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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Marque com (V) para verdadeiro e (F) para falso e 

depois assinale a opção que apresenta a sequência 

CORRETA.  

 

I. (___) Vírus – programa usado para detecção de 

vírus e trojans em um sistema. 

II. (___) Trojan  – são programas executáveis usados 

na invasão (espionagem) de computadores. 

III. (___) WORM– é um programa que cria cópias de si 

mesmo - por exemplo, de uma unidade para a outra - 

ou copiando-se usando e-mail ou outro mecanismo 

de transporte. 

IV. (___) Antivírus – são programas que executam 

ações não solicitadas e se multiplicam. 

V. (___) Spyware– Programas independentes que 

podem monitorar as atividades do sistema de 

maneira secreta. Estes podem detectar senhas e 

outras informações confidenciais e enviá-las para 

outro computador. 

 

A) V – F – V – V – F 

B) F – F – V – V – V 

C) F – V – V – F – V  

D) F – V – F – V – F  

 

22) Marque alternativa correta. 

 

É uma rede que visa cobrir uma área urbana. 

Normalmente é composta pela interligação de todas as 

redes locais de uma mesma empresa, na mesma região 

metropolitana. 

 

A) PAN 

B) LAN 

C) WAN 

D) MAN 

 

23) Considerando que o malware citado como vilão não 

se propaga por meio da inclusão de cópias de si 

mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim 

pela execução direta de suas cópias ou pela 

exploração automática de vulnerabilidades existentes 

em programas instalados em computadores, trata-se 

de um:  

 

A) Backdoor. 

B) Vírus de macro. 

C) Worm. 

D) Spyware. 

24) A web contém milhões de sites e bilhões de páginas. 

Estas páginas são conectadas através de:  

 

A) Tabelas. 

B) Hyperlinks. 

C) Guias. 

D) URLs. 

 

25) Para excluir um arquivo selecionado definitivamente 

sem passar pela a lixeira usamos a seguinte 

combinação no teclado.  

 

A) Caps Lock + Delete e depois  a tecla Enter. 

B) Shft + Ctrl e depois a tecla Enter. 

C) Alt + Ctrl + Delete e depois a tecla Enter. 

D) Shft + Delete e depois a teclado Enter. 

 

26) Em um ambiente Linux, qual o procedimento 

correto para remover um pendrive com 

segurança? 

 

A) Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho 

do pendrive na área                                                                          

de trabalho e clique com o botão esquerdo sobre a 

opção de Desmontar     Volume. 

B) Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o 

atalho do pendrive na área de trabalho e clique com 

o botão direito sobre a opção de Desmontar  Volume. 

C) Clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o 

atalho do pendrive na área de trabalho e clique com 

o botão direito sobre a opção Propriedades e depois 

Desmontar  Volume. 

D) Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho 

do pendrive na área de trabalho e clique com o botão 

esquerdo sobre a opção de montar  Volume. 

 

27) São considerada como Browsers: 
 

A) Mozilla Firefox, Windows, Internet Explorer, Opera 

Mini 

B) Safari, Opera, Google Chrome, Internet Explorer 

C) Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Linux 

D) Opera Mini, Ubuntu, safari, Internet Explorer 

 

28) São considerados como Sistemas Operacionais:  

 

A) Linux, Windows, memórias, Placa de Rede. 

B) Windows 7, Ubuntu, Mouse, CPU 

C) Unix, Debian, Windows Xp, Ubuntu 

D) Linux, Debian, Windows 8, Cooler 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) Enumere a segunda coluna de acordo com a 

primeira depois marque a alternativa que 

apresenta o sequenciamento correto:  

 

Com o avanço dos computadores foram surgindo alguns 

tipos de sistemas operacionais que contribuíram para o 

desenvolvimento do software. Os tipos de sistema 

operacional existentes são:  

 

( 1 ) Monotarefa (Monoprogramável)  

( 2 ) Multitarefa (Multiprogramável)  

( 3 ) Sistema com Múltiplos Processadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1 – 3 – 2  

B) 2 – 3 – 1  

C) 3 – 2 – 1 

D) 1 – 2 – 3  

 

30) Assinale alternativa correta: 

 

São cabos de rede complexos, caros e de difícil 

instalação. São velozes e imunes a interferências 

eletromagnéticas. 

 

A) Cabos de Par Trançado 

B) Cabos Coaxiais  

C) Cabos de Fibra Óptica 

D) Cabos hdmi 

 

31) A memória interposta entre RAM e 

microprocessador, ou já incorporada aos 

microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de 

transferência entre RAM e processador denomina-se 

memória. 

 

A) Principal 

B) secundária  

C) Cache 

D) Rom 

32) O roteamento na rede Internet é uma tarefa 

executada pelo protocolo. 

 

A) HTTP 

B) TCP 

C) IP 

D) PPP 

 

33) São softwares aplicativos: 

 

A) Excel, Ms-Dos, Windows 

B) Word, GIMP, Power Point 

C) Cd-Rom, Word, Calculadora 

D) Memórias, Word, Lnux 

 

34) O Sistema Operacional: 

 

A) É o software responsável pelo gerenciamento, 

funcionamento e execução de todos os programas. 

B) É um software da categoria dos aplicativos, utilizado 

para a criação de textos, planilhas de cálculo, 

desenhos etc. 

C) Apesar de gerenciar a leitura e a gravação de 

arquivos, delega a função de localização de 

programas nas unidades de discos a softwares 

utilitários de terceiros. 

D) Linux é um software proprietário, já o Windows, é o 

software livre mais utilizado nos computadores 

pessoais atualmente. 

 

35) Na comutação de circuito ocorrem três fases, não 
sendo uma delas:  
 

A) Desconexão do circuito 
B) Estabelecimento do circuito 
C) Transferência da voz 
D) Conexão do circuito 
 

36) O modelo de referência OSI é dividido em camadas 
que seguem uma ordem hierárquica na qual cada 
camada usa as funções próprias ou as da camada 
anterior. Como é denominada a camada de número 4 
do modelo de referência OSI? 

 
A) Camada de Rede 
B) Camada de Transporte 
C) Camada de Sessão 
D) Camada de Aplicação 
 
37)  Os ajustes do computador com o sistema 

operacional Windows estão com mais funções 
automáticas a cada nova versão liberada. 
Considerando a versão Windows 7, qual das guias 
do painel de controle não oferece funções de 
configuração automática? 

 
A) Hardwares e sons 
B) Contas de usuário e segurança familiar 
C) Relógio, idioma e religião 
D) Sistema e segurança 

(   ) Quando há apenas um programa em execução e 

todos os recursos são feitos em prol desse programa, 

tendo ele uma estrutura básica. Ex.: MS-DOS. 

(  )  sistema em que existem duas ou mais  CPUs 

conectadas e trabalhando em conjunto.  Existem os 

fortemente acoplados, quando compartilham apenas uma 

memória e são controlados por um Sistema Operacional; 

E, os fracamente acoplados, em que cada sistema 

interconectados possui o seu Sistema Operacional. 

(   ) sistema que permite o funcionamento de vários 

programas, além de compartilhamento e gerenciamento 

de recursos, apresentando uma estrutura complexa. Ex.: 

Windows. 
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38) O software que permite ao usuário realizar tarefas 

adicionais àquelas oferecidas pelo sistema 

operacional recebe o nome de: 

 

A) Software básico 

B) Software aplicativo 

C) Software utilitário 

D) Software de áudio 

 

39) Um pendrive ou um celular, quando conectado ao 

computador, se torna um dispositivo: 

 

A) De saída 

B) De entrada 

C) Híbrido 

D) Temporário 

 

40) O REM (Registrador de Endereços de Memória) é 

um registrador que armazena temporariamente o 

endereço de acesso a uma posição de memória, e é 

necessário: 

 

A) Ao se iniciar uma operação somente de leitura  

B) Ao se iniciar uma operação de leitura ou de escrita 

C) Ao se iniciar uma operação somente de escrita 

D) Ao se iniciar uma operação de armazenamento 

 

41) Podemos dizer que ―HTML‖ é: 

 

A) Uma linguagem de marcação usada para produzir 

páginas na web, e é o que o navegador lê para 

apresentar a página ao usuário em frente ao 

computador. 

B) Uma comunicação entre processos no modelo 

cliente-servidor se dá através da troca de 

mensagens. 

C) Usado como endereço de um website e geralmente 

começa com ―http". 

D) Um protocolo de internet. 

 

42) O gerenciamento de implementação de arquivos 

pode ser feito em formas de locações, sendo elas 

definidas como: 

 

A) Contígua, Encadeada, Indexada e Combinada 

B) Contígua, Fechada, Indexada e Combinada 

C) Contígua, Encadeada, Anexada e Combinada 

D) Contínua, Fechada, Indexada e Combinada 

 

43) As Redes locais (LAN) possuem uma área de 

cobertura de, aproximadamente: 

  

A) 10m a 100m  

B) 10m a 1.000m 

C) 100m a 1.000m 

D) 10.000m 

44) Cada estação pode transmitir e receber, mas nunca 

ao mesmo tempo; quando um dispositivo está 

transmitindo o outro está recebendo e vice-versa. 

Essa direção do fluxo de dados é chamada de: 

 

A) Simplex 

B) Full-Duplex 

C) Simple-Duplex 

D) Half-Duplex 

 

45) Qual alternativa apresenta, respectivamente, 

exemplos de meios guiados e não guiados de 

comunicação de dados? 

 

A) Fibra óptica e Par Trançado 

B) Micro-ondas e Rádio 

C) Transmissão por satélites e Cabo Coaxial 

D) Infravermelho e Transmissão por satélites 

 

46) Em uma rede WAN (Wide Area Network), a sub-rede 

consiste em, basicamente: 

 

A) Roteadores e Bridges 

B) Hosts e Switches 

C) Linhas de transmissão e elementos de comutação 

D) Bridges e elementos de comutação 

 

47) O DNS traduz um __________, levando ao website 

que procura. Qual alternativa completa corretamente 

a lacuna? 

 

A) IP 

B) URL 

C) TCP 

D) FTP 

 

48) Julgue os itens abaixo sobre os Registradores: 
 

I- Surgiu da necessidade do processador de armazenar 

temporariamente dados intermediários durante um 

processamento. 

II- São dispositivos de armazenamento temporário, 

localizados no interior do processador. 

III- Cada registrador pode manter apenas um dado. 
 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é falso. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

49) O programa responsável por ensinar o processador 

da máquina a operar com os dispositivos básicos de 

entrada e saída é a (o): 
 

A) BIOS 

B) POST 

C) SETUP 

D) RAM 
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50) Assinale a alternativa correta sobre o sistema Bus 

Mastering: 

 

A) É um sistema avançado de acesso direto à memória, 

que permite que HDs, placas de vídeo e outros 

periféricos leiam e gravem dados diretamente na 

memória RAM, deixando o processador livre. 

B) É um sistema avançado de acesso direto à memória, 

que permite que diferentes dispositivos, como disco 

rígido, placa de vídeo, entre outros periféricos, leiam 

e gravem dados diretamente na memória ROM, 

mantendo a memória RAM livre para executar outras 

tarefas durante a transferência. 

C) É um sistema avançado de acesso direto à memória, 

que permite que HDs, placas de vídeo e outros 

periféricos leiam e gravem dados diretamente na 

memória ROM, deixando o processador livre. 

D) É um sistema avançado de acesso direto à memória 

ROM, que permite que alguns dispositivos, como 

disco rígido, placa de vídeo, impressoras, entre 

outros periféricos, leiam e gravem dados diretamente 

na memória RAM, mantendo a memória secundária 

livre para executar outras tarefas durante a 

transferência. 

 

51) A tecnologia USB é um barramento serial que no 

padrão USB 2.0 atinge uma taxa de transferência de 

480 Mbps ou 60 MB/s, utilizando conectores com 4 

contatos, sendo dois para a transmissão dos dados e 

os outros dois para a transmissão de eletricidade.  

Assinale a alternativa correta sobre a nova tecnologia 

USB 3.0: 

 

A) No padrão USB 3.0, são usados apenas 3 fios, 1 

para transferência, 1 para eletricidade e 1 para 

apenas recebimento de dados. 

B) No padrão USB 3.0, são usados 9 fios, os 4 do 

padrão anterior 2.0 mais 5 fios para permitir uma 

transferência de dados até 10 Gbps ou 1 GB/s. 

C) No padrão USB 3.0, são usados 6 fios, os 4 do 

padrão anterior 2.0 mais 2 fios para permitir uma 

transferência de dados até 5Gbps ou 500 MB/s. 

D) No padrão USB 3.0, são usados 9 fios, os 4 do 

padrão anterior 2.0 mais 5 fios para permitir uma 

transferência de dados até 4,8 Gbps ou 600 MB/s. 

 

52) Assinale a alternativa que se refere a um Software 

Básico: 

 

A) Navegadores. 

B) Linguagens de programação. 

C) Antivírus. 

D) Desfragmentação de unidades de discos. 

 

 

53) A memória DRAM é um tipo de: 

 

A) Memória estática, rápida, cara e armazena poucos 

dados, cerca de 1048 kilobytes, geralmente são 

utilizadas no cachê. 

B) Memória estática, lenta, barata e armazena muitos 

dados, cerca de 500 Gigabytes, geralmente são 

utilizadas no HD. 

C) Memória dinâmica possui um preço acessível e 

armazena grande quantidade de dados, mas são 

mais lentas se comparadas as estáticas, com 

capacidade de 4 megabytes e 32megabytes. 

D) Memória dinâmica possui um preço não tão acessível 

e armazena pouca quantidade de dados, mas são 

mais rápidas se comparadas as estáticas, com 

capacidade de 32 megabytes e 4 megabytes. 

 

54) Julgue as assertivas com relação ao Linux: 

 

I- Shell é a classe de programas responsável por 

implementar a linguagem da interface. 

II- O terminal é a classe de programas que traz uma 

interface gráfica ao Shell. 

III- O Konsole é um tipo de programa terminal. 

 

Marque a alternativa que tem a afirmação correta 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é falso. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

55) O esquema de processamento preemptivo do Linux 

é o(a): 

 

A) Interrupção de processos. Permite alternar de um 

programa para outro, interrompendo desta forma o 

processo de um para executar outro. 

B) Bloqueio de interrupção de processos, evitando 

interromper um determinado processo em atividade. 

C) Modo de hibernação do processo quando o usuário 

deseja deixar o sistema em espera para posterior 

utilização. 

D) Definição do tipo de sistema utilizado, em que todos 

os processos são realizados em um só núcleo. 

 

56) O comando find do Linux serve para: 
 

A) Determinar o tipo de arquivo. 

B) Procurar por arquivos em uma hierarquia de 

diretórios. 

C) Buscar por informações de usuários. 

D) Imprimir linhas que coincidam com um padrão. 
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57) Assinale qual o tipo de rede utilizado com base nas 

características abaixo: 

 

 Altas taxas de transmissão. 

 Baixas taxas de erros. 

 Propriedade privada. 

 Topologias mais utilizadas: estrela, anel e barra. 

 

A) Rede LAN 

B) Rede WAN 

C) Rede VMAN 

D) Rede MAN 

 

58) Assinale a alternativa correta sobre a topologia em 

Bus (barramento): 

 

A) É a comunicação entre dois ou mais processadores, 

não necessariamente conectados diretamente e, que 

pode usar outros nós como roteadores. 

B) O canal é compartilhado entre todos os 

processadores, podendo o controle ser centralizado 

ou distribuído. É a mais comum, possui alto poder de 

expansão utilizando repetidores. 

C) Utilizado um nó central para chavear e gerenciar a 

comunicação entre as máquinas. 

D) É a utilizada principalmente na ligação de Hub’s e 

repetidores, conhecida também por cascateamento. 

 

59) Analise os itens abaixo sobre as camadas do TCP/IP, 

depois marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta: 

 

I- Quanto mais alta é a camada, maior a possibilidade 

de que ela ofereça protocolos que tenham contato 

direto com o usuário no auxílio das suas tarefas 

diárias. 

II- Quando mais baixa for a camada, maior a chance de 

que seus protoclos sejam desenvolvidos para 

atender necessidades do sistema e fornecer uma 

comunicabilidade melhor com o hardware, não sendo 

acessados diretamente por usuários comuns. 

III- A camada mais baixa é a camada de acesso à rede. 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Apenas o item II é verdadeiro. 

C) Apenas o item III é verdadeiro. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

60) O endereço IP do padrão IPv6 possui: 

 

A) 32 bits. 

B) 64 bits. 

C) 124 bits. 

D) 128 bits. 

 

 

 

 

 

 


