
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE  

CONCURSO PUBLICO 2011 

  

 

MÉDIO: 23 – DIGITADOR     

Página 1 

15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

 
 

01-Assinale a alternativa em que a frase sobre a imagem acima 

obedece às normas de concordância e regência. 

 

A. Esse grupo de amigos resolveram brincar um pouco 

com a placa e ficou engraçado. 

B. Três amigos resolveu fazer uma interpretação 

inusitada de uma placa no caminho. 

C. Diante da placa foi inevitável registrar o momento 

com uma brincadeira. 

D. Para os amigos, foi divertido divulgar a foto anexo. 

E. Com uma atitude divertidos, os amigos tiraram a foto 

e a enviaram a todos. 

 

02-Qual a palavra do texto que, por ser polissêmica, originou a 

idéia da foto? 

 

A. Na 

B. Pista 

C. Sujeito oculto 

D. Depressão  

E. Perigo 

 

03-O que poderia ser feito para que a placa fosse entendida em 

um só sentido? 

 

A. A placa só pode ser compreendida em um sentido 

porque todas as palavras estão empregadas com o seu 

único significado. 

B. Nada poderia ser feito, pois a compreensão depende 

unicamente de quem lê a placa. 

C. O emprego correto dos sinais de pontuação sanaria o 

problema de compreensão. 

D. Se a palavra „perigo‟ houvesse sido empregada como 

um sujeito posposto, a palavra deixaria de ser 

polissêmica. 

E. Nada, pois a palavra depende da compreensão que se 

tem do contexto em que ela foi empregada e não de sua 

mudança 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morre aos 56 anos 

 

Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira (5), 

aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. Com a 

saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo de 

diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia mais 

cumprir suas funções. 

Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem: "A Apple perdeu um gênio visionário e 

criativo, e o mundo perdeu um ser humano maravilhoso. 

Aqueles de nós que tiveram a sorte de conhecer e trabalhar com 

Steve perderam um querido amigo e uma mente inspiradora. 

Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da Apple". 

Jobs recebeu diagnóstico de câncer no pâncreas em 2003. No 

ano seguinte, retirou o tumor. Em 2009, quando aparecia cada 

vez mais magro, passou por um transplante de fígado. Na 

ocasião, Jobs foi acusado de ter furado a fila de pacientes à 

espera de órgãos. Porém, o fundador da Apple havia apenas, 

dentro da lei, se inscrito em filas de diferentes Estados 

americanos. Ele se afastara da empresa em janeiro daquele ano 

e, em setembro, surpreendeu o mundo ao voltar à cena no 

evento anual em que a empresa apresenta suas novidades. 

Desde então, mesmo ainda magro, Jobs apresentou os 

lançamentos da Apple, incluindo o iPad, no ano passado. Foi 

assim até agosto deste ano. E o primeiro produto apresentado 

não mais por Jobs foi revelado justamente um dia antes do 

anúncio da morte do visionário fundador da Apple. Na terça-

feira (4), a expectativa pelo iPhone 5 foi frustrada com apenas 

um iPhone 4 melhorado, o iPhone 4S. Os fãs de uma das 

marcas mais valiosas do mundo talvez não esperassem que 

aquele seria o último produto que Jobs veria a Apple lançar. 

 

04-„Na página da Apple, foi colocada uma foto de seu criador e 

uma mensagem‟ 

O termo sublinhado tem a função de: 

 

A. Sujeito da oração. 

B. Objeto direto. 

C. Objeto indireto. 

D. Agente da passiva. 

E. Adjunto adverbial. 

 

05-„Jobs apresentou os lançamentos da Apple’ 

Os termos sublinhados têm a função sintática respectivamente 

de: 

 

A. Sujeito-objeto indireto-adjunto adverbial. 

B. Sujeito-objeto direto-adjunto adnominal. 

C. Objeto direto- adjunto adnominal- adjunto adverbial. 

D. Agente da ativa- objeto direto- adjunto adnominal. 

E. Sujeito- objeto direto- complemento nominal. 

 

06-Em 2009, quando aparecia cada vez mais magro, passou por 

um transplante de fígado.  

A oração sublinhada exerce a função de adjunto adverbial de 

tempo. Em qual das frases abaixo a oração tem a mesma função 

sintática? 

 

A. Você só sairá com seus amigos depois que seu trabalho 

de casa estiver todo feito. 

B. Você também teve sua parcela de culpa quando calou. 

C. “Estou chorando porque se minha geração puxar a sua, 

estamos fritos.” 

D. Todos costumam exagerar nos sonhos em sua infância. 
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E. Quanto eu mais lia, mais eu gostava de ler. 

 

07-„afirmando que não poderia mais cumprir suas funções‟ 

As palavras sublinhadas tem o significado de:  

 

A. nulidade- origem 

B. causa- finalidade 

C. dúvida- intensidade 

D. negação- posse 

E. negação- consequência 

 

08- “Steve deixa uma empresa que somente ele poderia ter 

construído, e seu espírito será para sempre o alicerce da 

Apple”. 

 

A conjunção e , presente no período acima, estabelece que tipo 

de relação entre as orações? 

 

A. Explicação: uma ação explicita a outra. 

B. Soma 

C. Ações simultâneas 

D. Conclusão 

E. Causa 

 

09-Assinale a alternativa que possui uma interpretação correta 

do trecho destacado. 

 

‘Steve Jobs, fundador da Apple, morreu nesta quarta-feira 

(5), aos 56 anos. A informação foi confirmada pela empresa. 

Com a saúde debilitada, em 24 de agosto, renunciou ao cargo 

de diretor-executivo da Apple, afirmando que não poderia 

mais cumprir suas funções.’ 

 

A. Steve Jobs ficou com a saúde debilitada por não 

conseguir cumprir com suas atribuições na empresa da 

qual era diretor. 

B. A morte de Steve Jobs, anunciada em 24 de agosto, já 

era esperada desde que ele renunciou ao cargo de 

diretor da Apple. 

C. O cargo de diretor – executivo da Apple, acabou por 

ser um fardo para Steve Jobs, fazendo com que ele 

renunciasse por falta de cumprimento das funções. 

D. Steve Jobs que morrera no dia 24 de agosto, após 

renunciar ao cargo de diretor – executivo da Apple, só 

teve seu óbito divulgado no dia 5 de outubro. 

E. Steve Jobs, ao perceber que não mais poderia cumprir 

com suas atribuições de diretor – executivo da Apple 

devido a problemas de saúde, renunciou ao cargo em 

agosto último. 

 

10-O texto tem como principal objetivo: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Resumir 

 

Quando a Chuva Passar 

 

Pra que falar? 

Se você não quer me ouvir 

Fugir agora não resolve nada... 

Mas não vou chorar 

Se você quiser partir 

Às vezes a distância ajuda 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

A gente só queria amar e amar 

E hoje eu tenho certeza 

A nossa história não 

Termina agora 

E essa tempestade 

Um dia vai acabar... 

Quando a chuva passar 

Quando o tempo abrir 

Abra a janela 

E veja: Eu sou o Sol... 

Eu sou céu e mar 

Eu sou seu e fim 

E o meu amor é imensidão... 

Só quero te lembrar 

De quando a gente 

Andava nas estrelas 

Nas horas lindas 

Que passamos juntos... 

 

11-Na frase „ Às vezes a distância‟ a ocorrência da crase se dá 

pelo mesmo motivo que em: 

 

A. A calça que você procura está logo mais à frente. 

B. É bem melhor que fique logo tudo às claras para que 

não haja mal entendidos posteriores. 

C. Passarei aqui à uma hora mesmo que você mantenha a 

decisão de não me acompanhar. 

D. Voltei à casa dos meus pais depois de anos de 

ausência. 

E. Perguntei àquela passageira sobre a sensação de viajar 

num avião. 

 

12-Em qual das alternativas a seguir, o elemento mórfico está 

analisado incorretamente? 

 

A. Imensidão- prefixo. 

B. Passamos- vogal temática. 

C. Quero- desinência verbal de pessoa. 

D. Resolve-radical. 

E. Estrelas – desinência de número. 
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13- Assinale a alternativa que contém erro de concordância: 

 

A. É estranho que o segundo e terceiro lugares foram bem 

mais aplaudidos que o vencedor. 

B. Trata-se de casos raros de uma doença ainda pouco 

estudada. 

C. Se mais alunos houvessem participado da avaliação do 

curso, teríamos alcançado a meta. 

 

D. O termo a que me refiro é aquele que você usou no 

discurso de posse. 

 

E. Seriam necessários mais de um voluntário para 

realizar a operação. 

 

14- Em qual das alternativas a seguir a vírgula separa uma 

oração subordinada da principal? 

 

A. “Quando alguém se mete a esperto, dizemos que ele é 

uma raposa.” 

B. No dia seguinte, fui o primeiro a chegar devido à 

repreensão do chefe. 

C. “Certa vez, fiz uma viagem de barco pelo Nilo, o 

grandioso rio do Egito.” 

D. Eu, meu irmão mais velho e alguns amigos fizemos 

um grupo de estudo. 

E. Minha mais terna amiga, saibamos quando reprimir as 

nossas críticas. 

 

15- É acentuada pela mesma regra que „distância‟: 

 

A. Arbítrio 

B. Geométrico 

C. Pastéis 

D. Lâmpada 

E. Cântico 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-Os computadores "entendem" impulsos elétricos, positivos 

ou negativos, que são representados por 1 e 0, respectivamente. 

A cada impulso elétrico, damos o nome de Bit (BInary digiT). 

Referente a esse assunto Um Kilobyte é equivalente a: 

 

A. 8 bits.  

B. 1 Byte. 

C. 1024 bytes. 

D. 1024 Megabytes. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

17-É um conjunto de circuitos eletrônicos integrados. Estes 

circuitos eletrônicos geram os controles que são fundamentais 

para o trabalho do processador: 

 

A. Chipset 

B. Bios 

C. Slots 

D. Barramentos 

E. Placa-mãe 

 

18-Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Hardware é toda parte física do computador 

relacionada à máquina propriamente dita, peças, 

encaixes, fios, conexões, circuitos integrados (chips) e 

seus periféricos (teclado, mouse, monitor, impressora, 

drivers, etc.). 

II. O hardware de um computador é dividido em quatro 

partes básicas: Unidade Central de Processamento 

(CPU), Memória, Interfaces e Periféricos. 

III. Software é a parte lógica do computador que 

determina o comportamento e a função a ser executada 

e entendida pelo hardware. É constituído pelos 

programas, linguagens e sistemas necessários ao 

funcionamento do computador. 

IV. O Sistema Operacional é um conjunto de programas 

que controlam o funcionamento e a operação do 

computador. Compete a ele: gerenciar todo o 

computador, coordenar arquivos que estão nas 

memórias. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas a I, II e III. 

B. Apenas a II e IV. 

C. Apenas a II, III e IV. 

D. Apenas a I e III. 

E. Todas as alternativas. 

 

19-No Microsoft Office Word 2007 com o comando CTRL+B 

é feita a seguinte função: 

 

A. Novo  

B. Salvar como 

C. Copiar  

D. Abrir 

E. Imprimir  

 

20-No Microsoft Office Word 2007 esta tecla dá um espaço 

geralmente é utilizada no inicio do parágrafo: 

 

A. SHIFT 

B. HOME 

C. END  

D. TAB 

E. ALT 

 

21-Qual é o MENU no Microsoft Office Excel 2007  que 

podemos localizar comandos de gerenciamento dos nomes das 

células, rastreamento de precedentes e dependentes, Janela de 

Inspeção e a biblioteca de funções onde estão armazenados 

comandos de lógica: 

 

A. INSERIR 

B. DADOS 

C. FÓRMULAS 

D. REVISÃO 

E. EXIBIÇÃO 
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22-É um periférico de saída: 

 

A. Webcam  

B. Impressora 

C. Scanner 

D. Joystick 

E. Track-ball 

 

23-Sobre proteção e segurança marque V para afirmativa(s) 

verdadeira(s) e F para falsa(s): 

 

(   )  Cuidados com e-mails que contenham arquivos 

anexados. Se você não está esperando o que está em 

anexo, não baixe nem abra. Mesmo se o remetente for 

alguém conhecido – o computador desta pessoa pode 

ter sido contaminado e pode estar sendo usado para 

infectar outros. 

(   )  Clique em links de e-mails com mensagens alertando 

que você está inadimplente na operadora de telefonia 

celular, que seu CPF vai ser cancelado ou que seu 

cadastro no banco precisa ser atualizado. Pode ser uma 

forma de se livrar dos vírus. 

(   )  É importante instalar um bom programa antivírus e 

baixar as atualizações do programa a cada dois ou três 

dias. Os vírus de computador são muitos, se 

multiplicam rapidamente e sofrem constantes 

mutações. Há centenas de programas de antivírus no 

mercado, vários gratuitos. 

(   )  Novas formas de infecção por vírus podem surgir. 

Portanto, é importante manter-se informado através de 

jornais, revistas e da internet, especialmente sites dos 

fabricantes de antivírus. 

(   )  Outra medida preventiva é não ter em seu computador 

um firewall pessoal. Isso pode fazer com que um 

worm explore falhas no seu computador ou que a 

partir da sua máquina ele explore pontos fracos em 

outros computadores. 

 

A seqüência correta é: 

 

A. V – F – V – V – F.  

B. V – F – V – F – V. 

C. F – V – F – V – F. 

D. F – F – V – V – V. 

E. V – V – V – F – F. 

 

24-É o programa que identifica os periféricos básicos para que 

o processador possa acioná-los: 

 

A. Setup 

B. Post 

C. Bios 

D. Interface 

E. Clock 

 

 

 

 

 

 

 

25-Não é um Sistema Operacional: 

 

A. MS-DOS 

B. Windows 95/98 

C. Windows ME 

D. Ubuntu 

E. Netscape 

 

26-No Microsoft Office PowerPoint 2007 para limpar toda a 

formatação de um texto basta selecioná-lo e clicar no botão 

Limpar toda formatação localizado na guia: 

 

A. Início 

B. Inserir 

C. Design 

D. Transição 

E. Formatação 

 

27-No Microsoft Office PowerPoint 2007 se pressionar as 

teclas ALT+F4 o que acontece: 

 

A. Limpa todos os slides. 

B. Sai do programa. 

C. Salva o conteúdo. 

D. Abrir um novo documento. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

28-Sobre Firewall analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Firewall é um quesito de segurança com cada vez mais 

importância no mundo da computação. À medida que 

o uso de informações e sistemas é cada vez maior, a 

proteção destes requer a aplicação de ferramentas e 

conceitos de segurança eficientes.  

II. O firewall é uma opção praticamente imprescindível.  

III. Firewall pode ser definido como uma barreira de 

proteção, que controla o tráfego de dados entre seu 

computador e a Internet (ou entre a rede onde seu 

computador está instalado e a Internet).  

IV. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a 

recepção de dados autorizados. 

V. Só há uma forma de funcionamento de um firewall, 

que varia de acordo com o sistema, aplicação ou do 

desenvolvedor do programa. 

 

Está (estão) correta(s): 

 

A. Apenas a I, II, III e IV. 

B. Apenas a II, IV e V. 

C. Apenas a III, IV e V. 

D. Apenas a I, IV e V. 

E. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29-É uma rede de computadores privada que assenta sobre a 

suite de protocolos da Internet: 

 

A. Internet 

B. Extranet 

C. Intranet 

D. LAN 

E. Proxy 
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30-Clicando neste botão, o Windows salvará o estado da área 

de trabalho no disco rígido e depois desligará o computador. 

Desta forma, quando ele for ligado novamente, a área de 

trabalho se apresentará exatamente como você deixou, com os 

programas e arquivos que você estava usando, abertos: 

 

A. Fazer logoff. 

B. Trocar usuário.  

C. Desligar. 

D. Reiniciar. 

E. Hibernar. 

 

31-No Microsoft Office Word 2007 o comando CTRL+X é 

feita a função: 

 

A. Recortar. 

B. Tachado. 

C. Sublinhado. 

D. Centralizar. 

E. Nenhuma das alternativas.  

 

32-É usada para manter programas enquanto estão sendo 

executados e dados enquanto estejam sendo processados. É 

volátil, o que significa que os dados são perdidos caso haja uma 

falha de energia no computador: 

 

A. Bios 

B. Memoria ROM 

C. Memoria Flash 

D. Memoria RAM 

E. Slots 

 

33-Software Básico é: 

 

A. É o conjunto de programas destinados a resolver 

tarefas específicas. 

B. É constituído por programas que permitam a operação 

e a programação do computador. 

C. É o programa que identifica os periféricos básicos para 

que o processador possa acioná-los. 

D. É o programa que realiza um autoteste ao ligar o 

computador, como por exemplo, o teste de memória. 

E. São dispositivos utilizados para enviar e receber 

informações do mundo exterior e transportá-las para o 

mundo interior do computador e vice-versa. 

 

34-A tecla Print Screen é utilizada para: 

 

A. Utilizada para imprimir o que se apresenta na tela do 

monitor de vídeo, quando no ambiente DOS. 

B. Ao ser pressionado, retorna o cursor um espaço para a 

esquerda, apagando o caractere de texto que existir. 

C. Utilizada para inserir o “terceiro caractere” de uma 

tecla, exemplo: para inserir o caractere ª basta reter a 

tecla Alt Gr e pressionar a tecla que possuir o caractere 

“ ª” 

D. Quando pressionada, ativa a barra de menus de um 

programa, e poderemos escolher um menu usando as 

teclas de direção (setas) e pressionando Enter. 

E. Utilizada para alterar a fonte (letra) para 

MAIÚSCULA ou MINÚSCULA. 

35-No Windows é um item do menu iniciar, uma ferramenta 

muito útil para usuários com experiência suficiente para já 

possuir decorados endereços de programas, ou seja, a letra da 

unidade de disco, pastas e subpastas onde se encontram 

determinados programas, podendo assim digitar o endereço 

completo do programa. 

 

A. Localizar  

B. Ajuda 

C. Executar 

D. Programas 

E. Favoritos 

 

36-No Microsoft Office Excel 2007 o ícone  significa: 

 

A. Segurança de dados. 

B. Classificar e filtrar. 

C. Quebra automática de texto. 

D. Autosoma. 

E. Aumentar recuo. 

 

37-Ainda no Microsoft Office Excel 2007 o atalho para criar 

uma nova pasta de trabalho é: 

 

A. CTRL+O 

B. CTRL+A 

C. Alt+F4 

D. CTRL+Z 

E. CTRL+P 

 

38-A tecla Pause Break é: 

 

A. Utilizada para travar o teclado permitindo ao usuário 

mover todo o conteúdo da tela, em blocos, do monitor 

de vídeo, utilizando as setas direcionadoras. 

B. Utilizada para mover o cursor para o primeiro 

caractere da linha atual. 

C. Utilizada para mover a visualização para uma tela 

acima da atual. 

D. Utilizada para apagar (daí a expressão “deletar” para 

dizer “apagar”) caracteres que estão à direita do 

cursor. 

E. Utilizada para interromper, quando acionada, a 

listagem rolada pela tela quando no DOS for digitado 

o comando DIR em um diretório que possui muitos 

arquivos. 

39-No Microsoft Office Word 2007 o ícone significa: 

 

A. Quebra automática de pagina. 

B. Orientação. 

C. Imprimir títulos. 

D. Margens. 

E. Plano de fundo. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PE  

CONCURSO PUBLICO 2011 

  

 

MÉDIO: 23 – DIGITADOR     

Página 6 

40-Referente a noções básicas de informática marque V para 

afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 

 

(   )  Processadores de Textos: são aplicativos que 

possibilitam a digitação de textos através do 

computador. Podemos facilmente revisar, alterar, 

preparar livros, manuais, revistas. Mesmo com o texto 

já pronto, podemos alterar todo o seu layout. 

(   )  Disco Rígido – É um dispositivo de armazenamento. 

O Disco Rígido, também chamado de Winchester ou 

HD (Hard Disk), é composto de discos metálicos 

cobertos com um material magnético com grande 

capacidade de armazenamento colocado em uma caixa 

fechada à prova de poeira e detritos. 

(   )  WINDOWS XP – é o sistema operacional mais 

recente e estável da Microsoft que apresenta 

características de segurança que anteriormente só eram 

possíveis em ambientes de rede. 

(   )  LINUX – é um sistema operacional, mas que ainda 

necessita de alguns aplicativos do DOS.  

 

A seqüência correta é: 

 

A. V – F – V – F.  

B. F – V – F – V.  

C. V – V – V – F.  

D. F – F – V – V. 

E. V – V – F – F. 

 


