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CADERNO DE QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA,
CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Murmúrio d’água

LÍNGUA PORTUGUESA
4. Qual a opção que indica a pontuação adequada para
substituir os parênteses, no período abaixo?

Murmúrio d’água, és tão suave a meus ouvidos...
Faz tanto bem à minha dor teu refrigério!
Nem sei passar sem teu murmúrio a meus ouvidos,
Sem teu suave, teu afável refrigério.
Água de fonte... água de oceano... água de pranto...
Água de rio...
Água de chuva, água cantante das lavadas...
Todas têm para mim consolos de acalanto
A que sorrio... [...]
(Manuel Bandeira)

A palavra murmúrio utilizada no início do poema pode
ser substituída por outra palavra. Que palavra, das
escritas abaixo, não mudaria o sentido da poesia?
a) Alarido
b) Sussurro
c) Clamor
d) Rumor
2.” Atualmente a produção de petroquímicos é feita
através do processamento de nafta”.
Na frase acima, quantas palavras são classificadas
como polissílabas?
a) uma palavra
b) duas palavras
c) três palavras
d) quatro palavras
3. Ocorre mesóclise em qual das frases abaixo?
a) Ele não se preocupa com o futuro.
b) Ser-lhe-ia necessário um novo cargo.
c) Fale-me de amor.
d) Em se falando de problema.

O resto ( ) as louças ( ) os cristais ( ) os talheres ( ) irá
nas caixas menores.
a) vírgula - vírgula - travessão - travessão.
b) vírgula - vírgula - vírgula - exclamação.
c) travessão - travessão - vírgula - vírgula.
d) travessão – vírgula – vírgula – travessão.
5. Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida a minha face?
Os pronomes demonstrativos empregados no poema
mostram que:
a) Os referentes não estão perto da pessoa que fala.
b) Os referentes estão em uma fotografia pendurada
na parede.
c) Apontam para o mesmo referente.
d) São classificados como 1ª pessoa e o referente está
perto da pessoa que fala.
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MATEMÁTICA
6. A maior parte da bandeira brasileira é da cor:
a) Azul.
b) Amarela.
c) Branca.
d) Verde.
7.
ATENÇÃO!
PASSEIO AO LITORAL PARANAENSE
Passagem e Alimentação - R$ 35,80

Se 25 pessoas de uma empresa participarem do
passeio anunciado, qual será o custo total, em reais,
com passagens e alimentação?
a) 995,00
b) 905,50
c) 895,00
d) 890,00
8. A medida equivalente a 3 km é:
a) 30m
b) 300m
c) 3.000m
d)30.000m
9. Um grupo de funcionários de uma Siderúrgica
organizou uma visita à Cidade do Aço, saindo às 7h
25min e com retorno às 18h 45min. Quanto tempo
está previsto para a duração desse passeio?
a) 9 horas e 20 minutos.
b) 10horas e 45 minutos.
c) 11 horas e 20 minutos.
d) 11 horas e 45 minutos.
10. O perímetro de um triângulo é 96 cm, sendo seus
lados proporcionais aos números 3, 4 e 5. Então, o
menor lado do triângulo mede:
a) 32cm
b) 28cm
c) 40cm
d) 24cm

CONHECIMENTOS GERAIS
11. A composição das três ilhas denominadas Grapirá,
Três Picos e Filhote, formam atualmente o:
a) Parque Nacional Marinho dos Abrolhos
b) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
c) Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais
d) Parque Nacional Marinho da Ilha das Cobras
12. O Litoral Sul é formado pelos estados:
a) Paraná, Antonina e Morretes.
b) Paraná e Santa Catarina.
c) Paraná, Rio Grande do Sul e Guaratuba.
d) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
13. Conforme o Censo do ano de 2010 os três
municípios mais populosos da região litorânea do
Estado do Paraná são: (Os municípios estão dispostos
em ordem crescente)
a) Paranaguá, Matinhos e Guaratuba.
b) Paranaguá, Guaratuba e Matinhos.
c) Paranaguá, Guaratuba e Pontal do Paraná.
d) Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos.
14. As principais rodovias de acesso ao Litoral
Paranaense são:
a) PR 407 - BR 277 - BR 116 - BR 412
b) BR 407 - BR 116 - BR 508 - PR 412
c) PR 277 - PR 508 – PR 376 - BR 412
d) BR 277 – PR 508 – PR 407 - PR 412
15. A história do Aquário Marinho de Paranaguá
começou em 15 de novembro de 2004, devido a um
acidente ambiental de grande porte. Qual seria esse
acidente?
a) inundações devido as fortes chuvas na região
b) derramamento de óleo das embarcações portuárias
c) problemas técnicos com as empresas estabelecidas
na região
d) explosão na região portuária do navio chileno
Vicunã.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Em relação aos sistemas operacionais Microsoft
existente destacam-se algumas características
implantadas que inovou a experiência com o usuário.
Essa versão trouxe inovações como suporte as
máquinas fotográficas digitais, aos jogos multiplayer e
a criação de redes domésticas. Introduziu o Windows
Media Player para competir com o Real Player.
a) Microsoft Windows XP.
b) Microsoft Windows 2000.
c) Microsoft Windows ME.
d) Microsoft Windows Vista.
17. Esta versão trouxe novas funcionalidades, como
por exemplo, o modo de trabalhar com as janelas que
podem se agarrar as outras para melhor se
organizarem na tela (Snap), podem ser vistas
rapidamente com o passar do mouse (Peek) e também
podem se tornar as únicas da tela com um movimento
rápido (Shake).
a) Microsoft Windows 7.
b) Microsoft Windows Vista.
c) Microsoft Windows 2000.
d) Microsoft Windows 98.

do Microsoft Office.
c) Não, e um arquivo criado na versão 2007 apenas
pode ser carregado nas versões superiores.
d) Sim, e qualquer documento criado na versão 2007
deve ser salvo em formato compatível as versões
anteriores para que possa ser visualizado
normalmente.
20. No Excel, quando uma célula contém a sequência
de caracteres “#####”, isto indica que:
a) A fórmula utilizada para gerar o valor da célula
contém um erro genérico.
b) A operação utilizada contém divisão por um valor
nulo.
c) Um endereço de célula na fórmula faz referência a
uma célula inexistente.
d) A largura da célula é menor que o número de dígitos
do valor nela contido.

21. No Excel, uma lista ou banco de dados não pode ser
definido por:
a) Um conjunto de linhas e colunas apenas com dados
numéricos.
b) Um conjunto de slides importado do Microsoft
Power Point.
c) Um conjunto de linhas e colunas com qualquer tipo
18. Construído sobre o código do Windows NT, os de dados.
maiores melhoramentos foram em confiabilidade, d) Um banco de dados importado do Microsoft Access.
facilidade de uso, compatibilidade com a Internet e
22. Quando necessito criar várias ações, que deverão
suporte para computação móvel.
ser executadas, qual macro criar para facilitar o
a) Microsoft Windows 98.
trabalho?
b) Microsoft Windows Vista.
a) Criar vários macros, cada macro com sua ação.
c) Microsoft Windows 2000.
b) Criar um conjunto de macros com as ações.
d) Microsoft Windows XP.
c) Criar macro de ação condicional.
19. A extensão de um arquivo criado no Microsoft d) Criar macro pelo botão de comando em um
Office Word 2007 é representada como “docx”? E, este formulário.
mesmo arquivo pode ser visualizado no Microsoft
Office Word 2003 sem qualquer procedimento?
a) Sim, e qualquer documento criado na versão 2007
pode ser carregado normalmente na versão 2003.
b) Sim, e um documento criado na versão 2007 não
pode ser carregado normalmente na versão 2003. O
arquivo precisa ser convertido através das ferramentas

23. A guia de tópicos fica dentro de qual fica dentro de
qual modo de visualização?
a) Modo de Classificação.
b) Modo de Classificação de Slides.
c) Apresentação de Slides.
d) Modo Normal.
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24. Sobre o BrOffice, é verdadeiro afirmar que:
a) Exporta o documento atual diretamente para o
formato PDF, somente se o Adobe Professional estiver
instalado no computador.
b) Exporta o documento atual diretamente para o
formato PDF, somente se uma impressora PDF Write
estiver instalada.
c) Exporta o documento atual diretamente para o
formato PDF.
d) Exporta o documento atual diretamente para o
formato PDF, porém uma impressora qualquer deve
estar instalada.

a) TCP, UP, X.25 e Token Ring.
b) DSC-1, BSC-3, HDLC, SDLC e TCP.
c) TCP/IP, E-mail, FTP e STM-400.
d) BSC, BDLC, FTP e IP.

25. As caixas de som de um computador são
periféricos de saída, pois os dados saem da CPU para
o usuário, assim como acontece com a impressora.
Mas o Scanner é considerado:
a) Parte integrante da CPU.
b) Periférico de Entrada.
c) Periférico Misto de Entrada e Saída.
d) Periférico de Saída.

30. Podemos limitar o acesso a um determinado
arquivo ou a um conjunto de arquivos, transformandoos em arquivos somente para leitura ou ocultando-os.
O comando do DOS que nos permite tal ação é o:
a) TYPE.
b) TRANSF.
c) ATTRIB.
d) PATH.

26. Por que um software necessita do sistema
operacional especifico para seu funcionamento?
a)Porque apenas o software não é capaz de se
comunicar diretamente com o hardware e precisa de
um sistema operacional especifico porque utiliza
bibliotecas do sistema.
b) Porque o software necessita de uma interface
gráfica e um diretório onde ele possa ser instalado.
c) O software depende do sistema operacional por
motivos de segurança e praticidade.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
27. O Indicador numérico utilizado pelo protocolo da
internet para identificar os servidores desta rede é
denominado:
a) Nome de domínio.
b) Endereço IP.
c) http.
d) DNS.
28. A Internet, rede mundial de computadores, tem
como protocolos básicos e característicos.

29. Podemos afirmar que a memória RAM de um
computador se comporta:
a) É gravada na fábrica.
b) Memória de acesso aleatório.
c) É permanente, ou seja, não volátil.
d)Tem seu conteúdo apagado somente através de
programação.
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