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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 (11 
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 17/05/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 09/06/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº09, de 25/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão de Tecnologia de 
Informação – TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01) Indique a alternativa CORRETA  
que descreva a função básica de um 
nobreak. 
 
A) manter o PC funcionando em caso de 
falta de energia. 
B) manter o monitor funcionando em 
caso de falta de energia. 
C) manter o teclado e mouse 
funcionando em caso de falta de energia. 
D) manter a impressora funcionando em 
caso de falta de energia. 
 

02) Quantos tipos de 
arquiteturas/configurações existentes de 
nobreaks à venda no mercado que 
atendem empresas e usuários 
domésticos. 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 

03) Qual o papel de um estabilizador 
dentro de uma organização. 
 
A) reter energia para posterior 
necessidade de um PC.  
B) proteger aparelhos eletrônicos das 
variações de tensão que recebe da rede 
elétrica. 
C) utilizado somente como extensor de 
capacidade para tomadas. 
D) informar que existe falta da energia 
através de bips sonoros e leds piscantes. 
 

04) Para desligar o computador usando o 
menu Iniciar do sistema operacional 
Windows 10, clique no botão Iniciar e, 
no canto inferior direito desse menu, 
clique em Desligar. Quando você clicar 
em Desligar, o que ocorre com a referida 
máquina. 
 
A) o computador fechará todos os 
programas abertos, juntamente com o 
próprio Windows, para em seguida 
desligar completamente o computador e 
a tela. 
B) o computador salvará 
automaticamente todos os programas 
com arquivos abertos, e só assim dará 
sequência ao desligamento. 
C) o computador emitirá 5 bips sonoros 
informando que existem tarefas 
pendentes para realizar e portanto não 
desligará. 
D) o computador emitirá 3 bips sonoros 
informando que existem tarefas 
pendentes para realizar e portanto não 
desligará. 
 

05) Salvo algumas novas abas 
adicionadas, o gerenciador de tarefas 
obteve mudanças discretas desde o 
Windows NT 4.0 em 1996 até o 
Windows 7 em 2009. No Windows 8 
passou por uma reformulação, mantendo 
as mesmas abas, mas o visual foi 
renovado e alguns aprimoramentos 
foram feitos. Com base nestas 
informações temos os seguintes dados na 
aba desempenho: 
 
A) permite ver rapidamente o uso de 
processos, serviços e configurações. 
B) permite ver rapidamente o uso do 
processador, memória, discos e rede. 
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C) permite ver rapidamente o uso do 
processador, serviços e discos. 
D) permite ver rapidamente o uso de 
processos, serviços e discos. 
 

06) No sistema operacional Windows 8, 
o atalho através do teclado Alt + F4 
realiza a seguinte tarefa: 
 
A) chama a tela de desligamento do 
computador se for dado no desktop e 
fecha a janela atual. 
B) chama a tela do gerenciador de 
tarefas. 
C) chama para a barra de endereços no 
Internet Explorer. 
D) chama a tela de segurança, com 
opções para bloquear a tela, sair, trocar 
usuário, chamar o gerenciador de tarefas, 
alterar senhas, etc. 
 

07) Os requisitos mínimos de hardware 
para instalação do sistema operacional 
Windows 7 de 32 bits recomendadas 
pela Microsoft é de: 
 
A) processador 2 Ghz, memória ram 1 
GB, espaço em disco de 12 GB. 
B) processador 1.6 Ghz, memória ram 2 
GB, espaço em disco de 16 GB. 
C) processador 1 Ghz, memória ram 2 
GB, espaço em disco de 12 GB. 
D) processador 1 Ghz, memória ram 1 
GB, espaço em disco de 16 GB. 
 

08) Os requisitos mínimos de hardware 
para instalação do sistema operacional 
Windows 7 de 64 bits recomendadas 
pela Microsoft é de: 
 
A) processador 2.3 Ghz, memória ram 1 
GB, espaço em disco de 16 GB. 
B) processador 2.3 Ghz, memória ram 2 
GB, espaço em disco de 20 GB. 
C) processador 1 Ghz, memória ram 2 
GB, espaço em disco de 20 GB. 

D) processador 1 Ghz, memória ram 1 
GB, espaço em disco de 16 GB. 
 
09) No sistema operacional Windows 
XP, ao clicar com o botão direito, 
escolhendo a opção propriedades, 
seguido da paleta ferramentas, 
encontramos duas ferramentas indicadas 
para a manutenção do disco rígido. Com 
base nesta informação, indique a 
alternativa CORRETA . 
 
A) verificação de erros e armazenamento 
remoto. 
B) verificação de erros e 
desfragmentação. 
C) desfragmentação e armazenamento 
remoto.  
D) desfragmentação e hardware. 
 

10) Um dos principais tipos de 
barramentos do computador é chamado 
PCI e foi criado para ser um barramento 
de expansão. O termo PCI significa: 
 
A)Peripheral Component Interconnected. 
B)  Peripherals Component Interconnect. 
C)  Peripheral Component Interconnect. 
D)  Peripherals Component 
Interconnected. 
 

11) Antes de instalar o Windows XP é 
aconselhável gerar um relatório de 
compatibilidade de Hardware. Este 
relatório irá informar se algum dos 
dispositivos de hardware não é 
compatível com o Windows XP. Ao 
executar esta etapa podemos evitar 
descobrir incompatibilidades somente 
quando o processo de instalação já 
estiver adiantado e uma determinada 
falha tiver acontecido por causa da 
incompatibilidade. Na janela do prompt 
com o CD original do sistema 
operacional já inserido no drive de CD-
ROM é necessário digitar o comando 
para iniciar a tarefa, esse comando é: 
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A)<letra_unidade_CD- 
OM>:\i386\winnt32 /checkupgradeonly. 
B)<letra_unidade_CD-
ROM>:\i386\winnt32 /checkupgradefull. 
C)<letra_unidade_CD-
OM>:\i386\winnt32 /checkupgradeparty. 
D)<letra_unidade_CD-
OM>:\i386\winnt32 /checkupgradenow. 
 

12) Ao se deparar com um dispositivo 
que em sua descrição informa 
sucintamente que suporta somente a 
tecnologia SCSI, automaticamente você, 
técnico em manutenção de equipamentos 
de informática identificará que: 
 
A) é um cabo grosso com grandes 
conectores retangulares nas pontas, 
geralmente usado em servidores. 
B) é um adaptador grosso com grandes 
conectores retangulares nas pontas, 
geralmente usado em desktops. 
C) é um cabo fino com grandes 
conectores retangulares nas pontas, 
geralmente usado em servidores. 
D) é um adaptador fino com grandes 
conectores retangulares nas pontas, 
geralmente usado em desktops. 
 

13) Apesar de a qualquer momento 
podermos resetar o computador 
simplesmente teclando Ctrl+Alt+Del, 
algumas vezes o mesmo trava de 
maneira que se torna impossível até 
mesmo resetar através do teclado. Nestas 
situações o botão de reset nos auxilia. O 
conector do reset possui apenas dois 
encaixes e dois fios, geralmente um 
branco e outro laranja. Este conector 
deverá ser ligado no encaixe da placa 
mãe, e o referido conector é sinalizado 
como: 
 
A) Reset SW, PWD, GD. 
B) Reset PW, RTS, Power. 
C) Reset SW, RST, Reset. 
D) Reset PW, RST, GD. 
 

14) O CMOS é um tipo de memória de 
pequena capacidade, geralmente 128 ou 
256 bytes e sua função para um 
computador é de: 
 
A) verificar se existe impressora 
conectada na rede local da empresa. 
B) analisar a quantidade de memória 
para ser utilizada pelo computador. 
C) armazenar os dados digitados pelo 
usuário durante a navegação no browser. 
D) armazenar os dados do setup para que 
estes não sejam perdidos ao desligar a 
máquina. 
 

15) Durante o boot, o BIOS realiza 
vários testes, visando detectar os 
componentes de hardware instalados no 
micro. Este teste é chamado de POST. 
Os dados do POST são mostrados 
durante a inicialização, na forma da 
tabela que aparece antes do 
carregamento do sistema operacional, 
indicando a quantidade de memória 
instalada, assim como os discos, portas 
seriais, paralelas, drives de CD-ROM 
padrão IDE, USB e demais 
componentes. A sigla POST significa 
portanto: 
 
A) Power-On Self Tested. 
B) Power-Off Self Test. 
C) Power-Off Self Tested. 
D) Power-On Self Test. 
 

16) Leia atentamente as opções a seguir 
e indique a alternativa correta que define 
objetivamente o que vem a ser um 
chipset. 
 
A) componente da placa mãe que 
comanda todo o fluxo de dados entre o 
processador, as memórias e os demais 
componentes.  
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B) componente que controla 
barramentos ISA, PCI e AGP, assim 
como as interfaces IDE, portas paralelas 
e seriais, além da memória e do cache, 
são todos controlados especificamente 
pelo chipset ponte oeste. 
C) componente virtual que comanda 
todo o fluxo de dados entre o 
processador e memória. 
D) Os barramentos ISA, PCI e AGP, 
assim como as interfaces IDE, portas 
paralelas e seriais, são todos controlados 
pelo chipset ponte norte exceto memória 
e cache. 
 

17) Indique a alternativa CORRETA  
que descreve a arquitetura de um vídeo 
onboard em um computador. 
 
A) o chipset de vídeo fica embutido ao 
controlador de barramento de som. 
B) o chipset de vídeo fica embutido na 
placa de som. 
C) o chipset de vídeo faz parte da placa 
de rede. 
D) o chipset de vídeo faz parte do 
chipset da placa mãe. 
 

18) Para converter uma partição de Fat 
32 para NTFS, a partir do Windows 
2000, podemos usar um comando 
abrindo o prompt de comando e 
digitando: 
 
A) converter letra_da_unidade: /fs:ntfs. 
B) cnv letra_da_unidade: /fs:ntfs. 
C) convert letra_da_unidade: /fs:ntfs. 
D) cnvt letra_da_unidade: /fs:ntfs. 
 

19) Os endereços de IRQ são 
interrupções de hardware, canais que os 
dispositivos podem utilizar para chamar 
a atenção do processador, portanto é 
CORRETO afirmar: 
 
A) IRQ não pode ser compartilhado 
entre dois dispositivos. 

B) IRQ 10 é Sinal de clock da placa 
mãe. 
C) número do endereço de IRQ não 
significa a indicação da prioridade de 
execução. 
D) BIOS se responsabiliza em atribuir 
automaticamente um endereço IRQ 
somente para placas PCI. 
 

20) O processador utiliza uma memória 
específica  para armazenar programas e 
dados que estão em uso e fica 
impossibilitado de trabalhar sem ter pelo 
menos uma quantidade mínima dela. 
Com base nesta informação indique a 
alternativa CORRETA  que informa o 
nome desta memória. 
 
A) ROM. 
B) RAM. 
C) RAMM. 
D) REM. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A comunicação expressa das salas de 
bate-papo e dos blogs está mexendo com 
o idioma em casa e nas escolas. Isso é 
bom? 
  
ANA PAULA FRANZOIA E 
ANTONIO GONÇALVES FILHO   
  
      A vida linguística do futuro está por 
um fio? Há ________suspeite que sim e 
culpe o pragmatismo dos usuários da 
internet por sua agonia. Na ânsia de se 
comunicarem num curto espaço de 
tempo, eles abreviam palavras ao limite 
do irreconhecível, traduzem sentimentos 
por ícones e renunciam às mais 
elementares regras da gramática. O 
resultado ________ anarquia 
comunicativa divide opiniões. Linguista 
respeitado, o inglês David Crystal, autor 
do livro A Linguagem e a Internet, 
chama esses defensores da sintaxe de 
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alarmistas e não prevê um futuro 
desastroso para a gramática por causa da 
rede. Lembra que a invenção do telefone 
provocou a mesma desconfiança dos 
estudiosos, preocupados com o risco de 
uma afasia epidêmica entre os usuários. 
Por incorporarem uma linguagem cheia 
de 'hã, hã' e 'alôs', eles corriam o risco de 
perder a capacidade de expressão e a 
sociabilidade. Não foi o que ocorreu, 
lembra Crystal. Ele faz uma previsão 
otimista: o jargão dos chats (salas de 
bate-papo) e dos blogs (diários que se 
tornam públicos) pode estimular outras 
formas de literatura e desenvolver o 
autoconhecimento do jovem, como 
percebeu ao analisar o conteúdo de blogs 
ingleses. 
     
      O outro lado da história é contado 
por psiquiatras. Pais de adolescentes 
com distúrbios de linguagem estão 
levando os filhos ao consultório e 
recebendo um diagnóstico, no mínimo, 
preocupante: suspeita-se de uma onda de 
'dislexia discursiva'. O jovem, que até 
então não apresentava nenhum problema 
na escola, começa a ter uma avaliação 
catastrófica dos professores. Perde a 
capacidade de entender o que lê fora do 
ambiente da rede. Sem entender, não tem 
condições de julgar, e sem posição 
crítica fica incapacitado de reflexões 
profundas sobre a realidade que o cerca. 
Os pais imaginam ________o filho está 
mentalmente perturbado ou tomando 
drogas, mas ele apenas renunciou a seu 
potencial expressivo para adotar a 
linguagem estereotipada da internet. 
Adolescentes viraram suas vítimas 
preferenciais. 
     
     Os jovens erguem uma barreira 
contra seus pais, que não compreendem 
uma só palavra das mensagens trocadas 
com os coleguinhas, mas ficam 
igualmente isolados, incapacitados de 
escrever segundo os códigos linguísticos 
formais. O alerta é do médico e 

neurocientista paulista Cláudio 
Guimarães dos Santos. 'Essa 
simplificação da linguagem pelos 
adolescentes não pode ser entendida 
como alternativa, porque esse código 
acaba tomando o lugar da escritura 
convencional', analisa. 'Ninguém escreve 
um tratado de física com carinhas e usar 
o código da rede sem dominar o formal 
gera erros de percepção.' O psiquiatra 
refere-se aos ícones conhecidos como 
emoticon, que os internautas usam no 
correio eletrônico e em seus weblogs 
para comunicar aos interlocutores que 
estão tristes, alegres, entediados, 
eufóricos ou simplesmente indiferentes. 
    
     Os traços sintéticos dessas 'carinhas' e 
a linguagem telegráfica dos blogueiros 
não são recursos meramente funcionais, 
adverte o médico. Eles revelam que 
esses jovens consideram supérflua a 
escritura formal. 'Ao contrário da fala, a 
comunicação escrita exige aprendizado e 
ninguém aprende se não tiver interesse 
genuíno, o que leva o adolescente a optar 
pelo código anárquico da rede.' O 
professor de língua portuguesa David 
Fazzolari, do Colégio Nossa Senhora das 
Graças, em São Paulo, discorda, 
argumentando que a curta existência da 
internet não justifica previsões 
pessimistas. A linguagem usada nas 
salas de bate-papo e nos blogs, diz, é um 
simulacro da comunicação oral, 
dinâmica por natureza. 
     
    'As abreviações, os signos visuais e a 
ausência de acentuação representam 
apenas um jeito de se adaptar ao teclado', 
observa o professor. Ele não acredita que 
a norma culta será contaminada pela 
simplificação. 'Os adolescentes sabem 
que ela deve ficar restrita ao ambiente da 
rede e não tenho notado um 
empobrecimento nos textos dos alunos 
por conta da adoção do código da 
internet.' Mas as redações poderiam ser 
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melhores se a leitura fosse um hábito 
familiar, admite. 
        
     Educadores não identificam perigo 
nessa linguagem eletrônica. 
'Costumamos ver com desconfiança 
aquilo que foge ao nosso controle, mas 
não acho que a rede empobrece a língua', 
afirma a orientadora pedagógica Elione 
Andrade Câmara. Com ela concorda 
David Crystal, que costuma rir quando 
alguém diz que a nova tecnologia está 
sufocando a gramática e matando a 
cultura: 'Sinceramente, acho até que a 
literatura possa ficar mais rica ao 
incorporar expressões de blogueiros do 
meio rural, produzindo outros gêneros e 
abrindo uma dimensão diversa para a 
escrita'. Assim seja. 
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6
993,EPT384160-1664,00.html<Acesso 
em 17/04/2016 (adaptado) 
       

21) Assinale a alternativa em que 
completa CORRETAMENTE  as 
lacunas do texto: 
 
A) Que – desta – quem 
B) Dessa – que – quem 
C) Quem – dessa – que 
D) Desta – quem - que 
 

22) Sobre o texto apresentado é 
CORRETO afirmar quanto ao tema:  
 
A) Sobre a utilização da linguagem 
eletrônica e sua influência. 
B) Que a vida linguística da internet está 
por um fio. 
C) Que a gramática está sendo sufocada 
pelas novas tecnologias. 
D) Unificação de opiniões pela anarquia 
comunicativa. 
         

23) As palavras destacadas pertencem a 
quais classes gramaticais: 

“'As abreviações, os signos visuais e a 
ausência de acentuação representam 
apenas um jeito de se adaptar ao 
teclado',...”  
 
A) Substantivo; adjetivos; verbo. 
B) Adjetivo; preposição; substantivo. 
C) Substantivo; adjetivo; substantivo. 
D) Adjetivo; vocativo; substantivo. 
 

24) Levando em consideração o 
contexto, assinale a alternativa cujo 
sinônimo da palavra sublinhada está 
CORRETO: 
 
A)“...Há quem suspeite...” = “pressentir” 
B)”...a invenção do telefone provocou...” 
= “forçar” 
C)“...o filho está mentalmente 
perturbado...” =  “preocupado” 
D)“...O alerta é do médico...” =  “aviso” 
 

25) O período: “Os jovens ergue uma 
barreira contra seus pais, que não 
compreende uma só palavra das 
mensagens trocadas com os coleguinhas, 
...” 
Apresenta ERROS de: 
 
A) Ortografia 
B) Colocação pronominal 
C) Concordância verbal 
D) Concordância nominal 
 

26) “... O inglês David Crystal, autor do 
livro: A linguagem e a Internet, faz uma 
previsão otimista: O jargão dos chats 
(salas de bate-papo) e dos blogs (diários 
que se tornam públicos) pode estimular 
outras formas de literatura e desenvolver 
o autoconhecimento do jovem, ...” A 
partir do fragmento acima é correto 
afirmar que: 
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I.  O autor afirma alterar todo o sistema 
linguístico a partir do jargão dos chats 
(salas de bate –papo) e dos blogs (diários 
que se tornam públicos); 
II.  O autor é otimista, afirmando que o 
jargão dos chats contribuirá com outras 
formas de literatura; 
III.  Com essa nova linguagem, o jovem 
não perdeu a sua capacidade de 
expressão e a sociabilidade. 
É correto afirmar: 
 
A) I e III apenas  
B) II e I apenas 
C) III apenas 
D) II e III apenas 
 

27) Assinale a alternativa que não 
apresenta erro ortográfico: 
 
A) “...O jovem, que até então não 
aprezentava nenhum problema...” 
B) ”... ao contrário da fala, a 
comunicação escrita exije aprendizado e 
ninguém aprende se não tiver interesse 
genuíno...” 
C) “...A vida linguística do futuro está 
por um fio? ” 
D) “...A quem suspeite que sim e culpe o 
praguimatismo dos usuários da internet 
por sua agonia...” 
 

28) No trecho: “Pais de adolescentes 
com distúrbios de linguagem estão 
levando os filhos ao consultório e 
recebendo um diagnóstico, no mínimo 
preocupante...” 
O verbo destacado indica: 
 
A) Uma ação presente 
B) Uma ação futura 
C) Uma ideia de dúvida 
D) Uma ação passada 
 

29) Escolha a alternativa em que há 
dígrafos em todas as palavras: 
 

A) Autoconhecimento; linguagem; 
expressa 
B) Blogs; consultório; incorporam 
C) Potencial; ficam; drogas 
D) Risco; desastroso; catastrófica 
 
30) Assinale a alternativa em que as 
palavras estão acentuadas 
CORRETAMENTE : 
 
A) Eles têm; plateia; graúdo 
B) Tansito; Baurú; destrói 
C) Raizes; raíz; boné 
D) Troféu; geléia; médico 
 

MATEMÁTICA 
 

31) João comprou um carro usado e vai 
pagá-lo em 60 prestações, sendo a 
primeira no valor de R$160,00. Cada 
uma das seguintes parcelas sofrerá o 
acréscimo de R$20,00 em relação à 
prestação anterior. A última parcela a ser 
paga terá o valor de: 
 
A) R$ 1340,00. 
B) R$ 1360,00. 
C) R$ 9600,00. 
D) R$ 10800,00. 
 

32) O valor mais aproximado para o 
cálculo de (1,01)5 é: 
 
A) 1,040. 
B) 1,051. 
C) 1,344. 
D) 1,478. 
 

33) Três equipamentos A, B e C devem 
ser construídos para atender a demanda 
de um cliente da empresa “Segurança e 
Conforto”. Para isso, serão utilizados os 
componentes eletrônicos M, N, P e Q 
nas quantidades indicadas na Tabela 1. 
Os preços dos componentes eletrônicos 
estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 1 
Componentes→ 
 
Produtos↓ 

M N P Q 

A 0 2 1 1 
B 1 2 1 0 
C 3 1 0 1 

 
 
Tabela 2 

Componentes 
eletrônicos 

Preço 
unitário(R$) 

M 1,00 
N 1,20 
P 1,50 
Q 2,00 

 
Uma planilha de custos foi elaborada 
para essa tarefa e apresentada na forma 
de matriz coluna cujas linhas 
representam, respectivamente, os custos 
dos equipamentos A, B e C, em reais. 
Essa matriz é: 
 

A) 
















50,7

80,4

00,4

. 

 

B) 
















00,10

80,4

00,4

. 

 

C) 
















20,6

90,4

90,5

. 

 

D) 
















50,28

80,22

80,22

. 

 

 
 
 
 

34) O resultado das operações indicadas 
na expressão [23 + (2-1+ 2,5)2]×(-7+2×3) 
é: 
 
A) -255. 
B) -1. 
C) 31/4. 
D) -17. 
 

35) O resultado das operações indicadas 

na expressão ( )8

5372

21

773352 ×××××
 é: 

 
A) Aproximadamente 20,5.  
B) 10×219. 
C) 10×36×77. 
D) 30. 
 

36) Sejam x1 e x2 as duas raízes distintas 
da equação x2 - 5x + 6=0, com x1 < x2. 
Sejam x3 e x4 as duas raízes distintas de 
outra equação dada por ax2 + bx + c = 0. 
Se x3 = (x1)

2  e  x4 = 2x2,  então o valor 
de  a + b + c  e´: 
 
A) 35.  
B) 24. 
C) 15. 
D) 2. 
 

37) Um técnico em informática, 
trabalhador autônomo, atende a sua 
clientela em domicílio. Cobra um valor 
fixo de R$40,00 pela visita ao local e 
diagnóstico do problema. O valor 
cobrado pelo serviço compreende, além 
disso, R$10,00 para cada hora 
consumida na realização do trabalho. 
Chamando x a quantidade de horas de 
trabalho e de y o preço final do serviço, 
podemos dizer que y é uma função de x 
que pode ser representada por: 
 
A) y = 10x + 40. 
B) y = 40x + 10. 
C) y = 10x. 
D) y = 40x. 
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38) José e Pedro foram contratados para 
fazerem a manutenção dos equipamentos 
de informática de uma empresa. José 
trabalhou 10 dias e Pedro trabalhou 15 
dias. Sabe-se que José cobra R$50,00 a 
mais que Pedro por dia de trabalho. Se 
juntos receberam R$ 5000,00 pelo 
serviço realizado, a parte que coube a 
Pedro foi: 
 
A) R$ 2300,00. 
B) R$ 2400,00. 
C) R$ 2500,00. 
D) R$ 2700,00. 
 

39) As revisões mensais dos 
equipamentos de informática da 
Biblioteca Municipal são realizadas, 
normalmente, por uma equipe de 3 
técnicos que trabalham 6 horas, cada um, 
por dia, durante 2 dias. No próximo mês, 
um dos técnicos gozará férias e as 
revisões serão realizadas pelos outros 2 
membros da equipe que deverão 
aumentar suas jornadas para dar conta de 
concluir as revisões no mesmo prazo de 
2 dias. O número de horas que 
trabalharão por dia no próximo mês será: 
 
A) 4. 
B) 7. 
C) 8. 
D) 9. 
 

40) No mês de janeiro, Joaquim gozou 
férias e recebeu R$ 4000,00 
correspondentes ao salário do mês 
acrescido de 1/3 referente ao adicional 
de férias previsto em lei. Por ter viajado 
em janeiro, Joaquim não acompanhou a 
negociação salarial realizada nesse mês 
entre a empresa e os funcionários. Em 
fevereiro, o salário de Joaquim estava 
reajustado para R$3210,00. O índice de 
aumento salarial para Joaquim foi: 
 
 
 

A) negativo, rebaixando o salário em 
19,75%. 
B) positivo, aumentando o salário em 
7%. 
C) no valor de R$ 790,00. 
D) positivo, aumentando o salário em 
21%. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

41) Qual das secretarias municipais 
integra o Departamento de 
Processamento de Dados? 
 
A) Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos. 
B) Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças. 
C) Secretaria Municipal de Saúde. 
D) Secretaria Municipal de Educação. 
 

42) Constituem órgão deliberativo, fiscal 
e administrativo da FUNPREV, 
respectivamente: 
 
A) Conselho curador, conselho fiscal e 
presidência. 
B) Secretários, vereadores e prefeito. 
C) Departamentos, divisões e seções. 
D) Conselho comunitário, conselho 
funcional e conselho patronal. 
 

43) Decreto é ato administrativo de 
competência privativa: 
 
A) Dos secretários municipais. 
B) Dos órgãos colegiados. 
C) Do prefeito. 
D) Do chefe de departamento. 
 

44) A coordenação, supervisão, 
orientação, acompanhamento, controle e 
execução de ações administrativas 
específicas das secretarias municipais 
são determinadas: 
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A) Pela Câmara de Vereadores. 
B) Pelo Poder Judiciário. 
C) Pelo Conselho Comunitário. 
D) Pelo Poder Executivo. 
 
45) Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Em sua primeira investidura, a 
nomeação para o cargo público de 
provimento efetivo será precedida de 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos. 
B) Em sua primeira investidura, a 
nomeação para o cargo em comissão 
será precedida de concurso público de 
provas ou de provas e títulos. 
C) Em sua primeira investidura, a 
nomeação para exercer função 
gratificada será precedida de concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 
D) Em sua primeira investidura, a 
nomeação para o cargo público de 
provimento efetivo não há necessidade 
de concurso público. 
 

46) De acordo com a legislação 
municipal vigente POSSE é: 
 
A) O reingresso no serviço público, de 
funcionário em disponibilidade. 
B) O ato pelo qual o aposentado 
reingressa no serviço público. 
C) O Ato que investe o cidadão em 
cargo público. 
D) O reingresso no serviço público, 
decorrente de decisão judicial passada 
em julgado com ressarcimento de 
prejuízos resultantes do afastamento. 
 

47) De acordo com a legislação 
municipal vigente PROMOÇÃO é: 
 
A) O ato pelo qual o funcionário assume 
as atribuições e responsabilidade do 
cargo. 
B) A passagem do funcionário de um 
grau a outro da mesma classe, 
processando-se obedecidos os critérios 

de merecimento e antiguidade, na forma 
que dispuser o regulamento. 
C) A retribuição paga ao funcionário 
pelo efetivo exercício do cargo, 
correspondente ao padrão de vencimento 
e mais as cotas ou percentagens que lhe 
tenham sido atribuídas por lei. 
D) Corresponde a encargo de direção ou 
chefia, e outros encargos que a lei 
determinar. 
 

48) O acesso à internet é essencial ao 
exercício da cidadania, e ao usuário é 
assegurado o direito à inviolabilidade e 
sigilo no fluxo de suas comunicações, 
EXCETO : 
 
A) Por determinação da contratada para 
coleta, uso, armazenamento e tratamento 
de dados pessoais. 
B) Ao término da relação contratual 
entre provedor e consumidor. 
C) Para aplicação das normas de 
proteção e defesa do consumidor nas 
relações de consumo realizadas na 
internet. 
D) Por ordem judicial, na forma da lei. 
 

49) Na provisão de conexão à internet, 
cabe ao administrador autônomo 
respectivo o dever de manter os registros 
de conexão, sob sigilo, em ambiente 
controlado e de segurança: 
 
A) Pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos 
do regulamento. 
B) Pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos do regulamento. 
C) Pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos 
termos do regulamento. 
D) Pelo Prazo de 6 (seis) meses, nos 
termos do regulamento  
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50) Considerando os danos decorrentes 
de conteúdo gerado por terceiros, 
assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) O terceiro causador do dano não será 
responsabilizado. 
B) O provedor de conexão à internet será 
responsabilizado, em qualquer 
circunstância. 
C) O provedor de conexão à internet não 
será responsabilizado. 
D) O usuário não terá direito à reparação 
dos danos. 
 


