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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo 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 da prova 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, que deve ser realizado 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. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

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 término da aplicação. 

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. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Cargo: Técnico em Informática

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

As imagens e o nosso bem-estar
Por que devemos selecionar o que vemos e evitar 
muitos conteúdos - mesmo que sejam recordes de 

audiência no Youtube

FLÁVIA YURI OSHIMA

Sabe como é embaçar a própria visão fazendo um 
movimento leve de estrabismo? É isso o que faço 
quando me aproximo dos jornais pela manhã. Meu 
receio é me deparar com alguma imagem forte, triste 
e espetacularmente desumana na primeira página. 
Tomo o mesmo cuidado para abrir o caderno de 
notícias internacionais e o de cidades, e para navegar 
na internet ou zapear os canais de TV. Não quero ser 
surpreendida com provas visuais dos crimes locais e 
globais ou com cenas de séries que mostram como 
dissecar cadáveres. Se ocorrer, será um caminho 
sem volta. A visão ficará gravada em minha mente por 
mais tempo do que sou capaz de precisar. Talvez por 
toda a minha sanidade.

O cuidado para evitar conteúdos violentos não 
é um tipo de negação da realidade. Eventualmente, 
temos de nos defrontar com certas cenas para nos 
mobilizar. Um dos propósitos de museus como o de 
Hiroshima e os do Holocausto, que tentam reproduzir 
a atmosfera de episódios extremos, é justamente esse: 
nos tirar da zona de conforto. Mais do que documentar e 
prestar homenagem aos que sofreram, eles tentam gerar 
sensações que passem algum tipo de ideia do horror 
vivido pelas vítimas desses eventos. É uma forma de 
acionar nossa memória sinestésica [...].

Uma das ideias por trás desses memoriais é não 
deixar que nos esqueçamos do tamanho do horror para 
não deixar que ele se repita. Uma diferença fundamental 
em relação ao que vemos numa visita a um museu 
desses e à avalanche de conteúdos alucinados de todos 
os dias é que, no primeiro caso, escolhemos estar lá – e 
nos preparamos para o que vamos sentir.  O mesmo 
não ocorre com a maioria das imagens que assaltam-
nos em programas sensacionalistas, filmes e internet. 

[...]
Vários estudos analisaram o efeito das imagens 

em nosso bem-estar e até em nossa saúde física. 
Uma longa pesquisa, feita por estudiosos da 
Universidade da Califórnia, acompanhou 1322 
pessoas por vários anos, usando imagens de alguns 
eventos extraordinários dos últimos 12 anos: o 11 
de setembro, o tsunami da Tailândia, a guerra do 
Iraque, a morte de Osama Bin Laden e o tsunami do 

Japão. Diariamente, os voluntários acompanharam 
notícias com imagens, na TV ou na internet, por 
pelo menos uma hora, durante seis meses. Uma 
hora é o período de tempo regular que alguém que 
acompanha noticiários, pelo meio que for, fica em 
contato com conteúdos extremos no primeiro mês 
após um evento da magnitude dos analisados. Mais 
de 30% dos voluntários sofreram crises de dor 
de cabeça diárias. Do total de participantes, 13% 
chegaram ao nível de estresse agudo, com alterações 
nos batimentos cardíacos e na atividade cerebral, 
medidos por exames de imagem, a partir de seis 
semanas de exposição contínua a esses conteúdos. 
Os casos de estresse agudo exigiram tratamento com 
medicamento e terapia.

Os pesquisadores acompanharam o grupo que 
desenvolveu sintomas mais acentuados ao longo 
de três anos. Nesse período, qualquer imagem que 
remetesse aos eventos voltava a causar dores de 
cabeça, ansiedade e irritabilidade. Mesmo entre os 
participantes que não tiveram problemas de saúde, 
as imagens produziram ansiedade e desconforto 
no momento e por cerca de 3 horas depois de 
apresentadas, também durante os três anos de 
acompanhamento depois do experimento principal.

Algumas religiões e filosofias orientais pregam que 
devemos evitar falar, ler e olhar imagens de violência 
e catástrofes. Ao proteger nossos sentidos contra 
conteúdos como esses, protegemos nosso espírito, 
nossa mente e nosso bem-estar, afirmam. Para quem 
não é monge, não dá para seguir esses preceitos 
sem se tornar um desconectado com a realidade. 
Mas é saudável e recomendável fazer uma dieta de 
imagens, protegendo-se de atrocidades e aberrações 
desnecessárias. Fotos e vídeos agressivos têm um 
efeito real sobre a nossa qualidade de vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshi-
ma/noticia/2014/11/imagens-e-o-nosso-bbem-estarb.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao texto, é correto afirmar que

(A) a existência de museus como o do Holocausto e o 
de Hiroshima nos dá a certeza e a garantia de que 
tais tragédias jamais se repetirão.

(B) o cuidado para evitar conteúdos violentos é uma 
forma de negar e se afastar da realidade, de acordo 
com a autora.

(C) todas as religiões e filosofias pregam que devemos 
evitar falar, ler e olhar imagens de violência e 
catástrofes.

(D) a autora afirma que o ato de visitar museus como 
o do Holocausto e de Hiroshima  provoca e tem, 
sobre nós, o mesmo efeito de imagens vistas em 
programas sensacionalistas. 

(E) a autora, ao ver as notícias em geral, utiliza o 
artifício de desviar o foco de seu olhar, temendo 
pelo que pode ver. 

QUESTÃO 02
Em “Meu receio é me deparar com alguma 
imagem forte, triste e espetacularmente 
desumana na primeira página.”, em relação aos 
termos destacados, é correto afirmar que

(A) são todos adjetivos que têm a função de caracterizar 
“imagem”. 

(B) são adjetivos “forte”, “triste” e “desumana”, sendo 
que “espetacularmente” é um advérbio que incide 
sua modificação sobre todo o período. 

(C) são adjetivos “forte” e “triste”, sendo que 
“espetacularmente” é um advérbio que incide 
sua modificação apenas sobre o substantivo 
“desumana”. 

(D) são adjetivos “forte”, “triste” e “desumana”, sendo 
que “espetacularmente” é um advérbio que 
incide sua modificação apenas sobre o adjetivo 
“desumana”.

(E) são todos adjetivos que têm a função de caracterizar 
a expressão “na primeira página”.

QUESTÃO 03
Em “... para navegar na internet ou zapear os 
canais de TV.”, é correto afirmar que

(A) os termos destacados foram utilizados no sentido 
literal, e o segundo se refere à ação praticada pelos 
“hackers”.

(B) o segundo termo destacado significa mudar rápida 
e repetidamente os canais de TV, por meio do 
controle remoto.

(C) o primeiro termo destacado está sendo usado em 
sentido literal e significa percorrer a internet.

(D) os termos destacados têm o mesmo sentido e 
podem ser usados como sinônimos. 

(E) os termos destacados têm sentidos opostos e 
foram utilizados no sentido figurado.

QUESTÃO 04
Em “Diariamente, os voluntários acompanharam 
notícias com imagens...”, o termo em destaque 
expressas circunstância de

(A) modo.
(B) intensidade
(C) lugar. 
(D) tempo. 
(E) afirmação.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta em relação ao 
que ser afirma dentro dos parênteses quanto à 
colocação pronominal.

(A) “...quando me aproximo dos jornais pela 
manhã.”(gramaticalmente inadequada).

(B) “... imagens que assaltam-nos...”. (gramaticalmente 
adequada).

(C) “... é não deixar que nos esqueçamos...”. 
(gramaticalmente inadequada).

(D) “... fazer uma dieta de imagens, protegendo-se de 
atrocidades...” (gramaticalmente inadequada).

(E) “... para não deixar que ele se repita.” (gramaticalmente 
adequada).

QUESTÃO 06
Em “Os pesquisadores acompanharam o grupo 
que desenvolveu sintomas mais acentuados 
ao longo de três anos.”, o termo destacado, 
sintaticamente, exerce função de

(A) objeto direto. 
(B) predicativo. 
(C) sujeito. 
(D) objeto indireto.
(E) complemento nominal. 

QUESTÃO 07
Em “É uma forma de acionar nossa memória 
sinestésica.”, o termo destacado refere-se à 
memória que 

(A) relaciona somente as imagens aos fatos ocorridos.
(B) relaciona não só fatos e imagens, como também 

sensações.
(C) resgata somente nossas lembranças ancestrais.
(D) resgata somente nossas lembranças nostálgicas e 

prazerosas. 
(E) relaciona somente fatos, imagens e lembranças 

nostálgicas. 
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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 OQUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo 
destacado NÃO caracteriza o termo que o 
acompanha. 

(A) “imagem forte”.
(B) “efeito real”.
(C) “saúde física”.
(D) “longa pesquisa”.
(E) “aberrações desnecessárias”.

QUESTÃO 09
Em “Os pesquisadores acompanharam 
o grupo que desenvolveu sintomas mais 
acentuados ao longo de três anos.”, a oração 
em destaque é

(A) subordinada adjetiva. 
(B) subordinada substantiva. 
(C) subordinada adverbial. 
(D) coordenada sindética. 
(E) coordenada assindética.

QUESTÃO 10
Em “Fotos e vídeos agressivos têm um efeito 
real sobre a nossa qualidade de vida.”, o 
termo destacado

(A) foi acentuado incorretamente.
(B) recebeu acento para concordar com o sujeito 

simples da oração. 
(C) recebeu acento para concordar com o sujeito 

composto da oração.
(D) foi acentuado por estar conjugado no tempo 

passado. 
(E) está conjugado na primeira pessoa do plural. 

QUESTÃO 11
Um teclado alfanumérico com 105 teclas tem 
um terço de suas teclas com algum número. 
As teclas sem números estão em quantidade 
igual a

(A) 35.
(B) 105.
(C) 70.
(D) 26.
(E) 23.

QUESTÃO 12
Em um Set de um jogo de vôlei, o placar foi 
25 para o time A e 16 para o time B. Rafael é 
jogador do time A e fez 24% dos pontos do 
seu time durante o set. Os pontos feitos por 
Rafael, nesse set, correspondem a 

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.
 

QUESTÃO 13
O conjunto C é formado pelas letras da 
palavra PERNAMBUCO e o conjunto D é 
formado pelas letras da palavra PARAÍBA. O 
conjunto formado pela união de C e D tem, 
exatamente,

(A) 11 elementos.
(B) 13 elementos.
(C) 14 elementos.
(D) 15 elementos.
(E) 17 elementos.
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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 14
A sequência apresentada a seguir tem sua 
lei de formação bem determinada a partir da 
análise de cada um dos seus elementos:

1, 8, 27, ....., 125, 216, 343, ...

O quarto termo da sequência foi omitido. 
Para que seja satisfeita a formação dessa 
sequência, o número omitido deve ser

(A) 36.
(B) 39.
(C) 49.
(D) 56.
(E) 64.

QUESTÃO 15
Negar logicamente a proposição “Todo 
homem é rico” é dizer que

(A) “todo homem é pobre”.
(B) “algum homem não é rico”.
(C) “quem é homem é rico”.
(D) “não existe homem rico”.
(E) “não existe homem pobre”.

QUESTÃO 16
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.

(A) É uma empresa pública, com capital 
exclusivamente da União e tem personalidade 
jurídica de direito público.

(B) É uma sociedade de economia mista, com 
patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúde.

(C) É uma empresa pública, com patrimônio da 
União e dos Entes da Federação, vinculada ao 
Ministério da Educação.

(D)  A EBSERH tem sede e foro em Brasília, e poderá 
manter representações em outras unidades da 
Federação, e, por ser empresa pública, não pode 
ter filiais.

(E) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) Em nenhuma hipótese, a EBSERH está 
dispensada de contratar mediante licitação na 
forma da Lei 8.666/93. 

(B) A EBSERH pode contratar com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres, 
não tendo obrigatoriedade de respeitar o princípio 
da autonomia universitária. 

(C) Os contratos firmados entre a EBSERH e as 
instituições federais de ensino devem conter 
prazo de execução. 

(D) Os contratos firmados entre a EBSERH e as 
instituições públicas congêneres não têm a 
obrigatoriedade de conter a sistemática de 
acompanhamento e avaliação e conter critérios 
e parâmetros a serem aplicados. 

(E) Não compete à EBSERH administrar unidades 
hospitalares ligadas ao Sistema Único da Saúde 
e exercer função de controladoria e auditoria 
sobre os hospitais particulares. 

QUESTÃO 18
Quanto ao Conselho de Administração da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) Compete ao Conselho de Administração 
acompanhar periodicamente o desempenho da 
EBSERH. 

(B) O representante dos empregados que comporão 
o Conselho de Administração será escolhido pelo 
presidente do conselho, mediante lista tríplice 
apresentada pelo sindicato da categoria. 

(C) O representante dos empregados participará 
das discussões e deliberações sobre assuntos 
que envolvam relações sindicais, remuneração, 
benefícios e vantagens. 

(D) Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH propor os valores dos regimes de 
alçada para as várias instâncias de gestão da 
própria EBSERH. 

(E) O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dois anos, contados a 
partir da data da publicação do ato de nomeação, 
podendo ser reconduzidos por igual período. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os membros do Conselho Consultivo serão 
indicados trienalmente e designados pelo 
Ministro da Educação.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S(B) O Conselho Consultivo é órgão permanente 
da EBSERH que tem finalidades de consulta e 
apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de 
Administração. 

(C) A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada e 
assegurado o reembolso das despesas de 
locomoção e estada necessárias ao desempenho 
da função, que é considerada relevante. 

(D) Compete ao Conselho Consultivo denunciar, por 
qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou 
crimes que descobrirem, e sugerir providências 
úteis. 

(E) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á 
bimestralmente. 

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta.

(A) A Comissão de Ética da EBSERH será composta 
por três empregados, podendo estes ser 
permanentes ou temporários. 

(B) A atuação na Comissão de Ética de Auditoria da 
EBSERH, por ser considerada relevante, será 
remunerada. 

(C) A elaboração e a aprovação do regulamento 
interno da Comissão de Ética será feita pelo 
Conselho de Administração. 

(D) O presidente da EBSERH poderá constituir 
Comissão de Controle Interno, composta 
por seis membros, sendo um representante 
da Presidência e um representante de cada 
Diretoria.

(E) O presidente da EBSERH constituirá Comitê 
Interno de Gestão do Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais (REHUF), nomeando pessoas de sua 
confiança.

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde 
consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem 
acesso preferencial aos mais pobres às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(B)  O dever do Estado de prover as condições 
indispensáveis ao pleno exercício do direito 
à saúde exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

(C)  Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 

(D)  As fundações mantidas pelo Poder Público e a 
Administração Pública Indireta não fazem parte 
do Sistema Único de Saúde. 

(E)  A iniciativa privada deverá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter complementar.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde.

(A) Conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência à saúde da 
população. 

(B) Organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(C) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

(D) Participação da comunidade.
(E) O atendimento prioritário aos pobres, das 

crianças e mulheres.
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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 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações 
e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade decrescentes, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(B) Serviços Especiais de Acesso Aberto são 
serviços de saúde específicos para atendimento 
da pessoa, que posteriormente ressarcirão 
financeiramente o Sistema Único de Saúde. 

(C) Região de Saúde é a descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações 
e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema. 

(D) Mapas da Saúde é o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

(E) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica são os 
documentos que estabelecem critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS. 

QUESTÃO 24
Sobre a Seguridade Social, assinale a 
alternativa correta.

(A) A seguridade social compreende um conjunto de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social.

(B) Compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base, 
exclusivamente, na seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios e serviços.

(C) A seguridade social tem como objetivo dar 
cobertura preferencial aos mais pobres. 

(D) A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, incidindo contribuição sobre 
aposentadoria. 

(E) Não haverá incidência de contribuição social 
sobre a receita de concursos de prognósticos. 

QUESTÃO 25
Quanto aos serviços privados de assistência 
à saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Na prestação de serviços privados de assistência 
à saúde, não serão observadas as normas 
expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde quanto às condições para seu 
funcionamento. 

(B) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a 
participação direta de capital estrangeiro na 
assistência à saúde.

(C) O Sistema Único de Saúde deverá sempre 
prover cobertura assistencial à população, não 
podendo recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada. 

(D) Os critérios e valores para a remuneração 
de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados 
no Conselho Nacional de Saúde.

(E) Os administradores de entidades contratadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem 
exercer cargo de chefia no SUS. 

QUESTÃO 26
Acerca do Sistema Operacional LINUX, o 
comando pwd permite que

(A) seja criado um novo diretório/pasta. 
(B) seja excluído um diretório/pasta. 
(C) seja criado um novo usuário. 
(D) seja exibido o caminho do diretório/pasta em que 

o usuário se encontra. 
(E) seja criado um novo grupo de usuários. 

QUESTÃO 27
Acerca do Sistema Operacional LINUX, para 
uma visualização rápida do conteúdo de um 
arquivo texto, pode ser utilizado o comando

(A) kit.
(B) cat.
(C) tell.
(D) teil. 
(E) exib.
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QUESTÃO 28
Acerca da instalação e configuração do 
Sistema Operacional LINUX, uma das opções 
existentes para a configuração do processo 
de inicialização (boot) é a utilização do 
gerenciador

(A) mac ou aple. 
(B) fdisk ou mkdir. 
(C) dump ou loader. 
(D) tail ou gimp.
(E) lilo ou grub. 

QUESTÃO 29
No Sistema Operacional Windows XP, o 
Prompt de Comando pode ser acionado 
digitando-se CMD no menu Iniciar/Executar. 
Entre os comandos existentes, para criar, 
alterar ou excluir um rótulo de volume de um 
disco, pode ser utilizado o

(A) label. 
(B) vol. 
(C) rnvol. 
(D) fvol.
(E) ren -v.

QUESTÃO 30
Considerando o Sistema Operacional 
Windows 7, versão em português, em sua 
instalação padrão, o comando DEFRAG, 
utilizado no Prompt de Comando, pode ser 
utilizado para

(A) liberar espaço em disco, excluindo arquivos não 
indexados. 

(B) compactar os arquivos e reorganizar a chave de 
registro do sistema. 

(C) otimizar e desfragmentar arquivos em volumes 
locais para melhorar o desempenho do 
sistema. 

(D) realizar uma varredura em busca de vírus de 
computador e demais pragas virtuais.

(E) implementar políticas de segurança para o 
acesso a determinadas pastas/diretórios. 

QUESTÃO 31
Um sistema de arquivos é a estrutura 
subjacente usada pelo computador para 
organizar dados em um disco rígido ou 
partição. Se você estiver instalando um novo 
disco rígido no computador, será preciso 
formatar esse disco usando um sistema de 
arquivos para que você possa usá-lo. Há três 
opções de sistemas de arquivos que podem 
ser escolhidos no Windows 7. São eles:

(A) XSF, NFS e EXT3. 
(B) NTFS, FAT32 e FAT. 
(C) FAT16, FAT32 e FATX64. 
(D) REISERFS, XFS e FAT.
(E) EXT2, FAT e XP.

QUESTÃO 32
Considerando o MS-WORD 2010, versão 
português, em sua instalação padrão, para 
abrir a caixa de diálogo que permite SALVAR 
COMO, basta pressionar a tecla

(A) F3.
(B) F6.
(C) F7.
(D) F8.
(E) F12.

QUESTÃO 33
Considerando o MS-EXCEL 2010, versão 
português, em sua instalação padrão, e as 
informações contidas na imagem (tabela) a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta 
o resultado correto para a aplicação da 
seguinte fórmula:

          =SE(A1>C2^2;B$1+C3;A3*C$2)

(A) 0
(B) 1
(C) 6
(D) 12
(E) 20

QUESTÃO 34
Considerando o WRITER versão 4.1 
(LibreOffice), versão português, em sua 
instalação padrão, para aplicar negrito a um 
texto previamente selecionado, basta utilizar 
a tecla de atalho
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para 
a interpretação das alternativas.

(A) Ctrl + B.
(B) Crtl + N. 
(C) Ctrl + S.
(D) Ctrl + L.
(E) Ctrl + G.
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QUESTÃO 35
Considerando a maneira padronizada de 
cabear um tipo de rede, conhecida como 
“Cabeamento estruturado”, que visa facilitar 
a expansão da rede assim como a detecção 
de possíveis falhas, um cabo de rede do tipo 
UTP padrão CAT 5, possui

(A) 4 pares de fios.
(B) 5 pares de fios. 
(C) 6 pares de fios.
(D) 7 pares de fios.
(E) 8 pares de fios.

QUESTÃO 36
Para conectar dois computadores de forma 
direta, utilizando apenas suas respectivas 
placas de rede, deve ser utilizado um cabo utp 
“invertido”, com conectores RJ45, também 
conhecido como,

(A) Atomic.
(B) PoEd. 
(C) Crossover.
(D) Crimpagem EW3.
(E) Crimpagem EW4.

QUESTÃO 37
Acerca do protocolo UDP (User Datagram 
Protocol) presente na camada de transporte 
do modelo TCP/IP, é correto afirmar que

(A) é orientado à conexão, que o define como 
full-duplex e confiável. Antes de iniciar uma 
transmissão, é necessário que uma conexão 
seja estabelecida.

(B) é orientado à conexão. Com isso, não é 
reconhecido como confiável, pois não há garantia 
de que os dados foram realmente recebidos pelo 
destino. 

(C) não é orientado à conexão. Com isso, não é 
reconhecido como confiável, pois não há garantia 
de que os dados foram realmente recebidos pelo 
destino.

(D) é orientado à conexão. Com isso, é reconhecido 
como confiável, pois há garantia de que os dados 
foram realmente recebidos pelo destino.

(E) não é orientado à conexão. Com isso, é 
reconhecido como confiável, pois há garantia de 
que os dados foram realmente recebidos pelo 
destino.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa em que o tipo de 
memória volátil que permite a leitura e escrita 
de forma aleatória está representado de 
forma correta.

(A) HD.
(B) ROM. 
(C) RAM.
(D) Pendrive.
(E) BLU-RAY.

QUESTÃO 39
O modelo OSI (Open Systems Interconnect) 
é constituído por sete camadas. A camada 
“inferior” na hierarquia é identificada como 
física assim como a  “superior” é identificada 
como

(A) enlace.
(B) aplicação. 
(C) lógica.
(D) apresentação.
(E) rede.

QUESTÃO 40
Os computadores equipados com a interface 
padrão IEEE 802.11 possibilitam

(A) exibir imagem em FULL-HD.
(B) exibir imagens em HD. 
(C) utilizar o cabeamento estruturado para 

alimentação de energia elétrica.
(D) acessar redes wireless.
(E) acessar a rede através de fibra óptica.

QUESTÃO 41
Acerca da administração e gerência de 
usuários no sistema operacional LINUX, 
para adicionar um usuário, deve ser utilizada 
a seguinte SINTAXE: useradd [opções] 
<username>.  A opção “-c”, ou seja,  useradd -c  
<username>, permite que

(A) no primeiro acesso do usuário seja solicitada 
uma nova senha.

(B) seja cadastrado um usuário sem senha. 
(C) o usuário tenha privilégios de administrador 

(root).
(D) seja incluído um comentário referente ao usuário, 

como nome, função, etc.
(E) seja criado o usuário, mas com seu acesso 

com status de bloqueado, impedindo o login no 
sistema.



11 Cargo: Técnico em Informática

QUESTÃO 42
Para o usuário interagir com o sistema 
operacional através de comandos informados 
em forma de texto simples, é utilizado o SHELL. 
No Sistema Operacional Windows, tratando-
se do MS-DOS, o shell era “executado” pelo 
command.com. 
 No Sistema Operacional LINUX, em sua 
configuração padrão, um usuário com 
privilégios de administrador (root) o shell “é 
identificado” com o caractere #, já os usuários 
com privilégios “normais”, são identificados 
pelo caractere

(A) $.
(B) %.
(C) @.
(D) *.
(E) &.

QUESTÃO 43
Considerando o navegador Google Chrome, 
no sistema  Operacional Windows,  para 
ativar ou desativar a barra de favoritos, basta 
utilizar a tecla de atalho
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para 
a interpretação das alternativas. 

(A) Ctrl+Alt+F4.
(B) Ctrl+Shift+B.
(C) Alt+F8.
(D) Ctrl+Shift+F.
(E) Alt+F3.

QUESTÃO 44
Considerando o navegador Mozilla Firefox, 
versão 39, assinale a alternativa que descreve 
de forma correta a funcionalidade circulada 
na imagem a seguir.

(A) Bloqueador de Pop-Up.
(B) Navegação In-Private.
(C) Compartilhar Conteúdo.
(D) Exibir o Histórico de Navegação.
(E) Exibir seus Favoritos.

QUESTÃO 45
Acerca da instalação, configuração e 
utilização de correio eletrônico, o protocolo 
IMAP permite

(A) o mapeamento “on demand”, devido à 
configuração transparente do MAC address 
padrão IEEE-2304.

(B) que o MAC do servidor de e-mails seja 
encapsulado em todas as mensagens recebidas.

(C) que o MAC do servidor de e-mails seja 
encapsulado em todas as mensagens enviadas.

(D) que o serviço de nomes de domínio localize o 
servidor de e-mails através do seu respectivo 
MAC.

(E) ler as mensagens de e-mail sem a necessidade 
de primeiramente baixá-las para o computador.

QUESTÃO 46
O tipo de backup que copia somente os 
arquivos criados ou alterados desde o último 
backup é conhecido como

(A) reflexivo.
(B) normal.
(C) incremental.
(D) dicotômico.
(E) polifórmico.

QUESTÃO 47
Acerca dos tipos de Vírus de Computador, 
aquele que permite que “hackers” controlem 
o PC infectado através de acesso remoto, de 
modo completo ou restrito, é conhecido como

(A) backdoor.
(B) hoax.
(C) boot.
(D) macro.
(E) natas.

QUESTÃO 48
Acerca dos tipos de memórias de Computador, 
uma memória EPROM tem como principal 
característica

(A) ser a sucessora da memória CACHE, 
promovendo maior velocidade no barramento de 
dados.

(B) ser a memória que apresenta melhor desempenho 
do Data Bus.

(C) ser do tipo somente leitura, que pode ser apagada 
e/ou programada pelo usuário.

(D) trabalhar em conjunto com as placas de vídeo, 
em forma de acelerador gráfico.

(E) promover um melhor desempenho da memória 
DRAM, aumentando a eficiência da memória 
virtual.
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QUESTÃO 49
Considerando os conceitos de comunicação 
em redes comutadas, quando uma conexão 
é realizada em “UNICAST”, significa 
basicamente que

(A) estabelece uma conexão através do protocolo 
RARP para um grupo específico de estações de 
trabalho.

(B) estabelece uma conexão através do protocolo 
ARP para todas as estações de trabalho.

(C) há um endereçamento para todos os dispositivos 
que pertencem à rede.

(D) há um endereçamento para um grupo específico 
de dispositivos.

(E) há um endereçamento para um único destino 
(ponto-a-ponto).

QUESTÃO 50
Enquanto o protocolo de endereço IP versão 
6 (IPV6) é composto por uma extensão de 
128 bits, o protocolo de endereço IP versão 4 
(IPV4) é composto por uma extensão de

(A) 8bytes.
(B) 8bits.
(C) 16bits.
(D) 32bits.
(E) 64bits.
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