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1 
PROVA TIPO Cargo de Nível Médio: 

CÓD. 25 – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR/INFORMÁTICA 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a alternativa na qual a crase está corretamente 
empregada ou não há necessidade dela: 

A) Estou a centenas de quilômetros de minha casa. Viajei à 
Bahia a trabalho para proceder a pesquisas no sertão 
baiano. 
B) Essa sua conversa não levou à nada. A propósito, 
quando vai partir para as ações? 
C) Você pode estipular as prestações à partir de R$50,00. 
D) Trabalho isolado numa sala de segunda à sexta-feira, 
das 8 as 18 h. As vezes a solidão aperta. 
E) Refiro-me aquele caso singular em que a crase é 
facultativa, com a utilização do pronome possessivo. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 
retumbante de um povo heroico. 

O artigo AS e o adjetivo PLÁCIDAS estão no feminino plural 

porque concordam em ____________ e ______________ 
com o substantivo MARGENS. 

A) Gênero e grau 
B) Número e ideologia 
C) Grau e pessoa 
D) Concordância e gênero 
E) Gênero e número 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

Marque a alternativa em que o período está escrito 
integralmente na ortografia correta. 

A) Porque pretendo conquistar uma profissão digna? Porque 
faz parte de minhas pretenções de vida. 
B) A escola deve concerteza se dedicar mais aos alunos 
adolecentes. 
C) Adoro me diverti com minha família. Eles mim dão 
alegria. 
D) Sinto boa expectativa agora em relação ao meu futuro 
profissional. Posso dizer o porquê. 
E) Queremos que vocês estudem mas, mais parece que, 
quanto mais falamos, menos atenção prestam. 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância não está de acordo 
com as normas gramaticais. 

A) A maternidade e a paternidade responsáveis resultam em 
benefício dos filhos. 
B) Tanto os garotos quanto as garotas estavam apreensivas 
em relação à presença dos pais. 
C) Existem muitos alunos que não fazem as tarefas de casa. 
D) Ao meio-dia e meia vou sair para almoçar com meus 
companheiros. 
E) Faz duas horas que cheguei à escola e a prova ainda 
não foi aplicada. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Marque a opção em que as palavras ou expressões podem 
substituir, com o mesmo sentido, e na mesma ordem, os 
vocábulos destacados em maiúsculo na frase a seguir: 

“Uma atitude pessoal precipitada, impensada, pode 
ACARRETAR problemas para aqueles que CONVIVEM 
conosco e até “DESENCADEAR conflitos em nossas 
relações INTERPESSOAIS”. 

A) trazer – não habitam – produzir – com eles 
B) trazer – têm convívio – causar – com as pessoas 
C) resultar – moram – acarretar – egoístas 
D) caracterizar – se relacionam – superar – contra as 
pessoas 
E) causar – partilham – gerar – impessoais 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Indique a opção na qual a concordância está incorreta. 

A) Temo que existam mais pessoas do que vagas. 
B) Desejo que não aconteçam outros acidentes tão tristes. 
C) Torço para que ainda tenham ingressos para esse show. 
D) Espero que não ocorram mais provas difíceis como esta. 
E) Espero que não hajam mais erros desse tipo. 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Onde se Aprende a Pensar? 

Uma fonte importante dessa aprendizagem são os estudos 
formais na escola. Através da educação escolar, se aprende 
o que é adequado pensar, o que se precisa conhecer de 
importante para interagir com o mundo social e profissional, 
se aprende muitas das perguntas que usa para entender o 
ambiente em que vive. Na escola, aprende onde buscar 
informações, a que tipo de ideias deve prestar atenção e 
como pensar sobre elas. 

Em suma, o treinamento educacional fornece muitos 
conceitos que se usam para ordenar e compreender o 
mundo. 
(adaptado de texto pedagógico escolar) 

Assinale a afirmativa que não está expressa pelas ideias 
apresentadas no texto: 

A) A escola é fundamental para ensinar a interação da 
pessoa com outras áreas em que está inserida. 
B) A boa compreensão do mundo tem como pressuposto o 
treinamento educacional. 
C) A escola não é apenas fonte de informações, mas de 
questionamentos sobre o mundo onde se vive. 
D) Quanto mais questionamentos a escola suscita, mais o 
aluno aprende a pensar. 
E) Além da escola, os ambientes familiar e profissional são 
importantes fontes de aprendizagem. 

 

 



   
  
 

NM – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR/INFORMÁTICA  
 

2
 

 

Prova Tipo 1 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

“Ipsis litteris” é uma expressão latina utilizada num texto e 
que não significa: 

A) Palavra por palavra 
B) Ao pé da letra 
C) Literária 
D) Textual 
E) Literal 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

PASSAREDO 
(Chico Buarque) 

(...) 
Ei, quero-quero 
Oi, tico-tico 
Assum, pardal, chupim 
Xô, cotovia 
Xô, ave-fria 
Xô, pescador-martim 
Some, rolinha 
Anda, andorinha 
Te esconde, bem-te-vi 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí. 

Com relação aos versos da canção acima, assinale a opção 
não verdadeira. 

A) O uso dos verbos no imperativo e de vírgula antes do 
nome de cada ave caracteriza uma construção oracional 
chamada vocativo 
B) Um estudioso de aves é chamado de ornitólogo 
C) Quero-quero, tico-tico, ave-fria, pescador-martim, bem-te-
vi são substantivos compostos com sentidos diferentes das 
palavras isoladas 
D) “O homem vem aí” denuncia a ameaça que o ser humano 
representa para a natureza 
E) A letra da canção se baseou apenas na flora brasileira 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que o texto não apresenta o tipo e/ou 

gênero indicado no início. 

A)  Texto Dissertativo Argumentativo 

As queimadas que anualmente destroem a Amazônia e 
chamam a atenção mundial, especialmente neste ano, é 
apenas a face mais visível da exploração da maior floresta 
tropical da Terra. Por trás da derrubada da mata e sob o 
fogo, certamente estão poderosos interesses econômicos: a 
criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção 
de soja. As autoridades se mostram lenientes na 
fiscalização, pois são representantes e defensores do grande 
capital, seguramente os maiores interessados e 
responsáveis pela catástrofe. 

B) Texto Injuntivo 

“No sinal fechado 
Ele vende chiclete 
Capricha na flanela 
E se chama Pelé 
Pinta na janela 
Batalha algum trocado 
Aponta um canivete 
 “E até.” 
(Chico Buarque) 

C) Texto Descritivo 

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São 
Francisco, no sul alagoano. O povoado foi oficialmente 
reconhecido em 1560 pelos segundo donatário da Capitania 
de Pernambuco com o nome Penedo do São Francisco. 
Esteve por 10 anos sob o domínio holandês, como quase 
toda a Capitania. Foi importante entreposto comercial 
durante dois séculos, mas só foi elevado à categoria de 
cidade em 1842. 

Penedo, cidade dos sobrados, vitrine da história de Alagoas, 
berço da civilização alagoana, é Patrimônio Nacional. 

D) Texto Não Verbal (exceto título) 

 

E) Texto Dissertativo Expositivo 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”. 
(Mikhail Bakhtin) 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 
(Rubem Alves, educador e escritor) 

Escolha a opção que não corresponde à frase acima: 

A) O verbo “há” pode ser substituído por “existem” 
B) O segundo “há” pode ser eliminado sem prejuízo do 
sentido 
C) A palavra “Asas” está usada em sentido denotativo 
D) “gaiolas” expressa falta de liberdade e criatividade 
E) “Que” é pronome relativo e se refere a “escolas” 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 

Escolha a opção em que as palavras não apresentam os 
sinônimos corretos: 

 
A) Rubicundo = triste 

Inócuo = ofensivo 
Pândego = grande 
 

B) Parcimônia = economia 
Percalço = contratempo 
Enólogo = especialista em vinho 

C) Desassombrado = destemido 
Extenuado = exausto 
Abúlico = preguiçoso 

D) Retificar = corrigir 
Inferir = deduzir 
Procrastinar = adiar 

E) Obsoleto = ultrapassado 
Iminente = próximo 
Prodigioso = maravilhoso 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Em qual frase o verbo sublinhado está inadequadamente 
empregado? 

A) Ele está na prisão a espiar um crime. 
B) Os menores foram chamados à sala do Diretor por terem 
infringido normas internas. 
C) O Reitor chancelou a proposta dos professores e a 
encaminhou à secretaria. 
D) Comportamento ético deve presidir as decisões dos 
magistrados. 
E) Um bom texto não pode prescindir da correção 
gramatical. 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Assinale a opção em que a segunda frase não mantém o 
mesmo sentido, considerada a substituição da conjunção ou 
locução conjuntiva. 

A) 1. Apesar dos percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 
2. Não obstante os percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 

B)  1. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em 
nossas vidas e, por conseguinte, sofremos conflitos internos 
e externos. 
2. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em nossas 
vidas e, portanto, sofremos conflitos internos e externos. 

C) 1. Uma mudança mais profunda no país é necessária, 
porquanto não podemos continuar sem diretrizes. 
2. Uma mudança mais profunda no país é necessária, visto 
que não podemos continuar sem diretrizes. 

D)  1. Conforme já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 
2. De modo que já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 

E) 1. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, a não ser que ocorra mudança radical 
nas políticas de.educação e segurança. 
2. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, exceto se ocorrer mudança radical 
nas políticas de educação e segurança. 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Assinale a opção em que as duas frases não apresentam 
sentidos equivalentes. 

A) 1. O trabalho da Comissão foi profícuo na rápida análise 
de algumas contas consideradas nebulosas. 
2. O trabalho da Comissão foi produtivo na rápida análise de 
algumas contas consideradas obscuras. 

B) 1. A empresa está mergulhada em dívidas e não há mais 
como se manter com a economia em ruína. 
2. A empresa está imersa em dívidas e não há mais como se 
manter com a economia em bancarrota. 

C) 1. Podemos assegurar que nosso intuito é atingir a meta 
até dezembro. 
2. Podemos asseverar que nosso escopo é atingir a meta até 
dezembro. 

D) 1. Minha aspiração sempre foi subir   a postos mais 
importantes na Prefeitura. 
2. Minha pretensão sempre foi ascender a postos mais 
importantes na Prefeitura. 

E) 1. O Prefeito concordou com a demanda da entidade, 
porém exigiu pressa na apresentação da proposta. 
2. O Prefeito sancionou o pleito da entidade, porém exigiu 
parcimônia na apresentação da proposta. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Duas torneiras enchem um certo tanque em três horas. Se a 
vazão de uma delas é a metade da vazão da segunda, em 
quantos minutos a torneira de menor vazão irá encher o 
mesmo tanque, se somente ela estiver aberta? 

A) 270. 
B) 900. 
C) 360. 
D) 540. 
E) 180. 
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QUESTÃO 17_____________________________________ 

Em uma festa infantil, um mágico coloca em uma urna cinco 
bolas vermelhas, três brancas e duas azuis. Em seguida, 
escolhe um convidado e o desafia a retirar da urna duas 
bolas da mesma cor. Qual a probabilidade de o convidado 
ter sucesso na retirada das bolas? 

A) 2/6075. 
B) 23/50. 
C) 14/45. 
D) 3/1250. 
E) 1/10. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Para comemorar seu aniversário, João convidou quatro 
amigos para jogar com ele um torneio de tênis. 
Considerando que, ao longo do torneio, cada participante 
jogará contra todos os outros jogadores uma única vez, 
quantas partidas serão realizadas? 

A) 20. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 10. 
E) 25. 

QUESTÃO 19_____________________________________ 

Quando eu nasci, meu pai tinha dezenove anos e minha irmã 
um ano. Hoje a soma da minha idade com a de minha irmã 
supera a idade de meu pai em vinte e dois anos. Qual a 
idade de minha irmã, em anos? 

A) 40. 
B) 4. 
C) 41. 
D) 5. 
E) 20. 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Em uma turma da Escola Municipal Arco-Iris, os alunos 
foram entrevistados quanto aos esportes que praticavam. 
Entre as respostas foram citadas as seguintes modalidades: 
futebol, vôlei e basquete. Sabe-se que: 3 alunos não 
praticam nenhuma das três modalidades, 10 alunos praticam 
basquete; 15 jogam vôlei; 18 praticam futebol; 4 jogam 
futebol e basquete; 6 jogam basquete e vôlei; 8 jogam 
futebol e vôlei; e 2 praticam as três modalidades. Quantos 
alunos foram entrevistados? 

A) 32. 
B) 30. 
C) 66. 
D) 27. 
E) 63. 

 

 

 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

João diz para Carlos a seguinte afirmação: Um  número n 

inteiro positivo é primo quando só possui apenas dois 

divisores os quais são 1 e n. Baseado nessa afirmação 

Carlos diz: 

I – Todo número primo é ímpar. 
II – O número 91 é primo. 
III – A soma de dois números primos é sempre um número 
primo. 

Ao analisar as afirmações de Carlos, a alternativa correta 
abaixo é: 

A) I e II são verdadeiras e III é falsa 
B) I e III são falsas e II é verdadeira 
C) II e III são verdadeiras e I é falsa 
D) I e II são falsas e III é verdadeira 
E) I, II e III são falsas 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Maria e Joana vão a uma sorveteria no shopping e ao chegar 
na sorveteria, Joana decide comprar 3 sorvetes onde é 
oferecido 6 sabores distintos.   

O número de maneiras que Joana pode escolher os sabores 
dos sorvetes é igual a: 

A) 47 

B) 56 

C) 38 

D) 29 

E) 20 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Arthur e Isaque brincam de desenhar retas  r e s distintas e 
paralelas entre si. Arthur pede ao Isaque para marcar 5 
pontos na reta r e 8 pontos na reta  s e pergunta quantos 
triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos. 
A figura abaixo mostra o modelo do desenho. 

 

Nessas condições o número de triângulos que Isaque formou 
foi: 

A) 200 triângulos 

B) 180 triângulos 

C) 220 triângulos 

D) 160 triângulos 

E) 140 triângulos 
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QUESTÃO 24_____________________________________ 

O professor Cuca Legal brincando com seus alunos a 
respeito de números racionais e irracionais afirmou as 
seguintes sentenças: 

I – A soma de um número racional com um número irracional 
é igual a um número irracional.  
II – O produto de um número racional diferente de zero com 
um número irracional é igual a um número irracional. 
III – A soma de dois números irracionais é sempre igual a um 
número irracional. 

Baseado nas afirmações acima, a alternativa correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras 

B) I e II são falsas e III é verdadeira 

C) I e III são falsas e II é verdadeira 

D) II e III são falsas e I é verdadeira 

E) Apenas a III é falsa 

QUESTÃO 25_____________________________________ 

Dois terrenos foram cercados em forma de triângulos como 
na figura abaixo. 

 

Sendo os terrenos triângulos semelhantes e que o Perímetro 

do terreno triangular A’B’C’ vale 30m e os lados do triângulo 

ABC são respectivamente 12m, 18m e 20m.  

O valor do menor lado do triângulo A’B’C’ é: 

A) 7,8 m 

B) 10,8 m 

C) 9,2 m 

D) 7,2 m 

E) 6,8 m 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

“Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) 
– do inglês Data Base Management System (DBMS) – é o 
conjunto de programas de computador (softwares) 
responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. 
Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a 
responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a 
organização dos dados. O SGBD disponibiliza uma interface 
para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar 
dados previamente armazenados. Em bancos de dados 
relacionais a interface é constituída pelas APIs (Application 

Programming Interface) ou drivers do SGBD, que executam 
comandos na linguagem SQL (Structured Query Language).” 
Fonte: Wikipédia 

O SGBD é um conjunto de programas de 
software que permite aos usuários criar, editar, atualizar, 
armazenar e recuperar dados em tabelas de banco de 
dados. Assinale a alternativa que apresenta uma 
desvantagem desse programa. 

A) Maior disponibilidade 
B) Independência entre operação e programa: 
C) Rapidez na manipulação e no acesso à informação  
D) Custos de hardware e software 
E) Independência entre programa e dados 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Indique os tipos de topologia de rede, associando a imagem 
a sua respectiva nomenclatura da figura 1 a 4. 

 

IMAGEM 1 

 

IMAGEM 2 

 

IMAGEM 3 

 

IMAGEM 4 

A) Barramento, ponto a ponto, malha, anel 
B) Anel, ponto a ponto, malha, barramento 
C) Barramento, estrela, anel, ponto a ponto 
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D) Malha, ponto a ponto, estrela, barramento 
E) Ponto a ponto, anel, estrela, barramento 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

Complete as lacunas abaixo com o nome do tipo de rede 
utilizada e assinale a alternativa que preenche corretamente 
as assertivas: 

 A _______________________ é o conjunto de redes 
locais espalhadas pelo mundo interligadas entre si, 
trocando informações utilizando protocolos específicos para 
que ela funcione perfeitamente.  

 A ______________________ também é uma rede de 
computadores, fechada e exclusiva, com acesso somente 
para os funcionários de uma determinada empresa e 
muitas vezes liberado somente no ambiente de trabalho e 
em computadores registrados na rede.  Mais utilizada de 
maneira centralizada, dentro de empresas, para que 
somente informações daquele grupo circulem. Dispõe tudo 
o que a internet também dispõe, mas com a diferença que 
é restrita a uma determinada empresa ou grupo. Para que 
você consiga acessar de um determinado local, você deve 
possuir um login e uma senha específicos para que você 
possa acessar aquele conteúdo. 

A) Internet e Intranet 
B) Extranet e Internet 
C) Internet e Wlan 
D) Intranet e Wlan 
E) MAN e Extranet 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

É usada pelo processador para armazenar os arquivos e 
programas que estão sendo processados. A quantidade 
disponível tem um grande efeito sobre o desempenho, já que 
sem uma quantidade suficiente dela o sistema passa a usar 
memória virtual, que é lenta. No entanto, as informações 
gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, 
isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, 
um tipo de memória volátil. Ao ligar é necessário refazer todo 
o processo de carregamento, em que o sistema operacional 
e aplicativos usados são transferidos do HD para a memória, 
onde podem ser executados pelo processador. O nome mais 
apropriado seria: Memória de Leitura e Escrita, que está 
expressa na programação computacional. Estamos tratando 
do dispositivo eletrônico: 

A) ROM (Read-Only Memory 
B) RAM (Random-Access Memory) 
C) HD (Hard Disk) 
D) PEN DRIVE (Memória USB Flash Drive) 
E) CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) 
 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Sigla E/S (em inglês: Input/output, sigla I/O) é um termo 
utilizado quase que exclusivamente no ramo 
da computação (ou informática), indicando entrada 
(inserção) de dados por meio de algum código ou programa, 
para algum outro programa ou hardware, bem como a sua 
saída (obtenção de dados) ou retorno de dados, como 
resultado de alguma operação. 

Assinale os dispositivos de entrada e saída, 
respectivamente: 

A) Monitor e impressora 
B) Mouse e teclado 
C) Microfone e mouse 
D) Scanner e mouse 
E) Teclado e Impressora 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

Analise o código abaixo utilizado pelo tipo de linguagem 
CSS. 

1. <style> 

2.  

3. p { 

4. color: blue; 

5. text-weight: bold; 

6. } 

7.  

8. <style> 

Dado esse comando acima, como se apresentarão os 
elementos? 

A) Todos os elementos <p> serão centralizados com 
tamanho 12 e a cor pink. 
B) Todos os elementos <p> serão estilizados e coloridos de 
branco e negrito. 
C) Todos os elementos <p> serão estilizados e coloridos de 
azul e negrito. 
D) Todos os elementos <p> serão centralizados e coloridos 
de verde e negrito. 
E) Todos os elementos <p> serão centralizados e coloridos 
de azul e negrito. 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Hardware é a parte física de um computador, é formado 
pelos componentes eletrônicos, como por exemplo, circuitos 
de fios e luz, placas, utensílios, correntes, e qualquer outro 
material em estado físico, que seja necessário para fazer 
com o que computador funcione. De acordo com o Hardware 
marque a alternativa correta. 

A) A ROM é um tipo de memória que permite apenas leitura, 
ou seja, é não volátil, as suas informações são gravadas 
pelo fabricante uma única vez 
B) A RAM é uma memória permanente, um tipo de memória 
não volátil 
C) Pendrive dispositivo de armazenamento de dados imóvel, 
pode ser plugado em qualquer computador com porta USB 
D) HD não armazena dados de forma permanentemente 
E) Teclado é um hardware de saída 
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QUESTÃO 33_____________________________________ 

Um gerente de tecnologia da informação, tem como objetivo. 

I. Gerenciar as atividades da área de informática. 
II. Desenvolvimento e desintegração de sistemas. 

III. Gerir a equipe de TI. 
IV. Garantir a segurança da informação. 

 
Estão corretas, respectivamente, de cima para baixo, as 
assertivas: 

A) I, II, III e IV 
B) I, II e III, apenas 
C) I e III, apenas 
D) I, III e IV, apenas 
E) I e IV, apenas 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

São nomes dados a equipamentos que possibilitam a 
conexão de computadores em redes. Preencha corretamente 
as lacunas do parágrafo abaixo, assinalando a opção 
correta, respectivamente. 

O ___________ cria uma espécie de canal de comunicação 
exclusiva entre a origem e o destino. Dessa forma, a rede 
não fica "presa" a um único computador no envio de 
informações. Os dados vindos do computador de origem 
somente são repassados ao computador de destino. Isso 
aumenta o desempenho da rede já que a comunicação está 
sempre disponível, exceto quando dois ou mais 
computadores tentam enviar dados simultaneamente à 
mesma máquina.  
O ______________é um equipamento utilizado em redes de 
maior porte, tem a capacidade de escolher a melhor rota que 
um determinado pacote de dados deve seguir para chegar 
em seu destino. É como se a rede fosse uma cidade grande 
e escolhesse os caminhos mais curtos e menos 
congestionados.  
 
A) Hub e repetidor 
B) Hub e switch 
C) Switch e roteador 
D) Repetidor e roteador 
E) Roteador e switch 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

O sistema Binário é um sistema onde toda a informação é 
convertida em códigos com os números zero e um.  

Marque a alternativa correta de acordo com o sistema 
binário: 

A) Traduzindo para sistema binário: a letra “A” é 01100011 
B) A placa de vídeo tem função de gerar imagens a partir 
dos códigos binários enviados pelo processador, e enviá-las 
para o monitor 
C) Traduzindo para sistema binário: a letra “C” é 0100111 
D) Traduzindo para sistema binário: o número “5” é 
10110101 
E) Traduzindo para sistema binário: o número “2” é 
00111010 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

As páginas da internet são escritas em linguagens como 
HTML, Java Script, XML, PHP e podem conter textos, 
imagens ou vídeos. Além das páginas simples, o 
programador poderá desenvolver páginas dinâmicas e 
interativas. A criação de algumas são mais trabalhosas e 
requer um certo nível de experiência na área. Mas são 
páginas que contém recursos avançados como serviços de 
compra online, redes sociais, visualizações dinâmicas, etc. 

Complete as lacunas com o tipo de programação web e 
marque a alternativa que corresponde, essa ordem, de cima 
para baixo. 

 _______________é uma linguagem de marcação 
utilizada na construção de páginas na Web. Documentos que 
podem ser interpretados por navegadores. A tecnologia é 
fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML. 

 _______________é uma linguagem interpretada livre, 
usada originalmente apenas para o desenvolvimento de 
aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, 
capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. 

 ________________é uma recomendação da W3C para 
gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. 
É um dos subtipos da SGML capaz de descrever diversos 
tipos de dados. Seu propósito principal é a facilidade de 
compartilhamento de informações por intermédio da internet. 

 ___________________é uma linguagem de 
programação interpretada de alto nível, caracterizada 
também, como dinâmica, fracamente tipificada, prototype-
based e multi-paradigma. Juntamente com CSS, é uma das 
três principais tecnologias da World Wide Web. 
 
A) HTML, Java Script, PHP, XML 
B) Java Script, PHP, XML, HTML 
C) HTML, PHP, XML, Java Script  
D) XML, PHP, Java Script, HTML 
E) PHP, XML, Java Script, HTML 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

De acordo com a Virtual Private Network (VPN), assinale a 
alternativa incorreta: 

A) Serve para impedir que o usuário seja identificado na 
internet 
B) Um dos usos mais populares é o de habilitar o acesso ao 
catálogo da Netflix de outros países 
C) É uma ferramenta extremamente poderosa para a 
segurança das informações pessoais 
D) Age, como uma espécie de firewall, que em vez de 
proteger seu computador, mantém seguros os seus dados 
enquanto trafegam pela rede 
E) Uma rede privada virtual. Um serviço de rede 
intermediário opcional entre o usuário e a internet, que não 
oferece ferramentas adicionais de criptografia e navegação 
sigilosa 
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QUESTÃO 38_____________________________________ 

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as informações 
abaixo. 

(   ) 

O Hypertext Transfer Protocol, sigla HTTP (em 
português Protocolo de Transferência de Hipertexto) 
é um protocolo de comunicação (na camada de 
aplicação segundo o Modelo OSI) utilizado para 
sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e 
colaborativos.  

(   ) 

O HTTP é inseguro, pois baseia-se apenas em texto, 
o que possibilita a invasores interceptarem, alterarem 
e roubarem as informações transferidas. É aí que 
entra o HTTPs. 

(   ) 
A diferença entre HTTP e HTTPs é a segurança. 

Esse “s” é de security (segurança, em inglês). 

(   ) 

O protocolo HTTPs é criptografado e impede que 
terceiros acessem seu conteúdo. Isso significa que 
dados bancários, senhas e outras informações 
chegam intactas ao destinatário. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A) V, V, V, V 
B) V, F, F, V 
C) F, F, F, F 
D) V, F, V, F 
E) V, F, V, V 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Relacione, a primeira coluna com a segunda, de acordo com 
os tipos de backup: 

(1) Completo 
 

( ) Cópia das últimas modificações 
relativas ao último backup, é o mais 
rápido, possui o maior número de tarefas 
e mais complicada a restauração. 

(2) Incremental 
 

( ) Cópia das últimas modificações 
relativas ao último backup full, possui 
maior velocidade e menos espaço 
ocupado e é necessário ter um controle 
muito rígido quanto às políticas. 

(3) Diferencial 
 (   ) Cópia completa de todos os arquivos, 
gastando maior tempo de backup e 
restore. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é. 

A) 1, 2, 3 
B) 2, 3, 1 
C) 2, 1, 3 
D) 1, 3, 2 
E) 3, 1, 2 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

Identifique a alternativa correta que corresponde aos 
componentes na ordem de 1 a 4: 

 
 
Componente 1: É responsável pela armazenagem dos 

programas e dos dados. 
Componente 2: É responsável pelo tratamento de 

informações armazenadas em memória (programas em 
código de máquina e dos dados). 
Componente 3- São os dispositivos responsáveis pelas 

entradas e saídas de dados no computador, ou seja, pelas 
interações entre o computador e o mundo externo. 
Componente 4- Liga todos estes componentes e é uma via 

de comunicação de alto desempenho por onde circulam os 
dados tratados pelo computador. 

A) 1- Processador, 2- Memória, 3- Periféricos, 4- 
Barramento 
B) 1- Memória, 2- Processador, 3- Periféricos, 4- 
Barramento 
C) 1- Periféricos, 2- Processador, 3- Memória, 4- 
Barramento 
D) 1- Memória, 2- Periféricos, 3- Processador, 4- 
Barramento 
E) 1- Barramento, 2- Periféricos, 3- Processador, 4- 
Memória 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
 
 
 

 

GABARITO OFICIAL 
 

www.fundepes.br 

www.copeve.ufal.br 
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