ESTADO DO PIAUÍ
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

DIGITADOR
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoavepi@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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QUESTÕES DE 1 A 15

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

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 4.
TEXTO I
Vida de cinema
Luis Fernando Veríssimo
Os filmes que víamos antigamente não nos prepararam para a vida. Em alguns casos, continuam
nos iludindo. Por exemplo: briga de socos. Entre as convenções do cinema que persistem até hoje está a
de que socos na cara produzem um som que na vida real nunca se ouviu.
O choque de punho contra rosto fazia estrago nos rostos — ou não fazia, era comum lutas em
que os brigões quase se matavam a murros terminarem sem nenhuma marca nos rostos — mas poupava
os punhos. E como sabe quem, mal informado pelo cinema, entrou numa briga a socos, o punho quando
acerta o alvo sofre tanto quanto o alvo.
No cinema de antigamente você já sabia: quando alguém tossia, era porque iria morrer em pouco
tempo. Tosse nunca significava apenas algo preso na garganta ou uma gripe passageira — era morte
certa. Quando um casal se beijava apaixonadamente e em seguida desparecia da tela era sinal que tinham
se deitado. E depois, não falhava: a mulher aparecia grávida.
Nunca se ficava sabendo o que acontecia, exatamente, depois que o casal desaparecia da tela, a
não ser que o filme fosse francês. Pode-se mesmo dizer que o começo da mudança do cinema americano
começou na primeira vez em que a câmera acompanhou a descida do casal e mostrou o que eles faziam
deitados. Depois desse momento revolucionário não demoraria até aparecerem o beijo de língua e o seio
de fora. E chegarmos ao cinema americano de hoje, em que, de cada duas palavras ditas, uma é fucking.
Se a vida fosse como o cinema nos dizia, nunca faltaria bala nas nossas pistolas ou gelo no balde
para o nosso uísque quando chegássemos em casa. E sempre que tivéssemos de sair às pressas de um
restaurante, atiraríamos dinheiro em cima da mesa sem precisar contá-lo e sem esperar que o garçom
trouxesse a nota. Seria uma vida mais simples, a cores ou em preto e branco, interrompida a intervalos
por números musicais em que cantaríamos acompanhados por violinos invisíveis, e quando dançássemos
com nossas namoradas, seria como se tivéssemos ensaiado durante semanas, e não erraríamos um passo,
e seríamos felizes até the end.
Vocabulário
fucking: maldito.
the end: fim.
Fonte: http://goo.gl/rKlT0u
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01)

Assinale a alternativa CORRETA: No texto
acima, o autor, essencialmente, desenvolve:

04)

Assinale a alternativa que apresenta uma
construção textual no futuro do pretérito para
expressar uma situação incerta ou hipotética:

(A)

Uma descrição contra os filmes antigos, com
o uso de algumas analogias e narrações.
(B) Uma argumentação contra os filmes antigos,
com o uso de algumas exemplificações e
comparações.
(C) Uma narração a favor dos filmes antigos, com
o uso de algumas descrições e
exemplificações.
(D) Uma dissertação a favor dos filmes antigos,
com o uso de algumas comparações e
descrições.
02)

De acordo com o autor, em relação ao texto
acima podemos afirmar que:

I.

Antigamente, todas as pessoas que tossiam
nos filmes estavam prestes a morrer.
II. Nos filmes de antigamente no cinema, todos
os casais que se beijavam, estavam prestes a
morrer.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)

Todas as alternativas estão corretas.
(B) Todas as alternativas estão erradas.
(C) Somente a alternativa I está correta.
(D) Somente a alternativa II está correta.
03)

Assinale a alternativa que traduz a ideia de
uma possibilidade:

(A)

[...] e depois, não falhava: a mulher aparecia
grávida.
(B) [...] o punho quando acerta o alvo sofre tanto
quanto o alvo.
(C) [...] nunca se ficava sabendo o que acontecia.
(D) [...] se a vida fosse como o cinema nos dizia.

CARGO: DIGITADOR

(A)

[...] entrou numa briga a socos.
(B) [...] os filmes que víamos antigamente não
nos prepararam para a vida.
(C) [...] tosse nunca significava apenas algo preso
na garganta.
(D) [...] seria uma vida mais simples, a cores ou
em preto e branco.
Leia o texto II para responder às questões de
5 a 8.
TEXTO II
O que realmente importa mora dentro de nós.
O resto são expectativas alheias
Rebeca Bedone
[...] É preciso reinventar a vida, apesar das
dificuldades. As guerras existem e a morte está
por todo lado, como um sertão de tristezas. Mas,
por mais difícil que possa parecer, ‘desaprisionar’
a alma é criar um lugar só nosso para preenchê-lo
de vazios. Porque, como disse o poeta, o vazio é
um espaço infinito, à espera de novas
possibilidades e de uma imaginação livre.
Mesmo que nada dure para sempre, a vida
continua para os que ficam. E a cada passagem da
vida, não somos mais os mesmos. Estamos
sempre nos reinventando. Queremos ficar sós e
juntos. Somos momentos de fim e recomeço.
Somos o que temos e o que não temos, mas,
sobretudo, somos o que damos uns para os outros.
(fragmento)
Fonte: http://goo.gl/oGPPTi
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05)

Assinale a resposta CORRETA: No
enunciado: “É preciso reinventar a vida,
apesar das dificuldades.”, a vírgula foi usada
para:

Leia o texto III para responder às questões de
9 e 10.
TEXTO III

(A) Indicar

a elipse do verbo.
(B) Separar locução prepositiva.
(C) Isolar a expressão explicativa.
(D) Intercalar o aposto.
06)

Releia o fragmento do texto acima: “Mas, por
mais
difícil
que
possa
parecer,
‘desaprisionar’ a alma é criar um lugar só
nosso para preenchê-lo de vazios.”, e
assinale a alternativa CORRETA. A palavra
destacada possui:

(A)

Prefixo
(B) Sufixo
(C) Sufixo e prefixo
(D) Desinência de gênero
07)

No trecho: “Mesmo que nada dure para
sempre, a vida continua para os que ficam.”,
a expressão “mesmo que” expressa a ideia
de:

Dois rios
Samuel Rosa, Lô Borges e Nando Reis
O sol é o pé e a mão
O sol é a mãe e o pai
Dissolve a escuridão
O sol se põe se vai
E após se pôr
O sol renasce no Japão
Eu vi também
Só pra poder entender
Na voz da vida ouvi dizer
Que os braços sentem
E os olhos veem
E os lábios beijam
Dois rios inteiros
Sem direção.
(fragmento)
Fonte: http://goo.gl/XYxr2q

(A)

Dúvida
(B) Causa
(C) Contradição
(D) Negação
08)

No fragmento: “[...] o vazio é um espaço
infinito, à espera de novas possibilidades e
de uma imaginação livre.”, a expressão em
destaque exerce a função sintática de:

09)

A linguagem usada no texto acima é,
predominantemente:

(A)

Conotativa
(B) Denotativa
(C) Regional
(D) Técnica

(A)

Objeto indireto
(B) Objeto direto
(C) Sujeito
(D) Complemento nominal

CARGO: DIGITADOR
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10)

Releia o fragmento do texto acima:

“Que os braços sentem
E os olhos veem
E os lábios beijam
Dois rios inteiros
Sem direção.”
As palavras destacadas, são, respectivamente:
(A) Advérbio, verbo e substantivo.
(B) Substantivo, adjetivo e advérbio.
(C) Substantivo, verbo e adjetivo.
(D) Verbo, substantivo e adjetivo.

14)

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:

I. ________ a distância.
II. ________ já seu exemplar.
(A)

Adquire, aumente.
(B) Adquira, aumentes.
(C) Aumentai, adquirei.
(D) Aumente, adquira.
15)

11)
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Aponte a alternativa em que não há duas
palavras sinônimas:

Está correta a correlação entre tempos e
modos verbais em:

(A)
(A)

Traquejo, experiência.
(B) Penoso árduo.
(C) Ratificar, validar.
(D) Farejar e regorjear.
12)

Assinale a alternativa que NÃO contém
dígrafo.

(A)

Assoalho.
(B) Prédio
(C) Queijo.
(D) Rainha.
13)

Embora haja organizações criadas para
garantir a defesa dos animais silvestres, ainda
há guardas que deixam pescadores
capturarem os botos em áreas de preservação
em que atuam.
(B) Se o Ministério Público intervier, a captura de
animais silvestres não aconteceria.
(C) Seria desejável que o Ibama daria meios para
que os guardas cumprirem os mandados de
busca e apreensão de criminosos.
(D) Se os pescadores continuassem a insistir em
ameaçar os botos, certamente os guardas
terão tomado enérgicas providências.

A alternativa que possui a palavra grafada
corretamente é:

(A)

Metereologia.
(B) Privilégio.
(C) Beneficiente.
(D) Cabeçário.

CARGO: DIGITADOR
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INFORMÁTICA
16)

Que tipo de aplicativo de segurança está
descrito abaixo?

Trabalha controlando o tráfego em uma rede,
usando para isso um conjunto de regras. Ele
determina qual o conteúdo poderá trafegar pela
rede, bem como as conexões que serão aceitas ou
negadas. Se, por exemplo, um hacker tentar
acessar a rede, ou até mesmo um único
computador ligado à internet, e há esse aplicativo
de segurança configurado adequadamente, o
acesso dele será interceptado e bloqueado.
(A)

Firewall
(B) Antivírus
(C) Filtros
(D) Anti-Spyware
17)
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QUESTÕES DE 16 A 20
19)

Em qual menu do Microsoft Excel, pode-se
acessar a “Visualização da Quebra de
Página”?

(A)

Layout de Página
(B) Revisão
(C) Exibir
(D) Página Inicial
20)

Para realizar uma pesquisa no Google de
termos ou frases específicas, deve ser
utilizado:

(A)

Colchetes
(B) Hifens
(C) Asteriscos
(D) Aspas

Que tipo de arquivo eletrônico tem a extensão
“.xls”?

(A)

Planilha Eletrônica do Microsoft Excel
(B) Editor de Textos do Microsoft Word
(C) Apresentação do Microsoft Power Point
(D) Visualizador de Imagens do Paint.
18)

Assinale a alternativa que se refere ao
Microsoft Word?

(A)

Slide Mestre
(B) Tabulação
(C) Procv
(D) Módulo

CARGO: DIGITADOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Para formatar uma célula no Microsoft Excel,
qual atalho pode ser acionado pelo teclado?

QUESTÕES DE 21 A 40
26)

(A)

Ctrl + Shift + T
(B) Ctrl + F
(C) Ctrl + 1
(D) Ctrl + Shift + 1
22)

No Microsoft Windows, o comando Alt + F4,
realiza qual operação?

(A)

Sistemas e Segurança
(B) Hardware e Sons
(C) Facilidade de Acesso
(D) Programas
27)

(A)

Atualiza um programa.
(B) Esvazia a lixeira.
(C) Descompacta um arquivo.
(D) Fecha um programa.
23)

Sobre a utilização de tabelas no Microsoft
Word 2007, não é correto afirmar que:

(A)

Não é possível desenhar a tabela.
(B) É possível inserir uma tabela do Microsoft
Excel.
(C) Definido o número de linhas e colunas, é
possível
adicionar
mais
colunas
posteriormente.
(D) Apresenta a opção de inserir calendários.
24)

Assinale a alternativa que não é verdadeira
quanto ao aplicativo Bloco de Notas:

25)

São extensões de arquivos que podem ser
salvos no Paint, exceto:

Assinale a alternativa abaixo que não é uma
opção de exibição dos arquivos do Windows
Explorer no Microsoft Windows 10?

(A)

Ícones Extra Grandes
(B) Blocos
(C) Grades
(D) Conteúdo
28)

Ao criar um arquivo ou pasta no computador,
qual caractere abaixo não é permitido utilizar
em seus nomes?

(A)

?
@
(C) !
(D) &
(B)

29)

(A)

Não é possível alterar a cor da fonte.
(B) Os documentos são salvos na extensão “.txt”.
(C) No menu Editar, pode se inserir a
“Hora/Data”.
(D) Não é possível inserir cabeçalhos e rodapés
nos documentos.

Onde no Painel de Controle do Microsoft 10,
encontra-se
a
opção
“Configurar
microfone”?

O Windows 10 permite formatar o sistema de
maneira simples, sem precisar baixar a
plataforma
novamente.
No
painel
configuração do Windows qual a opção ser
acessada para formatar o sistema?

(A)

Sistema
(B) Dispositivos
(C) Aplicativos
(D) Atualização e Segurança

(A)

.tif
(B) .wmf
(C) .gif
(D) .png
CARGO: DIGITADOR
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30)

Qual nome do recurso de Ajuda do Usuário
no Windows 10?

33)

(A)

Edge
(B) Dicas
(C) Feedback
(D) Cortana
31)

Uma célula do Microsoft Excel que apresente
por exemplo a referência $A1, significa:

Parênteses
(B) Exponenciação
(C) Multiplicação e Divisão
(D) Adição e Subtração

(A)

32)

A imagem abaixo se refere a:

Em uma fórmula do Excel onde há vários
operadores, qual operador o Excel considera
primeiro na ordem de prevalência para
executar a fórmula?

(A)

34)

Referências Relativas. Ao copiar, tanto os
valores da coluna quanto da linha serão
atualizados.
(B) Referência Mista. Linha absoluta e coluna
relativa. Ao copiar, a linha permanecerá
inalterada, porém a coluna irá mudar.
(C) Referência mista. Linha relativa e coluna
absoluta. Ao copiar, apenas a coluna irá
mudar. Já a linha permanecerá inalterada.
(D) Referência absoluta. Linha e coluna absoluta.
Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna
permanecem inalteradas.
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Para proteger uma planilha no Microsoft
Excel 2016, qual Aba do Menu deve ser
acionada?

(A)

Exibir
Revisão
(C) Dados
(D) Página Inicial
(B)

35)

Que função do Excel retorna um valor de
teste lógico que permite avaliar uma célula ou
um cálculo e retornar um valor verdadeiro ou
um valor falso?

(A)

Função PROCV
(B) Função CONT.SE
(C) Função E
(D) Função SE
36)

O que acontece no Microsoft Excel, se
pressionarmos simultaneamente, as teclas
“Ctrl” + “Barra de Espaço”?

(A)

Selecionamos uma linha.
(B) Mudamos a cor da célula.
(C) Selecionamos uma coluna.
(D) Adicionamos uma linha.
(A)

Gráficos
(B) Formatação Condicional
(C) Banco de Dados
(D) Tabela Dinâmica
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37)
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No Microsoft Word 2016, ao acessamos o
recurso
Correção
Ortográfica,
é
disponibilizado as seguintes opções, exceto:

(A)

Ignorar uma vez
(B) Ignorar tudo
(C) Preencher
(D) Adicionar
38)

Assinale a alternativa que não é um modo de
exibição de documento dentro do Microsoft
Word:

(A)

Quebra de Página
(B) Estrutura de Tópicos
(C) Rascunho
(D) Layout da Web
39)

Assinale a alternativa que se refere ao tipo de
tabulação no Microsoft Word 2007, descrito
abaixo:

Uma tabulação centralizada define a posição do
meio do texto. O texto é centralizado nessa
posição conforme você digita.

(A)

(B)

(C)

(D)
40)

Que atalho possibilita no Microsoft Word,
acessar o painel Fonte para formatação?

(A)

Ctrl + F
(B) Ctrl + D
(C) Ctrl + 1
(D) Ctrl + N
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