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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma 
das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 1
Pessoas que têm pesadelos são mais criativas, diz 

estudo

É hora de repensar o papel do pesadelo na nossa 
sociedade

A origem etimológica da palavra “pesadelo” diz 
muito sobre o sentimento que temos ao despertar de 
um sonho apavorante. Em português, é derivada da 
palavra “pesado”, ou seja, remete àquela sensação 
de peso sobre o peito que só um pesadelo dos bons 
pode causar. Em inglês, a origem da palavra é ainda 
mais interessante: é uma conjunção de “night” (noite) 
e “mare”, que faz referência a espíritos malignos que, 
para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. 
Por muito tempo, foi assim que a ciência encarou 
os pesadelos: como algo negativo, assombroso e 
estranho criado pelo cérebro. Mas estudos recentes 
vêm mostrando que é hora de repensar o papel dos 
pesadelos na nossa sociedade.

Em um estudo recente publicado na New 
Scientist, a pesquisadora Michelle Carr, que estuda 
sonhos na Universidade de Montreal, explica que 
existem duas teorias dominantes para o surgimento 
dos pesadelos. Uma é que eles são uma reação a 
experiências negativas que acontecem enquanto 
estamos acordados. A outra é a “teoria de simulação 
de risco”, a ideia de que usamos os pesadelos para 
“treinar” adversidades, de forma que estejamos 
mais preparados quando coisas ruins realmente 
acontecerem. Seja como for, os pesadelos trazem 
realmente alguns benefícios reais. Um estudo de 
2013, por exemplo, descobriu que pessoas que 
sofrem com pesadelos de forma recorrente são, em 
geral, mais empáticas. Elas também demonstraram 
mais tendência a bocejar quando outra pessoa boceja 
na frente delas, o que é um indicador de empatia. 

 Além disso, Carr descobriu que pessoas 
que têm pesadelos constantes costumam pensar 
mais “fora da caixa” em tarefas de associação de 
palavras. Essa é mais uma pesquisa que relaciona 
sonhos ruins à criatividade; durante os anos 80, o 
pesquisador do sono Ernest Hartmann, que trabalhou 
como psiquiatra em uma universidade de medicina 
em Boston, descobriu que pessoas que buscavam 
ajuda para ter noites mais tranquilas não eram 
necessariamente mais assustadiças ou ansiosas, 
mas tinham maior sensibilidade emocional em 

geral. Segundo o Science of Us, ele concluiu que 
sensibilidade é a força motriz por trás de sonhos 
intensos. Uma sensibilidade mais alta a ameaças ou 
medo durante o dia pode resultar em sonhos ruins, 
enquanto paixão e empolgação causarão sonhos 
mais felizes. E ambos os casos acabam criando 
impacto na vida real, seja aumentando níveis de 
estresse após um pesadelo ou criando laços sociais 
mais fortes após um sonho positivo com alguém que 
você conhece. 

Mas os efeitos vão além. O estudo de Hartmann 
aponta que a sensibilidade influencia percepções e 
pensamentos acordados. Pessoas que têm muitos 
pesadelos passam a ter pensamentos mais parecidos 
com sonhos, fazendo conexões inesperadas. É aí que 
entra a criatividade: estudos anteriores mostram que 
essas pessoas têm mais aptidão para a criatividade 
e a expressão artística. Para comprovar isso, Carr 
realizou o teste com uma série de voluntários, entre 
eles uma pintora e um músico. Batata: ambos tiraram 
notas altas no teste de criatividade e, curiosamente, 
revelaram que sonham constantemente. Para Carr, “a 
riqueza da imaginação não fica confinada ao sono, 
mas permeia o pensamento e os sonhos acordados”. 

Outra conclusão de Carr é que pessoas que têm 
mais pesadelos acabam tendo mais sonhos positivos 
que a média geral. Seria uma compensação do 
cérebro? Só mais pesquisa dirá. 

Retirado e adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noti-
cia/2016/05/pessoas-que-tem-pesadelos-sao-mais-criativas-diz-estudo.

html>.

QUESTÃO 01
De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Uma das razões de as pessoas que têm muitos 
pesadelos apresentarem mais aptidão para a 
criatividade é que elas passam a ter pensamentos 
mais parecidos com sonhos, fazendo conexões 
inesperadas.

(B) Segundo Ernest Hartmann, as pessoas que 
buscam ajuda sempre são mais assustadiças, 
porque têm maior sensibilidade emocional.  

(C) A pesquisadora Michelle Carr afirma que existe 
apenas uma teoria dominante para o surgimento 
dos pesadelos: eles são uma reação negativa do 
que acontece conosco durante o dia. 

(D)  Apesar de a riqueza da imaginação ficar confinada 
ao sono, ela permeia o pensamento e os sonhos 
acordados. 

(E) Carr afirma que as pessoas que têm pesadelos 
têm mais sonhos positivos e isso se deve a uma 
compensação do cérebro. 
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QUESTÃO 02
Em “[...] a ciência encarou os pesadelos: como 
algo negativo”, há quais das figuras de estilo 
apresentadas a seguir?

(A)  Pleonasmo e prosopopeia. 
(B)  Sinestesia e antítese.
(C)  Metáfora e hipérbole.
(D)  Onomatopeia e comparação.
(E)  Prosopopeia e comparação.

QUESTÃO 03
Em “[...] a pesquisadora Michelle Carr, que 
estuda sonhos na Universidade de Montreal, 
explica que existem duas teorias dominantes 
[...]”, o excerto em destaque exerce a função de 
oração subordinada

(A)  substantiva objetiva direta. 
(B)  adjetiva explicativa.
(C)  substantiva predicativa.
(D)  adjetiva restritiva. 
(E)  substantiva completiva nominal. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa correta a respeito 
dos verbos destacados em “[...] a ideia de 
que usamos os pesadelos para ‘treinar’ 
adversidades, de forma que estejamos mais 
preparados quando coisas ruins realmente 
acontecerem.”. 

(A)  O verbo “usamos” pertence à primeira conjugação, 
está no presente do indicativo e na primeira pessoa 
do plural. O verbo “treinar”, por sua vez, está no 
infinitivo e pertence à segunda conjugação. 

(B)  O verbo “estejamos” pertence à primeira 
conjugação, está no presente do subjuntivo e na 
primeira pessoa do plural. O verbo “acontecerem”, 
por sua vez, pertence à segunda conjugação, está 
no presente do subjuntivo e na primeira pessoa do 
plural.

(C) O verbo “estejamos” pertence à segunda 
conjugação, está no presente do subjuntivo e na 
primeira pessoa do plural. O verbo “treinar”, por 
sua vez, está no infinitivo e pertence à primeira 
conjugação.

(D)  O verbo “usamos” pertence à primeira conjugação, 
está no presente do indicativo e na primeira pessoa 
do plural. O verbo “estejamos”, por sua vez, 
pertence à primeira conjugação, está no presente 
do subjuntivo e na primeira pessoa do plural.  

(E) O verbo “treinar” está no infinitivo e pertence à 
primeira conjugação. O verbo “acontecerem”, por 
sua vez, pertence à segunda conjugação, está no 
presente do subjuntivo e na primeira pessoa do 
plural.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque é uma conjunção integrante.

(A)  “[...] faz referência a espíritos malignos que, para 
os antigos, possuíam as pessoas durante o sono.”

(B) “[...] diz muito sobre o sentimento que temos [...]”
(C) “Além disso, Carr descobriu que pessoas que têm 

pesadelos constantes costumam pensar mais ‘fora 
da caixa’ [...]”

(D)  “[...] remete àquela sensação de peso sobre o 
peito que só um pesadelo dos bons pode causar.”

(E)  “[...] é uma conjunção de “night” (noite) e “mare”, 
que faz referência a espíritos malignos [...]”

QUESTÃO 06
Em “[...] ele concluiu que sensibilidade é a 
força motriz [...], o trecho em destaque exerce 
a mesma função sintática que o excerto 
destacado em qual alternativa?

(A)  “[...] a origem da palavra é ainda mais 
interessante[..]”

(B)  “A outra é a ‘teoria de simulação de risco’ [...]”
(C)  “Em português, é derivada da palavra ‘pesado’[...]”
(D)  “[...] paixão e empolgação causarão sonhos mais 

felizes”
(E)  “[...] a riqueza da imaginação não fica confinada 

ao sono [...]”

QUESTÃO 07
No excerto “E ambos os casos acabam 
criando impacto na vida real [...]”, as palavras 
em destaque pertencem, respectivamente, a 
quais classes gramaticais?

(A)  Substantivo e adjetivo. 
(B)  Substantivo e substantivo.
(C)  Adjetivo e substantivo.
(D)  Verbo e substantivo.
(E)  Verbo e adjetivo. 
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Texto 2

Disponível em: <https://bioeticaemfoco.wordpress.com/humorreflexao/>.

QUESTÃO 08
Em relação ao texto 2, é correto afirmar que

(A)  o personagem, ao fazer a pergunta “Não é perigo?”, refere-se aos problemas que os resíduos tóxicos podem 
causar ao meio ambiente. 

(B)  o descarte de resíduos tóxicos em ralos comuns, conforme evidenciam os personagens, é totalmente 
apropriado. 

(C)  as luvas de borracha não oferecem qualquer proteção ao personagem na manipulação do resíduo. 
(D)  o personagem que faz as perguntas refere-se, de fato, à integridade do personagem que manipula os resíduos 

tóxicos.  
(E)  ambos os personagens se referem ao mesmo tipo de perigo, ou seja, à degradação do meio ambiente. 

QUESTÃO 09
Em “Não... Uso luvas de borracha”, a palavra em destaque apresenta

(A) um dígrafo e um encontro consonantal. 
(B)  dois dígrafos. 
(C)  dois encontros consonantais. 
(D)  apenas um dígrafo. 
(E)  apenas um encontro consonantal. 

QUESTÃO 10
Em “Que faz com seus resíduos tóxicos?”, o termo em destaque recebe acento, porque é uma palavra

(A)  proparoxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última.
(B)  oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última.
(C)  paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a antepenúltima. 
(D)  paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima. 
(E)  proparoxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a antepenúltima. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta a 
negação da seguinte proposição:
 “Lucas é namorado de Maria e José é marido 
de Lúcia”.

(A) “Lucas não é o namorado de Maria e José não é 
o marido de Lúcia”.

(B) “Lucas é o namorado de Maria ou José não é o 
marido de Lúcia”.

(C) “Lucas não é o namorado de Maria ou José não 
é o marido de Lúcia”.

(D)    “Lucas é o namorado de Maria se José não for o 
marido de Lúcia”.

(E)      “Lucas não é o namorado de Maria se, e somente 
se, José não for o marido de Lúcia”.

 

QUESTÃO 12
Um produto que custava R$ 50,00 teve um 
acréscimo de 250%, passando a custar

(A) R$ 75,00.
(B) R$ 125,00.
(C) R$ 150,00.
(D)   R$ 175,00.
(E)      R$ 200,00.
 

QUESTÃO 13
Guilherme pagou 60% de 2/3 de uma dívida 
que era de R$ 5000,00. Quanto falta da dívida 
para Guilherme pagar? 

(A) R$ 4000,00.
(B) R$ 3000,00.
(C) R$ 2500,00.
(D) R$ 2000,00.
(E) R$ 1500,00.

QUESTÃO 14
Considere uma sequência de números 
ímpares consecutivos iniciada pelo número 
1. Qual é a soma do quarto termo com o 
oitavo termo?

(A) 7
(B) 13
(C) 15
(D)  21
(E)      22

QUESTÃO 15
Em uma urna, havia 10 bolas, sendo 4 bolas 
brancas, 3 verdes, 2 pretas e 1 vermelha. 
Se foram retiradas dessa urna 5 bolas e, 
sabendo que nenhuma delas era preta, então 
o que podemos, com certeza, afirmar sobre 
as bolas que foram retiradas da urna?

(A) Pelo menos uma era branca.
(B) 3 eram brancas, 1 verde e 1 vermelha.
(C) 2 eram brancas e 3 eram verdes.
(D)    Pelo menos uma era verde.
(E) 4 eram brancas.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
A respeito da estrutura e organização jurídica 
da EBSERH, conforme a Lei n° 12.550/2011, 
assinale a alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma sociedade de economia 
mista. 

(B)  É permitido à EBSERH criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro exclusivos em 
Brasília, Distrito Federal, e não poderá manter 
escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União e da 
iniciativa privada.

(E)  A EBSERH não é vinculada a qualquer Ministério.

QUESTÃO 17
São recursos da EBSERH, conforme a Lei nº 
12.550/2011, EXCETO

(A)  os oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos 
Municípios.

(B)  as receitas decorrentes da prestação de serviços 
compreendidos em seu objeto. 

(C)  as receitas da alienação de bens e direitos.
(D)  as receitas das aplicações financeiras que 

realizar.
(E)  as receitas dos direitos patrimoniais, tais como 

aluguéis, foros, dividendos e bonificações.
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QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n ° 7.661/2011, 
assinale a alternativa correta em relação à 
Diretoria Executiva da EBSERH.

(A)  A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente 
e até dez Diretores. 

(B)  A Diretoria Executiva é nomeada pelo Ministro 
da Saúde.

(C)  O Presidente deve ter no mínimo 2 (dois) anos 
de experiência na área.

(D)  As deliberações da Diretoria serão tomadas por 
maioria de votos e registradas em atas, cabendo 
ao Presidente, além do voto ordinário, o de 
qualidade.

(E)  O Presidente não pode vetar as deliberações da 
Diretoria.

 

QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, é um órgão de apoio à Presidência 
da EBSERH

(A)  o Conselho de Ética. 
(B)  o Conselho de Administração. 
(C)  a Assessoria Parlamentar.
(D)  o Conselho Fiscal.
(E)  o Comitê Interno de Gestão do Rehuf.

QUESTÃO 20
Referente aos comitês e às comissões 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O Presidente da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por três servidores ou 
empregados titulares de cargo efetivo ou 
emprego permanente, e seus respectivos 
suplentes .

(B)  A atuação no âmbito da Comissão de Ética será 
remunerada com gratificação.

(C)  O Comitê Interno de Gestão do Rehuf será 
composto por três funcionários.

(D)  Nas reuniões do Comitê Interno de Gestão do 
Rehuf, não poderão participar assessores das 
Diretorias.

(E)  Compete ao Comitê Interno de Gestão do 
Rehuf aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

QUESTÃO 21
De acordo com a Resolução n° 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Como Subsistema da Seguridade Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(B) Como Subsistema da Assistência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, exceto nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(C) Como Subsistema da Previdência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução das 
Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos 
econômicos e financeiros.

(D) Como Subsistema da Previdência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, exceto nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

(E) Como Subsistema da Assistência Social, o 
Conselho de Saúde atua na formulação e 
proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que estabelece a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, a execução de 
ações de vigilância epidemiológica

(A) estão incluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

(B) estão incluídas no campo de atuação da 
Vigilância Sanitária e não integram o campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(C) estão excluídas do campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

(D) estão incluídas no campo de atuação da 
Vigilância Sanitária e são de competência 
exclusiva do Sistema de Previdência Social.

(E) estão excluídas do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e são de competência 
exclusiva da Vigilância Sanitária.

 

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 23
De acordo com os conceitos estabelecidos 
no Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, as  “instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada 
do SUS” são consideradas

(A) Portas de Entrada.
(B) Mapas da Saúde.
(C) Diretrizes Terapêuticas.
(D) Comissões Intergestores.
(E) Regiões da Saúde. 

QUESTÃO 24
De acordo com a Constituição Federal, o 
Sistema Único de Saúde será financiado

(A) com recursos exclusivos do orçamento da 
assistência social e da União.

(B) com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes.

(C) com recursos do orçamento da Previdência 
Social e da iniciativa privada, sendo vedada a 
utilização de recursos da seguridade social.

(D) com recursos exclusivos das receitas dos 
municípios.

(E) com recursos do orçamento da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes, sendo vedada a utilização 
de recursos da seguridade social.

QUESTÃO 25
De acordo com o que estabelece a Lei nº 
8.142/90, o Conselho de Saúde

(A) reunir-se-á a cada dois anos.
(B) reunir-se-á a cada três anos ou, 

extraordinariamente, quando convocado pelo 
Poder Executivo.

(C) reunir-se-á a cada cinco anos ou, 
extraordinariamente, quando convocado pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass).

(D) tem caráter consultivo e reunir-se-á, 
ocasionalmente, quando convocado pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass).

(E) tem caráter permanente e deliberativo.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta um 
Gerenciador de Boot que pode trabalhar 
com diversos Sistemas Operacionais (Linux,  
Windows e BSD), possibilitando ao usuário 
a escolha de um dos Sistemas Operacionais 
Instalados no disco

(A) YELLOW.
(B) GRUB.
(C) TAMPER.
(D) CHGRW.
(E) FRITZ.
 

QUESTÃO 27
Considerando o Sistema Operacional 
Windows 7, o que ocorrerá ao se acessar o 
Prompt de Commando (CMD) e executar o 
comando a seguir?

rd nome

(A) Irá criar o diretório nome.
(B) Irá remover o diretório vazio nome.
(C) Irá listar os arquivos que tenham como parte de 

sua descrição a palavra “nome”.
(D) Irá criar o arquivo nome.
(E) Irá renomear o arquivo nome.

 
QUESTÃO 28

Considerando o MS-Word 2010 versão em 
português, em sua instalação padrão, no 
menu Revisão, está disponível a opção de 
“ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA” ( ), muito 
importante para a revisão do texto, que pode 
ser acessada através da tecla

(A) F3.
(B) F4.
(C) F6.
(D) F7.
(E) F8.



9     Técnico em Informática

QUESTÃO 29
Considerando o MS-Excel 2010 versão em 
português, em sua instalação padrão, e a 
planilha a seguir, ao clicar na célula A1 e 
executar a fórmula =CONCATENAR(A3;C3), 
a respectiva célula receberá como resultado

(A) 2.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 28.
(E) 238.

QUESTÃO 30
Considerando o CALC 4.1 (LibreOffice) 
versão em português, em sua instalação 
padrão, ao clicar em uma célula vazia, digitar 
a fórmula a seguir e pressionar a tecla 
<ENTER>, retornará como resultado

=SE(1+2*2=6;10^1;2+2/2)

(A) 0.
(B) 1.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 10.

QUESTÃO 31
Acerca dos conceitos básicos de cabeamento 
estruturado, o tipo de cabo que permite 
ligar diretamente dois computadores, sem 
a necessidade de um hub ou switch, é 
conhecido como

(A) Crossover.
(B) UDP.
(C) PoE.
(D) TopLinker.
(E) FullContest.

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que apresenta o tipo 
de rede wireless que não utiliza um ponto 
de acesso para gerenciar a rede, pois 
cada membro (equipamento) retransmite 
a informação que ele recebe dos outros 
membros da rede.

(A) Estrela.
(B) Upscaling.
(C) Barramento.
(D) SSIP.
(E) Ad-Hoc.

QUESTÃO 33
Os modelos de referência OSI e TCP/IP 
têm muito em comum. Os dois se baseiam 
no conceito de uma pilha de protocolos 
independentes, porém, enquanto o modelo 
OSI é constituído por 8 camadas o modelo 
TCP/IP possui

(A) 4 camadas.
(B) 6 camadas.
(C) 7 camadas.
(D) 10 camadas.
(E) 12 camadas.

QUESTÃO 34
“O spooler de impressão ajuda o sistema 
operacional a interagir com a impressora e 
ordena os trabalhos da fila de impressão”. 
No Sistema Operacional Windows 7, em sua 
configuração padrão, um dos procedimentos 
utilizados na tentativa de “corrigir” problemas 
relacionados ao spooler de impressão, é 
PARAR e em seguida INICIAR novamente o 
serviço de impressão. 

 Para PARAR o spooler de impressão, basta 
acessar o Prompt de Comando (cmd) com 
privilégios de administrador e executar o 
comando

(A) net kill spooler.
(B) close spooler.
(C) pause net spooler.
(D) drop spooler.
(E) net stop spooler.
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QUESTÃO 35
Os padrões mais comuns de conectores 
de vídeo são o VGA e o DVI. Os monitores 
e placas de vídeo mais recentes, que são 
totalmente digitais, já estão vindo com 
o padrão DVI. Assinale a alternativa que 
apresenta a imagem de um conector no 
padrão DVI

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

 

 (E) 

QUESTÃO 36
Acerca dos conceitos básicos sobre 
memórias de computador, a imagem a seguir 
forma uma estrutura que opera integrada e 
ordenadamente segundo a capacidade de 
armazenamento, a velocidade de acesso que 
proporcionam ao sistema e ao custo por bit. 
Quanto mais elevado o nível na pirâmide, 
mais rápido, de menor capacidade e de custo 
mais elevado é o dispositivo de memória. 
Analise a imagem a seguir e assinale 
a alternativa que apresenta a memória 
correspondente ao nível da pirâmide indicado 
pela seta.

(A) Memória secundária.
(B) Fita magnética.
(C) Cache.
(D) Disco magnético.
(E) Disco óptico.

QUESTÃO 37
Em servidores de grande porte, é muito 
importante ser possível desconectar ou 
conectar alguns tipos de dispositivo ou 
periférico com o equipamento ligado, sem 
precisar reinicializar o servidor para que 
o periférico seja reconhecido e comece a 
funcionar. A tecnologia que proporciona 
essa “facilidade” é conhecida como

(A) Backup.
(B) Hot Swap.
(C) Overclock.
(D) Backlog.
(E) Override.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que apresenta o 
protocolo utilizado para a Transferência 
de Arquivos que NÃO proporciona a 
autenticação de usuário.

(A) TFTP.
(B) POP3.
(C) SSH.
(D) TELNET.
(E) TCP.

QUESTÃO 39
O equipamento utilizado em Redes de 
Computadores para regenerar e amplificar 
eletricamente os sinais transmitidos no meio 
físico é o

(A) filter.
(B) cast.
(C) patch panel.
(D) integrador.
(E) repetidor.
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QUESTÃO 40
Acerca das permissão de arquivos e/ou 
diretórios no Sistema Operacional LINUX, 
analise o comando a seguir e assinale a 
alternativa correta.

chmod -R 777 teste

(A) Altera a permissão total apenas para o arquivo 
“teste”.

(B) Altera a permissão do diretório “teste” para total. 
Todos os arquivos e subdiretórios contidos nele 
não terão a permissão herdada.

(C) Altera a permissão total recursivamente no 
diretório “teste” (aplica a permissão no diretório 
e todos os seus arquivos e subdiretórios).

(D) Aplica a permissão total ao diretório “teste” 
apenas para o Owner (Dono).

(E) Altera a permissão do diretório “teste” para 
somente leitura.

QUESTÃO 41
No Sistema Operacional LINUX, para verificar 
as permissões em vigor (chmod), basta 
acessar o respectivo diretório e então utilizar 
o comando

(A) chdir
(B) pwd
(C) dirmod
(D) ifconfig
(E) ls –l

QUESTÃO 42
Acerca dos Browsers de Internet em relação 
ao EDGE, é correto afirmar que

(A) é uma nova versão do Chrome.
(B) é o novo navegador da Microsoft.
(C) é uma nova versão do Mozilla Firefox.
(D) é o novo navegador do Ubunto.
(E) é o novo navegador do OppenOffice.

QUESTÃO 43
No Google Chrome, o Modo de Navegação 
Anônima é um recurso que possibilita o 
acesso a diversos sites, fazer downloads e 
navegar de maneira totalmente discreta. O 
Mozilla Firefox possui um recurso semelhante, 
que recebe o nome de navegação

(A) restrita.
(B) direta.
(C) oculta.
(D) privada.
(E) dinâmica.

QUESTÃO 44
No Google Chrome instalado em um 
ambiente Windows, para abrir o Gerenciador 
de Favoritos, basta utilizar qual  “Atalho”?
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas 
para a interpretação da questão.

(A) Ctrl + Alt + f
(B) Ctrl + F7
(C) Shift + F11
(D) Ctrl + Shift + o
(E) Alt + Shift + h

QUESTÃO 45
Assinale a alternativa que apresenta um 
agente de transferência de e-mails livre e 
de código aberto que encaminha e entrega 
e-mails.

(A) Vivaldi.
(B) Citrio.
(C) Pale Moon.
(D) Postfix.
(E) Midori.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta o 
aplicativo gratuito Antimalware, que auxilia 
na proteção contra vírus e outros malwares, 
incluído no Windows e que pode ser 
atualizado através do Windows Update.

(A) WinBoot.
(B) Scandisk.
(C) Spyboot.
(D) Combofix.
(E) Windows Defender.
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QUESTÃO 47
Acerca dos tipos de Backup, aquele que 
realiza apenas a cópia dos últimos arquivos 
alterados, conforme imagem a seguir, é o

(A) quente.
(B) frio.
(C) incremental.
(D) transversal.
(E) paralelo.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que apresenta o tipo 
de vírus de computador considerado mais 
prejudicial que os demais, devido a sua 
capacidade de se propagar sozinho e ampliar 
sua infecção para outros computadores.

(A) Worm.
(B) Boot.
(C) Macro.
(D) Fix.
(E) Trojan.

QUESTÃO 49
A imagem circulada a seguir representa um 
slot

(A) ISA.
(B) AMR.
(C) ATA.
(D) SATA.
(E) IC3.

QUESTÃO 50
Cada domínio (DNS) é formado por nomes 
separados por pontos. A última parte do 
nome de domínio, o nome mais à direita, é 
chamado de domínio

(A) de integridade.
(B) referencial.
(C) de parâmetro.
(D) de topo.
(E) de rota.



13 Técnico em Informática


