuais 
descrevem em forma decrescente os 
seguintes percentuais. 
68% dos clientes fogem das empresas 
por problemas de postura no 
atendimento; 
14% fogem por não terem suas 
reclamações atendidas; 
9% fogem pelo preço; 
9% fogem por competição, mudança de 
endereço, morte. 
Fonte: National Retail Merchants 
Association 
 
Assinale a alternativa que NÃO 
contenha relação com os resultados 
exibidos. 
 
A) A origem dos problemas está nos 
sistemas implantados nas organizações, 
muitas vezes obsoletos. 
B) Estes sistemas não definem uma 
política clara de serviços, não definem o 
que é o próprio serviço e qual é o seu 
produto. 
C) Os computadores das empresas não 
suportam o sistema causando atrasos e 
problemas no atendimento. 
D) Estas empresas que perdem 68% dos 
seus clientes, não contratam 
profissionais com características básicas 
para atender o público. 
 
02) Tendo em vista que o profissional de 
atendimento deveria ter algumas 
características para desempenho de sua 
função, assinale a alternativa que NÃO 
contemple uma característica do 
profissional de atendimento. 
 

A) Oferecer sempre os produtos mais 
vendidos. 
B) Entender o seu verdadeiro papel. 
C) Entender o lado humano. 
D) Entender a necessidade de manter um 
estado de espírito positivo. 
 
03) De acordo com o texto: “Através do 
telefone o atendente transmite a 
TELEIMAGEM da empresa e dele 
mesmo. TELEIMAGEM , então, é a 
imagem que o cliente forma na sua 
mente (imagem mental) sobre quem o 
está atendendo e, consequentemente, 
sobre a empresa que é representada por 
este atendente.” 
 Assinale a alternativa que NÃO 
corresponda ao correto uso da palavra e 
atitudes no atendimento telefônico para a 
formação da TELEIMAGEM. 
 
A) Tom de voz. 
B) Palavras adequadas. 
C) Atitudes corretas. 
D) Estender o atendimento. 
 
04) Em quase todas as versões do 
sistema operacional Windows, quando 
precisamos forçar a inicialização do 
sistema ou proceder algum fechamento 
de processos, utilizamos um conjunto de 
teclas digitadas em conjunto. Assinale a 
alternativa que corresponda a este 
conjunto de teclas. 
 
A) Control+Alt+D. 
B) Control+A+Del. 
C) Control+V. 
D) Control+Alt+Del 
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05) Para explicar como abrir o painel de 
controle do windows 10, assinale a 
alternativa que corresponda aos passos 
indicados para isto. 
 
A) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “painel de controle”, 
aparecerá uma tela de resultados onde 
você clica no item painel de controle e 
assim o abrirá. 
B) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “configurações”, 
aparecerá uma tela de resultados onde 
você clica no item painel de controle e 
assim o abrirá. 
C) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “rede”, aparecerá uma 
tela de resultados onde você clica no 
item painel de controle e assim o abrirá. 
D)Clique simultaneamente 
Control+Alt+DEL e depois clique em 
gerenciador de tarefas. 
 
06) Assinale a alternativa que contenha a 
sequência CORRETA  para encontrar o 
seu dispositivo de rede via cabo no 
Windows 10. 
 
A) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “rede”, na caixa de 
seleção escolha com um clique do mouse 
o item Gerenciar senhas de rede. 
B) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “rede”, na caixa de 
seleção escolha com um clique do mouse 
o item Central de rede e 
compartilhamento. 
C) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “rede”, na caixa de 
seleção escolha com um clique do mouse 
o item Exibir conexões de rede. 
D) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “rede”, na caixa de 
seleção escolha com um clique do mouse 
o item Configurações de proxy de rede. 
 
07) Assinale a alternativa CORRETA  
para alterar a página inicial do 
navegador chrome. 

A) Abra o navegador e digite 
configurações na barra de endereços e 
selecione a página desejada. 
B) Abra o navegador e digite página 
inicial e selecione a página desejada. 
C) Com o navegador aberto, clique no 
botão personalizar do lado direito da 
barra de endereços do chrome e 
selecione configurações, no item 
aparência selecione o item abrir página 
especifica ou conjunto de páginas e 
clique em configurar páginas, em 
seguida digite a url da página que deseja 
e clique em OK. 
D) Com o navegador aberto, clique no 
botão personalizar do lado direito da 
barra de endereços do chrome e 
selecione configurações, no item 
inicialização marque-o e clique em 
configurar páginas, em seguida digite a 
url da página que deseja e clique em OK. 
 
08) Assinale a alternativa 
correspondente ao tipo de estrutura de 
rede cliente/servidor. 
 
A) Quando temos uma rede que processa 
as requisições em vários servidores em 
locais diferentes do usuário. 
B) Uma rede configurada como 
cliente/servidor é configurada totalmente 
no frontend do sistema. 
C) Quando as requisições são 
processadas no servidor independente da 
máquina do usuário. 
D) Quando as requisições são 
processadas na máquina do usuário. 
 
09) Quando configuramos uma rede wifi 
em um roteador doméstico, para 
funcionar precisamos configurar um 
parâmetro chamado SSID. Assinale a 
alternativa que corresponde a sua 
função. 
 
A) SSID é o parâmetro para definir o 
nome da rede, para que os outros 
computadores possam achar essa rede 
em sinal wifi e serem adicionados a ela. 
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B) É o nome da máquina onde está 
configurada a rede. 
C) É o tipo de sinal utilizado para 
transferência de dados. 
D) SSID é o parâmetro para definir a 
senha da rede, para que os outros 
computadores possam achar essa rede 
em sinal wifi e serem adicionados a ela. 
 
10) Assinale a alternativa que 
corresponda a topologia de rede Anel. 
 
A) É uma arquitetura de redes de 
computadores onde cada um dos pontos 
ou nós da rede funciona tanto como 
cliente quanto como servidor, permitindo 
compartilhamentos de serviços e dados 
sem a necessidade de um servidor 
central. 
B) Todos os computadores são ligados 
em um mesmo barramento físico de 
dados. Apesar de os dados não passarem 
por dentro de cada um dos nós, apenas 
uma máquina pode “escrever” no 
barramento num dado momento. Todas 
as outras “escutam” e recolhem para si 
os dados destinados a elas. Quando um 
computador estiver a transmitir um sinal, 
toda a rede fica ocupada e se outro 
computador tentar enviar outro sinal ao 
mesmo tempo, ocorre uma colisão e é 
preciso reiniciar a transmissão. 
C) Na topologia em anel, os dispositivos 
são conectados em série, formando um 
circuito fechado (anel). Os dados são 
transmitidos unidirecionalmente de nó 
em nó até atingir o seu destino. 
D) O servidor se encarrega de 
retransmitir todos os dados para todas as 
estações, mas com a vantagem de tornar 
mais fácil a localização dos problemas, 
já que se um dos cabos, uma das portas 
do servidor ou uma das placas de rede 
estiverem com problemas, apenas o nó 
ligado ao componente defeituoso ficará 
fora da rede. 
 
 

11) Em um ambiente empresarial, no 
qual temos muitos dados circulando na 
rede, precisamos configurar uma 
impressora instalada nesta rede baseada 
no protocolo TCP/IP. Assinale qual 
alternativa corresponde ao que devemos 
descobrir para encontrarmos esta 
impressora na rede e colocá-la em 
funcionamento. 
 
A) Sua numeração de série. 
B) Seu número IP da rede. 
C) O número IP do servidor. 
D) É só ligar a máquina na rede que 
instalamos a impressora. 
 
12) É comum ter que atualizar drives de 
determinados itens instalados em um 
computador. Assinale a alternativa que 
contemple uma forma de atualizar drives 
de uma impressora no Windows 10. 
 
A) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “gerenciador”, na 
caixa de seleção escolha com um clique 
do mouse o item Gerenciador de Tarefas 
e escolha o método de atualização. 
B) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “gerenciador”, na 
caixa de seleção escolha com um clique 
do mouse o item Gerenciador de 
Dispositivos e escolha o método de 
atualização. 
C) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “gerenciador”, na 
caixa de seleção escolha com um clique 
do mouse o item Gerenciador de 
Dispositivos, em seguida dê 2 cliques 
com o botão esquerdo para expandir o 
item e clique com o botão direito do 
mouse sobre o que deseja atualizar, em 
seguida selecione atualizar drives e 
escolha o método de atualização. 
D) Clique no botão iniciar da barra do 
Windows e digite “gerenciador”, na 
caixa de seleção escolha com um clique 
do mouse o item Gerenciador de 
Dispositivos, em seguida clique com o 
botão direito do mouse sobre o que 
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deseja atualizar, em seguida selecione 
atualizar drives e pronto. 
 
13) Para configurarmos algum software 
de leitura de mensagens eletrônicas 
temos que ter em mãos alguns dados de 
informação do provedor deste serviço. 
Assinale a alternativa que contemple os 
dados mínimos para podermos enviar e 
receber mensagens eletrônicas. 
 
A) Tipo de servidor: POP ou IMAP, 
Endereço de e-mail, Endereço de 
entrada, Endereço de saída, nome de 
usuário e senha. 
B) Endereço de e-mail, Endereço de 
entrada, Endereço de saída, nome de 
usuário e senha, porta de saída e porta de 
entrada. 
C) Tipo de servidor: POP ou IMAP, 
Endereço de e-mail, Endereço de entrada 
(POP ou IMAP), Endereço de saída 
(SMTP), nome de usuário e senha, porta 
de saída e porta de entrada. 
D) Tipo de servidor: POP ou IMAP, 
Endereço de entrada, Endereço de saída, 
nome de usuário, porta de saída e porta 
de entrada. 
 
14) Assinale a alternativa que descreva 
um vírus de computador. 
 
A) É um software que intercepta ações e 
copia em muitas máquinas na rede. 
B) É um mecanismo que controla as 
ações dos usuários do sistema. 
C) É um software que vem sendo 
desenvolvido por programadores que 
melhora o sistema, faz cópias de si 
mesmo e tenta se espalhar para outros 
computadores, utilizando-se de diversos 
meios. 
D) É um software malicioso que vem 
sendo desenvolvido por programadores 
que infecta o sistema, faz cópias de si 
mesmo e tenta se espalhar para outros 
computadores, utilizando-se de diversos 
meios. 
 

15) Assinale abaixo qual a definição 
para Cavalo de Troia em computação. 
 
A) O Trojan Horse age tal como na 
história, entra no sistema e fica 
escondido preparando a entrada de 
coisas piores ou enviando informações 
do sistema. 
B) O Trojan Horse age como um vírus 
qualquer, entra no sistema e destrói 
informações. 
C) Este tipo de vírus entra no sistema 
sem ser notado e age sem alterar o 
sistema. 
D) O Trojan Horse age tal como na 
história, entra no sistema e fica 
escondido preparando a entrada de 
ferramentas para melhorar o sistema. 
 
16) Assinale a alternativa que NÃO 
contenha um tipo de barramento e suas 
características. 
 
A) Barramento de dados – como o 
próprio nome já deixa a entender, é por 
este tipo de barramento que ocorre as 
trocas de dados no computador, tanto 
enviados quanto recebidos. 
B) Barramento de componentes – como 
o próprio nome diz identifica o 
barramento entre componentes dando 
nome ao componente conforme a versão 
deste barramento. 
C) Barramento de endereços – indica o 
local onde os processos devem ser 
extraídos e para onde devem ser 
enviados após o processamento. 
D) Barramento de controle – atua como 
um regulador das outras funções, 
podendo limitá-las ou expandi-las em 
razão de sua demanda. 
 
17) Em todos os PC”s temos como 
configuração do hardware um programa 
conhecido como Bios, no qual todos os 
parâmetros do computador são 
registrados e alguns podem ser alterados. 
Assinale a alternativa que contenha a 
descrição CORRETA  para identificação 
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de problemas de memória para a Bios 
Aword. 
 
A) Se você ouvir um bip curto ao 
inicializar o computador, em geral 
significa que ele não contém erros. Mas 
se não ouvir nada, confirme se o speaker 
está conectado à placa-mãe. 
B) Aqui, problemas na memória são 
indicados com um bip longo. 
C) Se o seu computador emitir vários 
bips em volumes diferentes, o problema 
está na memória.  
D) Problemas com a memória do seu 
computador podem ser identificados ao 
sinal de um bip longo e três curtos, ou 
apenas dois bips curtos. 
 
18) Em um computador tem placas de 
vídeo onboard e offboard. Assinale a 
alternativa que contenha características 
de uma placa onboard. 
 
A) Possui a conexão física através de um 
slot PCI Express. 
B) Ao contrário das placas produzidas 
anteriormente possuem slots do tipo 
AGP. 
C) Possuem memória própria 
independente da memória RAM. 
D) Se utilizam da memória RAM e do 
poder de processamento do processador 
instalados na placa mãe. 
 
19) Assinale abaixo quais teclas formam 
o atalho para fechar o navegador 
chrome. 
 
A) Alt+F4 
B) Alt+F5 
C) Control+Alt+F4 
D) Alt+F1 
 
20) Para abrir uma guia no navegador 
chrome podemos fazer isso através do 
teclado, assinale a alternativa que 
corresponda a estas teclas de atalho. 
 
A) Control+Alt+F4. 

B) Alt+F1. 
C) Alt+F4. 
D) Ctrl+T. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões 21, 22 e 23: 
 
Mulheres buscam autonomia por meio 

do empreendedorismo 
 

 “Dos 22 milhões de brasileiros que 
superaram a pobreza extrema nos 
últimos quatro anos, 12 milhões são 
mulheres.(...)   Dentre estes é possível 
encontrar histórias de superação 
da pobreza, nas quais três palavras se 
repetem: autonomia financeira 
da mulher.                                                                                       
A condição precária de vida ainda não 
foi ultrapassada, mas a vontade de ser 
independente e a determinação para criar 
uma fonte de renda não faltam para 
Leide Laura Tavares de Medeiros, 30 
anos, moradora da comunidade Ilha de 
Santa Terezinha, no Recife. Ela conta 
que trabalhou nas mais diversas 
áreas.“Já fui copeira, camareira, 
costureira, empregada doméstica, babá, 
tanta coisa”, enumera. Depois de tantos 
anos de trabalho e de só conseguir a 
carteira assinada em dois empregos, ela 
resolveu empreender. À época, ela não 
contava com recursos e também não 
preenchia os requisitos para conseguir 
um empréstimo no banco. Mas nada 
disso abalou a vontade de Leide Laura. 
O negócio começou pequeno e com a 
única fonte certa de dinheiro que 
contava: o Bolsa Família. Mãe de 4 
filhos, a pernambucana  ganha R$ 
265,00. 
“Eu vendo teclado de computador, 
mouse, capa de celular, fone de ouvido. 
Tudo nessa barraquinha aqui em frente 
de casa” (...)E, com o dinheiro 
multiplicado pelo lucro das vendas, 
Leide compra mais coisas para as 
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crianças.“Antes quando passava alguma 
coisa na televisão e eles pediam eu 
falava que não podia dar. Agora já falo 
que se estiver na promoção eu dou”, 
compara.(...). A nova fonte de renda 
também mudou o poder exercido em 
casa em relação ao marido, que é 
pedreiro e trabalha por diária, sem 
carteira assinada, já que Leide não 
depende exclusivamente do marido(...) 
Na Ilha do Chié, a organização não 
governamental Espaço Feminista do 
Nordeste para a Democracia e Direitos 
Humanos iniciou a discussão por meio 
da associação de moradores local. O 
Espaço Feminista atua com mulheres 
rurais e urbanas para a formação política 
e a criação de projetos de geração de 
renda. A diretora executiva do 
movimento, Patrícia Chaves, trabalha em 
cinco comunidades da região, incluindo 
a do Chié e de Santa Terezinha.(...) 
Patrícia fala que, além de a própria 
mulher se beneficiar da independência 
conquistada com a renda, a família 
também ganha investimentos melhores. 
“Quando a mulher tem autonomia sobre 
a renda, ela investe muito mais em 
educação, em saúde, na questão da 
segurança alimentar, então os 
investimentos da mulher estão mais 
pautados pelos interesses da família. 
Enquanto com o homem é celular, moto. 
Isso foi observado em pesquisas no 
mundo inteiro, não só no Brasil”, 
argumenta. Ela alerta para a importância 
da formação dessas mulheres. “É preciso 
que se invista também em formação 
política dessa mulher, que elas tenham 
consciência dos direitos que elas têm 
como cidadãs, e que elas passem a 
reverter esse quadro de dependência dos 
maridos. Todo o movimento feminista 
busca exatamente isso”.(...) 
As palavras autonomia e independência 
também não saem da boca de Maria 
Clara Silva dos Santos, de 52 anos. 
Moradora de Inhapi, sertão de Alagoas, 
Maria do Barraco, como é conhecida na 

cidade, não perde a oportunidade de falar 
sobre os benefícios da renda própria para 
outras mulheres.(...) Ela conta que a 
renda era incerta, já que vivia da roça. Se 
a seca se prolongasse, nada feito. O 
complemento vinha de doces que 
fabricava, mas que eram insuficientes 
para uma casa com oito filhos. Ao ser 
incluída no programa Bolsa Família, ela 
diz que conseguiu o recurso para dar 
início ao próprio negócio. 
“Comprei um fogão industrial com o 
dinheiro. Parcelei o máximo que pude, o 
dono da loja também me ajudou muito 
com isso, e fui pagando as prestações 
com o Bolsa. Quando comecei nem prato 
eu tinha, hoje tenho cozinha montada, 
tudo do jeito que a vigilância sanitária 
pede”, conta, orgulhosa. Maria do 
Barraco formalizou uma empresa para 
vender quentinhas. E já não precisa mais 
do Bolsa Família para viver. (...) 
Dos oito filhos de Maria, seis já se 
formaram e tem curso superior. Ela 
mesma voltou a estudar, “para viver 
melhor nesse mundo da internet”, e cursa 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
“Eu não consigo ficar parada. A gente 
não pode se acomodar. Eu quero é 
mais”.  
(...)Fonte: 
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/
mulheres-buscam-autonomia-por-meio-
do-empreendedorismo . Texto adaptado. 
  
21) De acordo com o tema abordado no 
texto, o Bolsa Família foi, para Leide 
Laura, um instrumento para:  
 
A) Apenas comprar alimentos para os 
filhos. 
B) Adquirir material para o trabalho do 
marido que é pedreiro. 
C) Empreender e superar a pobreza.  
D) Usar todo o valor para comprar o que 
passa na televisão.  
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22) Segundo a diretora executiva da 
organização não governamental Espaço 
Feminista do Nordeste para a 
Democracia e Direitos Humanos, 
Patrícia Chaves, quando a mulher tem 
autonomia sobre a renda, ela:  
 
A) Investe, exclusivamente, em sua 
formação política. 
B) Investe, obrigatoriamente, em 
Internet. 
C) Auxilia o marido na compra de 
celular e moto. 
D) Investe muito mais em educação, 
saúde e na segurança alimentar.  
 
23) Considerando que “Dos 22 milhões 
de brasileiros que superaram a pobreza 
extrema nos últimos quatro anos, 12 
milhões são mulheres” no relato de 
superação  da pobreza, sobre as vidas de 
Leide Laura Tavares de Medeiros (de 30 
anos, moradora da comunidade Ilha de 
Santa Terezinha, no Recife) e Maria 
Clara Silva dos Santos (de 52 anos, 
moradora de Inhapi, sertão de Alagoas), 
as seguintes palavras se repetem:  
 
A) Investimento em sua aparência física. 
B) Autonomia financeira da mulher. 
C) Dependência total do marido. 
D) Mãe de quatro filhos.  
 
24) Preencha CORRETAMENTE  as 
lacunas presentes nas frases abaixo com 
“mau” e/ou “mal” e identifique a 
alternativa que completa adequada e 
respectivamente as frases abaixo:  
 
I- ____________ele dormiu, o quarto 
começou a esquentar. 
II- João jamais será um 
___________atendente. 
III- Todos sabem que, em casa, as coisas 
vão ______________. 
IV- O grande _________ é que no 
mercado de trabalho, poucas pessoas 
fizeram um curso adequado de 
informática. 

A) I- Mal/ II- Mau // III- Mau / IV - Mal 
B) I- Mal / II- Mal// III- Mal / IV - Mal 
C) I- Mau /II- Mau // III- Mal / IV - Mau 
D) I- Mal / II- Mau // III- Mal / IV – Mal 
 
25) Selecione a alternativa que preencha 
CORRETA  e RESPECTIVAMENTE  
as frases abaixo , com a forma adequada 
do verbo “haver”  
I- Se ______________treinado mais, 
teriam sido selecionados. 
II- Os garotos voltaram satisfeitos da 
praia:_______________encontrado as 
tão cobiçadas conchas do mar. 
III- _____________coisas que se 
aprendem tarde.  
IV- Os apartamentos eram novos e nas 
janelas__________vasos com flores.  
 
A) I-Haviam /II-Haviam /III-Há /IV- Há. 
B) I-Havia/II-Houvessem/III-Há/ 
IV-Havia. 
C) I-Houvessem/II-Há/III-Haviam/ 
IV- Houvessem. 
D) I-Houvessem/II-Haviam/III-Há/ 
IV- Havia.  
 
26) De acordo com: o emprego do verbo, 
a conjugação verbal e a concordância 
verbal, identifique, na frases abaixo, o 
emprego adequado da seguinte 
sequência de verbos : “Intervir, Prever e 
Advir” 
“Mesmo que diversos fatores 
____________________a seu favor, 
estava óbvio que o chefe 
não__________________________as 
consequências_____________________ 
naquela circunstância.” 
 
A) Interviessem / Previra / Adviriam  
B) Intervissem / Prevera  / Adveriam 
C) Intervesse /Previra / Adveriam  
D) Interviessem /Prevera  / Adviriam   
 
27) Identifique a alternativa cuja frase 
esteja com toda a grafia CORRETA , ou 
seja, de acordo com a Norma Culta: 
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A) Porventura, meus filhos, fiquei 
milionária? 
B) Não tinha feito a natação, nem tão 
pouco a caminhada.  
C) Já estava esperando porisso quando 
meu carro quebrou. 
D) Havia muito barulho, assim, silenciou 
o local afim de que todos pudessem 
ouvi-lo.  
 
28) Identifique a alternativa cujo 
emprego do termo grifado está 
INADEQUADO  de acordo com a 
Norma culta: 
 
A) Após saber o porquê da confusão, o 
policial liberou todas as pessoas. 
B) O médico saiu às pressas, sem 
explicar por quê. 
C) Somos felizes, apesar dos problemas 
porque passamos. 
D) Vivo bem, tenho saúde, por que 
ficaria triste? 
  
29) Selecione a alternativa cuja frase 
apresente pontuação ADEQUADA . 
 
A) Diante de tantas atrocidades que 
outros fatos podem, nos chocar, ainda, 
mais? 
B) Olhou de lado e acenou rapidamente; 
não queria conversa. 
C) Também, acertou, que, todos o 
ajudariam ao, final do, expediente. 
D) Mas e, este relatório? Não, era para, 
ontem?  
 
30)  Identifique a frase cuja expressão 
destacada em negrito foi usada 
CORRETAMENTE : 
 
A) Há semanas atrás eu fui ao teatro. 
B) Vamos divulgar esta música a nível 
de Brasil.  
C) Ao invés de falar o que sentia, 
preferiu arriscar e calar-se. 
D) Seus pensamentos sobre política vão 
de encontro ao meu.   
 

MATEMÁTICA 
 
31) Na figura abaixo, formada por três 
linhas e três colunas, três símbolos são 
apresentados, sendo que cada um desses 
símbolos representa um número real 
positivo. A soma dos símbolos que 
formam a terceira linha é 12. A soma dos 
símbolos que formam a primeira coluna 
é 20. Se a soma de todos os símbolos 
que formam o quadrado é 42, podemos 

afirmar que +  +  é igual a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 16. 
B) 10. 
C) 28. 
D) 14. 
 
32) A tabela abaixo fornece o valor total, 
em reais, pago por um usuário de 
telefonia móvel em função da quantidade 
x de minutos utilizados mensalmente: 
 
 

 

 

Baseado nas informações apresentadas, 
podemos afirmar que, se forem 
utilizados 100 minutos, mensalmente, o 
valor total a ser pago por esse usuário 
será: 
 
A) R$ 57,00. 
B) R$ 95,00. 
C) R$ 147,00. 
D) R$ 65,00. 
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33) Atendendo solicitação para troca de 
equipamentos de informática em três 
Secretarias Municipais (A, B e C), a 
Prefeitura efetuou a compra de 200 
computadores small desktop Inspiron 
3647-D20. Esses computadores deverão 
ser divididos em quantidades 
diretamente proporcionais ao número de 
funcionários existentes em cada uma 
dessas três Secretarias. Se a Secretaria A 
possui um total de 120 funcionários, a 
Secretaria B um total de 180 
funcionários e a Secretaria C um total de 
300 funcionários, é correto afirmar que 
cada Secretaria receberá 
respectivamente: 
 
A) 30, 75 e 95 computadores. 
B) 20, 80 e 100 computadores. 
C) 30, 80 e 90 computadores. 
D) 40, 60 e 100 computadores. 
 
34) Um estoque de 72 caixas de 
computadores comprados, deverá ser 
armazenado no Almoxarifado de uma 
prefeitura. Para isso, o Almoxarifado 
reservou uma área retangular de 9 m por 
7,5 m para o empilhamento dessas 
caixas. Sabe-se que as caixas possuem 
dimensões idênticas ao modelo 
apresentado abaixo e que as mesmas 
deverão ser empilhadas de forma a não 
sobrarem espaços nem ultrapassarem a 
área delimitada pelo Almoxarifado. Se o 
empilhamento total das caixas foi feito 
atendendo a determinação do 
Almoxarifado, a altura mínima atingida 
por essa pilha de caixas será de: 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 

A) 5,0 m.                                                                                                  
B) 3,75 m.                                                                                                
C) 4,70 m.                              
D) 7,25 m. 
 
35) O gráfico a seguir mostra as 
porcentagens (%) mensais gastas com 
diversas despesas, de um determinado 
funcionário de uma empresa, cujo salário 
líquido no mês de abril foi de R$ 
2.500,00: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisando o gráfico apresentado acima, 
é CORRETO afirmar que: 
 
A) o total gasto com Habitação durante 
esse mês foi de R$ 525,00. 
B) o total gasto com Transportes, Saúde 
e Vestuário consomem 35% do salário 
deste funcionário. 
C) o total gasto com Saúde e 
Alimentação consome mais da metade 
do salário deste funcionário. 
D) o total gasto com Transportes durante 
esse mês foi menos do que R$ 120,00. 
 
36) Num setor de uma Prefeitura 
trabalham exatamente 60 funcionários, 
sendo dois terços do sexo masculino e o 
restante do sexo feminino. Através de 
um levantamento realizado pelo RH, 
constatou-se que do total de homens, 
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65% são casados e do total de mulheres, 
15% são casadas. Através desse 
levantamento, pode-se afirmar que o 
número total de funcionários solteiros, 
nesse setor, é de: 
 
A) 31. 
B) 29. 
C) 48. 
D) 52. 

 

37) No último concurso realizado por 
uma Prefeitura Municipal para 
preenchimento de vagas para 
Programador houve 1080 candidatos 
inscritos. Na primeira fase que constava 
de uma prova objetiva, três quartos dos 
candidatos não conseguiram passar para 
a fase seguinte, que constava de uma 
prova prática. Dos que realizaram a 
prova prática, somente um terço dos 
mesmos foram aprovados. Podemos 
dizer, então, que a lista de classificação 
final dos aprovados nesse concurso, foi 
formada por: 
 
A) 270 candidatos. 
B) 90 candidatos. 
C) 720 candidatos. 
D) 480 candidatos. 

 

38) Um técnico de apoio ao usuário de 
informática, começou a efetuar reparos 
nos computadores espalhados pelas 
diversas Secretarias Municipais de uma 
Prefeitura. O número de computadores 
reparados por esse técnico corresponde a 
uma PA decrescente, ou seja, no 1° dia 
foram reparados 74 computadores, no 2° 
dia, 66 computadores, no 3° dia, 58 
computadores, e assim sucessivamente. 
Sabendo-se que no último dia dos 
serviços, somente 2 computadores foram 
reparados, é CORRETO afirmar que o 
número total de computadores que esse 
técnico reparou no período em questão, 
foi: 
 

A) 120. 
B) 380. 
C) 516. 
D) 450. 
 
39) O processo de realização de um 
serviço dentro do setor de TI de uma 
prefeitura é realizado em duas etapas. Na 
realização da primeira etapa são gastos 
exatamente 2h42min e 13s. Já na 
realização da segunda etapa é necessário 
o triplo de tempo que foi gasto na 
primeira etapa. Entre as duas etapas, um 
intervalo de 11 minutos para 
reorganização do processo, deve ser 
dado. Sendo, assim, podemos afirmar 
que esse serviço tem seu processo total 
realizado em: 
 
A) 16h48min e 39s. 
B) 12h15min e 26s. 
C) 10h59min e 52s. 
D) 15h42min e 13s. 
 
40) A tabela abaixo apresenta o salário 
mensal, em reais, de vinte funcionários 
de uma empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A média aritmética dos salários dos vinte 
funcionários dessa empresa é: 
 
A) R$ 1.100,00. 
B) R$ 1.200,00. 
C) R$ 1.070,00. 
D) R$ 1.050,00. 
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LEGISLAÇÃO 
 
41) Josenildo alega que teve sua imagem 
divulgada de maneira depreciativa 
(montagens de fotos em que ele, que é 
casado, aparecia com outras mulheres 
em bailes funk de sua cidade) em redes 
sociais.  Pretende conhecer a origem de 
tais ofensas, visando exigir a reparação 
do prejuízo moral que teve.  Para tanto 
será necessário, segundo a Lei nº 
12.965/14 que ele: 
 
A) Solicite, através de carta simples, ao 
provedor que forneça dados visando uma 
futura ação judicial. 
B) Requeira, judicialmente, o 
fornecimento de registros de conexão e 
acesso a internet através de pedido 
justificado, citando o período ao qual se 
referem os registros. 
C) Solicite judicialmente o fornecimento 
de dados, sem necessidade de 
demonstração da utilidade dos mesmos 
para a investigação, uma vez que o 
acesso a internet é livre. 
D) Requeira a apresentação dos dados de 
conexão e registros de acesso a internet, 
sem necessidade de motivar o pedido e 
indicando o período a que se referem, 
podendo fazê-lo inclusive por email 
direto ao provedor. 
 
42) Conforme dispõe a Lei nº12.965/14 
acerca da responsabilidade do provedor 
de internet, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) Será responsabilizado por todo o 
conteúdo divulgado via web, ainda que 
gerado por terceiros. 
B) Deverá ser responsabilizado 
integralmente pelas imagens ou 
informações publicadas por terceiros que 
violem o direito a intimidade ou agridam 
a moral do ofendido, mesmo que torne 
indisponível o conteúdo imediatamente 
após ser cientificado do fato. 

C) O provedor de conexão a internet 
nunca será responsabilizado por 
conteúdos gerados por terceiros, visto 
que não é tecnicamente possível efetivar 
a análise do conteúdo de todas as 
publicações geradas via web. 
D) O provedor de aplicações de internet 
somente poderá ser responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros se, após 
ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro 
do prazo assinalado, tornar indisponível 
o conteúdo apontado como ofensivo. 
 
43) Segundo a Lei nº12.965/14, são 
princípios que norteiam o uso da internet 
no Brasil, dentre outros, os seguintes: 
 
A) Princípio da proteção da privacidade 
e princípio da proteção dos dados 
pessoais, na forma da lei. 
B) Princípio da liberdade irrestrita dos 
modelos de negócios efetivados via web 
e princípio da proteção dos dados 
pessoais, na forma da lei. 
C) Princípio da preservação da natureza 
participativa da rede e princípio da 
irresponsabilidade dos agentes.  
D) Princípio da garantia da liberdade 
irrestrita de expressão, comunicação e 
manifestação de pensamento e princípio 
da proteção da privacidade. 
 
44) Os benefícios previdenciários dos 
servidores públicos municipais são 
prestados, segundo a Lei Municipal nº 
4830/02: 
 
A) Pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social – INSS. 
B) Pelo Serviço de Previdência do 
estado de São Paulo – SPPREV. 
C) Pelo Serviço de Previdência próprio 
denominado FUNPREV. 
D) Pela FUNPREV em parceria com o 
Serviço de Previdência do Estado de São 
Paulo – SPPREV. 
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45) Dispõe a Lei nº 4830/02 que 
constituem órgão deliberativo, fiscal e 
administrativo da FUNPREV, 
respectivamente: 
 
A) Conselho Tutelar, Conselho Fiscal e 
Conselho de Contribuintes. 
B) Conselho de Contribuintes, 
Presidência e Conselho Curador. 
C) Presidência, Conselho Tutelar e 
Conselho Fiscal. 
D) Conselho Curador, Conselho Fiscal e 
Presidência. 
 
46) A publicidade dos atos 
administrativos se dará, conforme a Lei 
nº 5804/09, via de regra, da seguinte 
forma: 
 
A) Através de publicação em jornal de 
grande circulação na cidade e região. 
B) Através de publicação no Diário 
Oficial do Município. 
C) Através de publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
D) A legislação não exige que os atos 
administrativos sejam públicos, apenas e 
tão somente aqueles que interessem a 
toda a coletividade. 
 
47) A Lei Municipal nº 5804/09 
determina que é impedido de atuar em 
processo administrativo o servidor ou 
autoridade que: 
 
A) conheça qualquer envolvido no 
processo. 
B) já tenha participado como testemunha 
no respectivo processo. 
C) tenha promovido qualquer ação 
judicial contra o Poder Público. 
D) esteja prestes a se aposentar. 
 
48) As decisões da Administração 
Pública nos processos de sua 
competência, segundo a Lei nº 5804/09: 
 
A) Dependem de homologação por parte 
do Tribunal de Contas do Estado. 

B) Não dependem de demonstração do 
motivo, visto que este pode ser mantido 
em sigilo. 
C) Devem ser motivadas e 
fundamentadas. 
D) Dependem de autorização do Poder 
Legislativo para que tenham validade. 
49) Dispõe a Lei Orgânica que apenas o 
Município pode legislar sobre: 
 
A) normas que envolvam direito 
tributário. 
B) normas de preservação da fauna e da 
flora. 
C) elaboração do seu plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias e orçamento 
anual. 
D) normas que regulamentem a 
segurança pública. 
 
50) Conforme a Lei nº 5975/10 a 
promoção por qualificação profissional 
por escolaridade poderá ser conquistada 
pelo servidor: 
 
A) A cada cinco anos de efetivo 
exercício no cargo, após a apresentação 
dos títulos autorizados pela legislação 
em vigor. 
B) Sempre que o servidor obtiver 
diploma de qualificação escolar 
autorizado pela legislação em vigor. 
C) A cada dez anos de efetivo exercício 
no cargo, após a apresentação dos títulos 
autorizados pela legislação em vigor. 
D) Sempre que o servidor demonstrar 
aos seus superiores hierárquicos que tem 
competência para ser promovido. 
 
 

 


