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01.  Assinale a alternativa que contém tritongo, 

hiato e dígrafo, nessa ordem: 
(A) vogais, caatinga, Mário 
(B) iguais, ruim, Chile 
(C) chave, saúde, Paraguai, 
(D) averiguei, desço, história 

 
02. Marque a opção em que todas as palavras 

apresentam um dígrafo: 
(A) massa, folha, molho 
(B) carro, fonema, poema 
(C) banho, nenhum, duelo 
(D) cartilha, aqui, miúdo 

 
03. As sílabas das palavras occipital e 

intelecção estão corretamente separadas 
em: 

(A) o-cci-pi-tal / in-te-lec-ção 
(B) occi-pi-tal / inte-le-c-ção 
(C) oc-ci-pi-tal / in-te-lec-ção 
(D) oc-ci-pi-tal / in-te-le-c-ção 

 
04. Aponte a alternativa que contenha todas as 

palavras incorretamente grafadas: 
(A) rosácea, alisado, francesinha 
(B) burgueza, rapasiada, rozado 
(C) ultraje, sarjeta, berinjela 
(D) chuchu, puxar, pechincha 

 
05. Preencha os espaços com as palavras 

grafadas corretamente e, em seguida, 
aponte a alternativa correta: 
“A ............ de passar no concurso público 
provoca uma grande .......... nos candidatos e 
os deixam ........... quanto ao futuro.” 

(A) espectativa / tensão / esitantes 
(B) expectativa / tenção / hesitantes 
(C) espectativa / tenção / exitantes 
(D) expectativa / tensão / hesitantes 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao 

gênero das palavras destacadas: 
(A) A eclipse da Lua foi filmado pelas 

câmeras de TV. 
(B) A gengibre é uma erva muito utilizada na 

culinária. 
(C) A criança não gostava de comer a alface 

no almoço. 
(D) A mulher foi ao médico com inflamação 

no faringe. 
 
07. Assinale a segunda coluna de acordo com a 

primeira e, em seguida, marque a alternativa 
correta: 

 
( 1 ) telúrico           (   ) de fantasma  

( 2 )  fluvial            (   ) de fogo 
( 3 ) bélico             (   ) do rio 
( 4 ) ígneo             (   ) da terra         
( 5 ) espectral       (   )  de guerra 
    
 
 A sequência correta é: 

(A) 5, 2, 4, 1, 3  
(B) 5, 4, 2, 1, 3 
(C) 4, 5, 2, 3, 1 
(D) 3, 2, 4, 1, 5 

 
08. As palavras destacadas nas orações 

correspondem a um advérbio, EXCETO: 
(A) O homem chegou rapidamente. 
(B) Quando nós teremos férias novamente? 
(C) Por que você não viajou com eles? 
(D) A casa da minha namorada fica muito 

longe daqui.  
 

09. Com relação ao uso da crase, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

(A) Encontrei aquele meu velho amigo. 
(B) Contei tudo àquela que é minha melhor 

amiga. 
(C) Não vou as festas daquele lugar. 
(D) Irei à casa da minha mãe amanhã. 

 
10. Assinale a alternativa que contém erro de 

concordância verbal: 
(A) Pensei que houvessem pessoas 

educadas neste lugar. 
(B) Existem lugares maravilhosos para se 

viver neste país. 
(C) Eu havia perdido a noção do tempo 

naquele dia. 
(D) Deve haver erros de digitação nesse 

jornal. 
 

 

 

11. Assinale as afirmativas abaixo em V para 

Verdadeiras e F para Falsas. 

(    ) O teclado de computador é um tipo de 

periférico utilizado pelo usuário para a 

entrada manual no sistema de dados e 

comandos. 

(    ) Os teclados de computadores são 

dispositivos com dezenas de teclas 

alfanuméricas utilizadas para a inserção de 

dados no Sistema.  

(    ) O teclado é o principal dispositivo de 

saída de dados de um sistema 

computacional. 

(A) V, V, F. 

(B) F, V, V. 

(C) V, F, V. 
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(D) F, F, V. 

 

12. Qual das extensões de arquivo abaixo 

refere-se a imagens que ocupem menor 

espaço em disco rígido. 

(A) .jpg e .gif 

(B) .wav e .img 

(C) .bmp e .xls 

(D) .img e .bat 

 

13. No Word para colocarmos um Imagem no 

documento utilizamos o Menu:  

(A) Formatar 

(B) Exibir 

(C) Inserir 

(D) Editar 

 

14. Não é um comando do menu EXIBIR do 

Excel: 

(A) Visualizar quebra de página 

(B) Cabeçalho e rodapé 

(C) Permissão 

(D) Barra de Ferramenta 

 

15. Analise e julgue os itens a seguir, a respeito 

da parte física do microcomputador, 

hardware, do tipo PC e seus periféricos. 

I) A velocidade de uma impressora laser é 

sempre menor que a de uma impressora 

a jato de tinta. 

II) Nos dias atuais, existem modelos de 

teclados que apresentam mouse.  

III)  Os discos são divididos em trilhas, que 

são linhas concêntricas e setores que são 

divisões de trilhas.  

 

Qual a quantidade de itens incorretos: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) Nenhuma das Alternativas 

 

16. Em relação à parte física do computador, 

hardware, analise e julgue os itens abaixo. 

 

I – A memória de massa, com capacidade de 

leitura e gravação, ambas diversas vezes, 

utilizada normalmente para armazenar nossos 

documentos e programas é o CD-R, em função 

da sua praticidade para transporte.  

 

II – A memória RAM passa pelo processo 

chamado refresh, o que permite recarregá-la e faz 

com que a mesma seja de baixa velocidade em 

relação à memória cache.  

 

III – A memória secundária mais utilizada para 

backup, nos dias atuais, é o disquete. 

 

IV – A memória RAM dos microcomputadores 

atuais possui um mecanismo de auto-salvamento 

de documentos apenas, para evitar a perda de 

informação, no caso de quedas de energia. 

  

A quantidade de itens incorretos é: 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 3 

 

17. Assinale a alternativa que completa 

corretamente a frase. 

 

Os dispositivos de entrada e saída dos 

computadores são responsáveis... 

(A) Pela interação com o usuário 

(B) Pela conexão de periféricos 

(C) Pelo armazenamento de dados 

(D) Pelo envio e recepção de dados pela rede 

 

18. Assinale a alternativa que completa de 

maneira correta e em seqüência as lacunas 

da frase abaixo: 

 

  Ao abrir um arquivo armazenado 

________________________ do 

computador utilizando um editor de texto, o 

conteúdo deste arquivo é transferido para 

________________________ do 

computador. 

(A) no disco flexível - a memória ROM 

(B) no sistema operacional - o processador 

(C) no disco rígido  -  a memória RAM 

(D) na memória RAM  -  no disco rígido 

 

19. A quantidade de itens corretos para a 

afirmativa abaixo é: 

A classificação de um determinado 

computador pode ser feita de diversas 

maneiras, como por exemplo, em termos de: 

 

         I- capacidade de processamento; 

         II- velocidade de processamento e 

volume de transações; 
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         III- capacidade de armazenamento das 

informações; 

       IV- sofisticação do hardware indisponível 

e incompatível; 

     V- tamanho da memória e tipo de UCP. 

(A) 2 

(B) 3  

(C) 4 

(D) 5 

 

20. Marque a opção incorreta para a afirmativa 

abaixo. 

O microcomputador é uma máquina 

eletrônica capaz de manipular informações. 

São partes básicas de um microcomputador: 

(A) Monitor, Gabinete 

(B) Impressora, Mouse 

(C) Gabinete, Memórias  

(D) Memórias, Teclado  

 

21. Qual programa podemos utilizar para editar 

um arquivo do tipo JPG. 

(A) Acrobat Reader. 

(B) Bloco de notas     

(C) Paint 

(D) Microsoft Access 

 

22. Qual opção do menu formatar do Microsoft 

Word utilizamos para configurar a distância 

entre linhas do texto 

(A) Parágrafo. 

(B) Estilo de formatação 

(C) Autocorreção 

(D) Alterar caracteres 

 

23. Das operações abaixo, assinale a 

INCORRETA: 

(A) Você pode criar uma nova pasta clicando 

com o botão direito do mouse em uma 

área em branco na janela da pasta ou na 

área de trabalho, apontando para Nova e 

clicando em Pasta. 

(B) Você pode excluir arquivos ou pastas 

clicando com o botão direito do mouse 

neles e, em seguida, clicando em Excluir 

e confirmando a exclusão. 

(C) Você pode iniciar a criação de atalhos 

clicando com o botão direito do mouse na 

área de trabalho, aponte para Novo e, em 

seguida, clique em Atalho. 

(D) Você pode executar programas do menu 

iniciar clicando com o botão direito do 

mouse na área de trabalho, em seguida, 

clicando em iniciar e escolhendo o 

programa desejado. 

 

24. Pode-se exibir os arquivos no Windows 

Explorer de diversas formas. Qual das 

formas abaixo NÃO se refere a uma forma 

de apresentação? 

(A) Miniatura. 

(B) Ícones 

(C) Propriedades 

(D) Detalhes 

 

25. O identificador numérico utilizado pelo 

protocolo da Internet para identificar um 

servidor é denominado: 

(A) nome de domínio 

(B) endereço IP 

(C) e-mail 

(D) http 

 

26. A formatação de parágrafo no Word poderá 

ser feita de forma mais detalhada, definida 

por medidas exatas e ainda contar com uma 

visualização prévia de como ficará o texto 

após formatado, através do comando: menu 

Formatar,Parágrafo. Para definir a 

quantidade de espaço entre linhas e entre 

parágrafos usamos a seção: 

      Considerando que essa troca automática é 

indesejada deve-se: 

(A) Visualização 

(B) Espaçamento 

(C) Geral 

(D) Tabulação 

 

27. O programa usado para acessar as páginas 

na Internet é chamado de: 

(A) www. 

(B) http// 

(C) E-mail. 

(D) Navegador 

 

28. Sobre windows explorer qual a informação 

abaixo não é verdadeira: 

(A) No menu editar é permitido colar atalho 

(B) O menu arquivo permite criar atalho 

(C) O menu exibir pode organizar ícones por 

nomes 

(D) O menu ferramentas permite criar uma 

nova barra de ferramenta  
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29. Um usuário digitou em uma célula do Excel a 

seguinte formula =soma(A3:B4), dentre as 

alternativas abaixo qual apresenta o conjunto 

de todas as células que serão somadas com 

base na formula acima? 

(A) A3, B4, A4, B4 

(B) A4, B4, B3, A3 

(C) A3, B3, C3, D3 

(D) B3, C3, A3, C4 

 

30. Quando um software está representado como 

instruções que podem ser executadas 

diretamente por um ___________________ 

dizemos que está escrito em 

__________________. 

 

Qual das alternativas abaixo completa 

corretamente as lacunas? 

(A) Processador/Linguagem de máquina 

(B) Periférico/ Linguagem de máquina 

(C) Computador/ Codificação  

(D) Programa/ Codificação 

 

31. No Microsoft Word, os atalhos no teclado para 

os comandos justificar, centralizar estão 

respectivamente em: 

(A) Ctrol E / Ctrol C 

(B) Ctrol J / Ctrol E 

(C) Ctrol E / Ctrol J 

(D) Ctrol J / Ctrol C 

 

32. Quais das alternativas abaixo correspondem a 

serviços disponíveis na internet? 

(A) SSH, WAP, UCP 

(B) Web, FTP, WAP, PC 

(C) HTTD, TELNET, FTP 

(D) Web, FTP, WAP 

 

33. Analise as alternativas abaixo e assinale V 

para as verdadeiras e F para as falsas: 

( ) A Memória RAM é uma memória de acesso 

aleatório. 

( ) A Memória RAM é uma memória volátil. 

( ) A Memória RAM não consegue manter os 

dados nela guardados depois que o 

computador é desligado. 

 

A sequência está correta em: 

(A) V, V, V.  

(B) F, V, F  

(C) V, F, F  

(D) F, F, V 

 

34. Um funcionário da Prefeitura de Avelino 

Lopes ao digitar uma tabela no Microsoft 

Word necessitou atribuir um título dentro da 

primeira célula da tabela que ocupava mais 

de uma coluna. A opção do menu Tabela que 

permite converter várias células de uma 

tabela em uma única célula é chamada de: 

(A) Reproduzir células;  

(B) Mesclar células 

(C) Transformar célula 

(D) Duplicar Células 

 

 

35. Ao digitar um ofício para a administração 

Municipal de Avelino Lopes no Microsoft 

Word, faz-se necessário definir tabulação 

para os parágrafos. A opção “Tabulação” 

encontra-se em qual menu ? 

(A) Inserir  

(B) Editar 

(C) Exibir 

(D) Formatar 

 

36. Considerando o Menu do Microsoft Word, 

numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira: 

 

1 – Arquivo 

2 – Editar 

3 – Exibir 

4 – Inserir 

5 – Formatar 

[ ]  Número de páginas 

[ ]  Propriedades 

[ ]  Selecionar tudo 

[ ]  Capitular 

[ ]  Cabeçalho e rodapé 

 

(A) 1/2/3/4/5; 

(B) 5/4/3/2/1; 

(C) 4/1/2/5/3; 

(D) 3/4/1/5/3.  

 

37. Um digitador lotado na Secretaria Municipal 

de Educação da Prefeitura de Avelino Lopes 

resolve criar um e-mail para a Secretaria 

Municipal de Educação, que será 

armazenado no provedor.gov.br. É 

nomenclatura correta e possível para esse e-

mail: 

(A) seduc@provedor.gov.br  
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(B) educ.provedor@gov.br  

(C) educacao@provedor.com.br  

(D) educação edc@provedor.gov.br. 

 

38. Marque V para verdadeira e F para falsa 

 

O sistema operacional Windows XP traz 

recursos que ajudam o usuário portador de 

necessidades especiais na utilização do 

sistema. Qual o nome do utilitário de exibição 

que torna a tela mais legível para portadores 

de deficiência visual, tendo como finalidade 

proporcionar um nível mínimo de 

funcionalidade? 

(A) Teclado virtual; 

(B) Assistente de acessibilidade; 

(C) Lente de aumento; 

(D) Gerenciador de Utilitários. 

 

39. Os documentos compartilhados estão 

localizados em que ícone de um 

computador: 

(A) Meus documentos 

(B) Meu computador 

(C) Meus locais de rede 

(D) Lixeira 

 

40. Responda corretamente: 

Ao clicarmos no menu Meus locais de rede e 

depois em conexões de rede podemos: 

(A) Alterar configuração do buffer de memória 

(B) Reiniciar o computador com 

programação. 

(C) Publicar uma pasta na internet. 

(D) Configurar uma rede doméstica ou de 

pequena empresa. 

 


