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          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 
 

OPERADOR  

DE  

COMPUTADOR 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 

 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 

vida política e econômica do Brasil agem como 

se a formação do professor não interferisse na 

formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 

pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 

lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 

ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 

uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 

adequada aos professores. 

 

02) É uma afirmativa comprovável no texto: 

 

(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 

nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 

invejável, mas em nada tem contribuído para o 

crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 

mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 

crônicos e pouco têm adiantado os avanços 

conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 

presente na alternativa: 

 

(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 

(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 

acontecido com a introdução de um autor que 

nos fascinou,” (L.32/33). 

 

04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 

 

(A) concessão 

(B) finalidade 

(C) conclusão 

(D) explicação. 

 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 

(B) um verbo 

(C) um adjetivo 

(D) um pronome 

 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 

mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 

(B) "dos professores" (L.11). 

(C) "do mundo" (L.5). 

(D) "de aulas" (L.26). 

 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 

informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 

pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo  exige  

conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade 

promissora” (L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
 

“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 

ativa, a forma verbal corresponderá a 

 

(A) Cumpria 

(B) Cumpre 

(C) Cumpririam 

(D) Cumpriram 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23)— causa.  

(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 

(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 

afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 

podemos retribuir essa atenção e carinho." 

(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 

escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão"é (...) que", em " Afinal, é nela 

que os docentes podem trocar experiências 

com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 

valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 

ser implementados pelas escolas." (L.26), 

completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  

intensifica o advérbio. 

 

 

 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de 

aviões é controlado à distância por meios 

eletrônicos e computacionais, sob a supervisão 

de humanos, ou mesmo sem a sua 

intervenção, por meio de Controladores 

Lógicos Programáveis (CLP). 

 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12) O rompimento da barragem de Fundão, 

localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 

35 km do centro do município brasileiro de 

Mariana, Minas Gerais, ocorreu na tarde de 5 

de novembro de 2015. Trata-se de uma 

barragem de rejeitos de mineração controlada 

pela Samarco Mineração S.A., um 

empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira 

Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal 

desastre teve repercussão direta em qual 

importante rio da região? 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13) Foi sancionado em março de 2015 um 

importante diploma legal do sistema jurídico 

brasileiro. Assinale a alternativa que traz esta 

significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14) Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um 

pais que há muito tempo havia rompido 

ligações diplomáticas. Assim, depois de mais 

de cinquenta anos de rompimento oficial, os 

EUA voltaram a se reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

15) Transmitido através da picada do mosquito 

Aedes aegypti, causa doença que embora 

raramente acarrete complicações para seu 

portador, apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido por 

gestante, podendo prejudicar o feto em alguns 

casos).  

 

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

 
 

16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Word 2010: 

 

I. A vista Backstage proporciona acesso a 

diversas operações relacionadas com a gestão 

de documentos, como seja guardar, partilhar, 

imprimir, publicar, definir permissões, criar 

novos documentos, ou o acesso às opções 

gerais de configurações do Word. 

II. O Microsoft Word 2010 oferece a possibilidade 

de adicionar efeitos às imagens com a 

necessidade de um programa específico de 

edição. 

III. O Microsoft Word 2010 apresenta agora 

ferramenta de tradução de texto, a partir do 

separador REVER, no grupo IDIOMA. 

IV. O Microsoft Word 2010 contém agora uma 

funcionalidade, no separador Layout da Página, 

que permite capturar automaticamente o ecrã 

de qualquer aplicação que não esteja 

minimizada, inserindo a imagem resultante 

dessa captura no documento ativo. 

 

(A) As afirmativas II e IV são falsas. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I está correta. 

(D) Existem três afirmativas verdadeiras. 

 

17) Com relação à imagem abaixo responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Microsoft Excel um usuário digitou a formula 

acima na célula A1, ao pressionar a tecla Enter o 

resultado que será obtido na célula A1 é: 

(A) 17 

(B) -17 

(C) #REF 

(D) –soma(d1:d4) 

 

 

 

 

 

 

 

18) Em relação à arquitetura dos processadores 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. A tecnologia conhecida como CISC possui um 

grande conjunto de instruções. Ou seja, 

quanto mais instruções, maior o processador. 

II. A tecnologia conhecida como RISC têm sua 

construção mais simples, pois possuem algo 

denominado decodificador de instruções ou 

microcódigo. 

 

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(B) As afirmativas I e II são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

 

19) Com relação à introdução ao processamento de 

dados analise os itens abaixo sobre os tipos de 

HD e as transmissões de dados: 

 

I. HDs do tipo ATA transmitem os bits de forma 

paralela. 

II. O HD ATA ou CD ou DVD é conectado à 

controladora IDE. 

III. As conexões SATA estão em desuso. 

IV. O cabo SATA transmitem os dados de forma 

serial. 

 

(A) As afirmativas I e II são falsas. 

(B) As afirmativas II e III são falsas. 

(C) Existe apenas uma afirmativa falsa. 

(D) Existe apenas uma afirmativa verdadeira. 

 

20) Analise os itens com relação aos tipos de 

memória RAM e ROM: 

 

I. As memórias do tipo EPROM têm como 

principal característica a capacidade de 

permitir que dados sejam regravados no 

dispositivo com o auxilio de um componente 

que emite luz ultravioleta. 

II. A memória RAM trabalha em conjunto com a 

UCP, portanto, a quantidade de memória RAM 

influencia no desempenho da maquina no que 

tange a velocidade de processamento, devendo 

haver proporcionalidade entre elas. 

III. A memória Cache é um tipo de memória ROM. 

IV. A memória PROM permite uma única 

programação, geralmente, feita pela fábrica. É 

irreversível. 

 

(A) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

(B) As afirmativas II, III e IV são falsas. 

(C) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 

(D) Apenas as afirmativas III e IV são falsas. 

INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

 

 
 

21) No Windows 8 o atalho Windows + U irá: 

 

(A) Trocar para um segundo monitor, caso exista. 

(B) Irá permitir fazer zoom. 

(C) Abrir o centro de acessibilidade. 

(D) Abrir o programa narrador. 

 

22) Com relação a função Charms Bar do Windows 

8 analise os itens abaixo: 

 

I. É uma barra localizada na lateral que pode ser 

acessada colocando o mouse no canto direito e 

inferior da tela ou clicando no atalho tecla do 

Windows + D. 

II. Essa função substitui a barra de ferramentas 

presente no sistema e configurada de acordo 

com a página em que o usuário está. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

23) Analise os itens abaixo com relação ao 

Windows 8: 
 

I. O Windows 8 não perdeu a compatibilidade e 

nem a forma de trabalhar com aplicativos na 

versão x86, feitos em versões mais antigas do 

sistema operacional. 

II. O Windows 8 veio com uma nova característica 

para Desktops e Tablets, o Windows Style, 

também conhecido de Windows Metro, 

presente no Windows Phone 7. 
 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

24) Com relação ao Windows 10 analise os itens 

abaixo: 
 

I. O Windows 10 permite que você use tanto o 

Menu Iniciar quanto a tela Iniciar, igual a do 

Windows 8. 

II. O Windows 10 possui um centro de notificação 

que dá uma boa visão geral dos novos e-mails, 

atualizações, dispositivos conectados e outros. 
 

(A) Apenas o Item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o Item II é verdadeiros. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

25) As Relações Humanas decorrem da interação 

entre duas ou mais pessoas, analise os itens 

abaixo com relação ao conceito de Relações 

Humanas: 

 

I. A competência interpessoal, é onde se envolve 

e, ocorre a interação entre duas ou mais 

pessoas, é a habilidade de lidar eficazmente 

com outras pessoas. 

II. A competência intrapessoal é o dialogo interno, 

conhecendo, percebendo e identificando as 

crenças, atitudes, sentimentos, entre outros. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

26) Assinale a opção que seja um Objetivo 

Específico das Relações Humanas: 
 

(A) Expressar a deificação de personalidade. 

(B) Explicar os fatores que determinam um 

relacionamento harmonioso no ambiente social 

e profissional. 

(C) Expressar a definição “Comportamento 

Humano”. 

(D) Ter Consciência das dificuldades e conflitos em 

grupos sociais. 

 

27) Com relação às Correspondências Oficiais 

analise os itens abaixo: 
 

I. Memorando: Correspondência usada nas 

comunicações internas, referente a assuntos 

rotineiros, devendo conter mensagens curtas, 

simples e claras. Suas principais características 

é a informalidade e agilidade. 

II. Ofício: Utiliza-se também, como expediente de 

comunicação escrita de um agente público a 

particular. 
 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

28) Assinale uma característica do Requerimento: 
 

(A) Instrumento de caráter público que serve para 

solicitar algo de um particular. 

(B) Deve basear-se em dispositivos legais e ser 

redigido na terceira pessoa. 

(C) Deve basear-se em lei específica e ser redigido 

na primeira pessoa. 

(D) Utilizado para também devolver ou encaminhar 

processos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                    

QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

29) A extensão padrão dos arquivos do bloco de 

notas é: 

 

(A) .DOC 

(B) .TXT 

(C) .DOCX 

(D) .JPG 

 

30) O atalho para abrir o programa Paint na opção 

executar do Windows 10 é: 

 

(A) MSPAINT 

(B) PAINT 

(C) PAINT.EXE 

(D) PAINTEXE 

 

31) A forma de tratamento direcionado ao Chefe 

da Casa Civil é: 

 

(A) Vossa Senhoria. 

(B) Vossa Majestade. 

(C) Vossa Excelência. 

(D) Vossa Magnificência. 

 

32) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

serviço de Mala Direta do Microsoft Word 

2010: 

 

I. Uma das etapas da mala direta é conectar o 

documento a uma fonte de dados.   

II. Visualização de alterar documentos individuais 

e concluir a mesclagem. 

 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

33) A opção Marca D’água está localizado na guia: 
 

(A) Inserir. 

(B) Referências. 

(C) Layout da Página. 

(D) Página Inicial. 

 

34) No Microsoft Word 2010, ao manter a tecla 

CTRL pressionada e clicar em qualquer lugar 

de uma frase a seleção do texto será: 
 

(A) A palavra será selecionada após o clique. 

(B) A frase será selecionada após o clique. 

(C) Parte da palavra será selecionada após o 

clique. 

(D) Nada acontecerá, apenas o cursor irá mudar de 

lugar. 

35) Para selecionar um bloco de texto vertical no 

Microsoft Word 2010 deve-se manter qual tecla 

pressionada: 

 

(A) ALT 

(B) CTRL 

(C) SHIFT 

(D) TAB 

 

36) O atalho CTRL + A no Microsoft Word 2010 

irá: 

 

(A) Abrir a opção de salvar como. 

(B) Abrir a opção de Abrir. 

(C) Irá selecionar todo o texto. 

(D) Irá salvar o arquivo sem abrir a caixa de 

diálogo. 

 

37) No Windows 10 um usuário deseja Ativar ou 

desativar as teclas de alternância, a opção 

recomendada é: 

 

(A) Shift cinco vezes. 

(B) Alt esquerda + Shift esquerda. 

(C) Shift direita por oito segundos. 

(D) Num Lock por cinco segundos. 

 

38) A abreviatura utilizada para Autoridades 

Judiciárias como auditores, defensores públicos 

entre outros é: 

 

(A) V.Ex.ª ou V. Exa 

(B) V.Em.ª, V. Ema. 

(C) V. Mag.ª ou V. Maga. 

(D) V.S.ª ouV. Sa. 

 

39) Com relação às normas específicas de 

formatação da ATA analise os itens abaixo: 

 

I. Todos os verbos descritivos de ações da 

reunião usados no pretérito perfeito do 

indicativo. 

II. Sem emprego de abreviaturas ou siglas. 

III. Números, valores, datas e outras expressões 

são sempre representados por extenso. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum dos itens é falso. 
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40) Com relação aos tipos de correspondência 

oficial analise os itens abaixo: 

 

I. A Circular é um tipo de correspondência 

dirigida a várias repartições ou pessoas – 

multidirecional. 

II. O Ofício é um tipo de correspondência externa 

usada por órgãos do governo e autarquias (ato 

administrativo). 

 

(A) Os itens I e II são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Apenas o item I é falso. 

(D) Apenas o item II é falso. 

 


