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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.  
 

Língua Portuguesa Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 
15 05 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. 

 
Exemplo:  
 
05- 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. 
 

06- 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

PROFESSOR 

INFORMÁTICA   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 
 

 
 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente 1 

competitivo, o funcionário não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco 2 

tempo atrás, o destino de uma carreira estava ligado umbilicalmente à formação 3 

acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais chance de 4 

progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos 5 

pontos, claro, e ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez 6 

maior o número de pessoas que fazem MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras 7 

palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi preciso mudar o critério de 8 

desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, carismáticos, 9 

inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 10 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado 11 

por três grandes grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais 12 

comum é o que, infelizmente, não faz diferença na organização.  Há, porém, um terceiro 13 

grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a diferença. "Esse é o pior, pois está 14 

tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 15 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom 16 

fica sempre arrumando justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na 17 

empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   não   tem   humildade  para assumir 18 

suas fraquezas e limitações". 19 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos 20 

fortes. Quanto mais experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o 21 

profissional. 22 

 

Mônica Gailewitch 
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01) De acordo com o texto, 

 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante quanto 

ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 

qualificação, são determinantes para a manutenção 

de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, que é 

quase impossível manter-se no topo de qualquer 

estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade do 

indivíduo, a depender do caso, é mais importante 

do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e nenhum 

curso pode otimizar o carisma e a capacidade de 

empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, dentre 

outros, já não servem como referencial em um 

currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de cargos 

tem-se tornado mais difícil em função do acesso 

generalizado aos estudos superiores. 

(D) A chave-mestra para se conseguir e manter um 

emprego é ser capaz de, além dos pré-requisitos 

essenciais, surpreender pela originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma empresa, 

o empregado que 

 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 

(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais o 

valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, com a 

iniciativa e o constante desejo de superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque isso 

gera confiança e respeito por parte dos colegas. 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 

 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.8) — silhueta. 

(C) "impacto". (L.10) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.17) — decrescer. 

 

05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.15) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.6) denota determinação. 

(C) "Em outras palavras" (L.7/8) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.13) exprime premonição. 

 

06) Os termos "enfim" (L.10) e "porém" (L.13) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 

(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 

(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 

para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.6) — teriam mudado. 

(B) "fica (...) arrumando" (L.17) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.21) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.11) — forma-se. 

 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 

preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 

(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.11)    — proximidade. 

(D) "por" (L.17) — medida. 
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09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é formado 
por três grandes grupos de funcionários." 
(L.11/12) possui o mesmo valor morfossintático 
que a indicada na alternativa: 

 
(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.7). 
(C) "que faz a diferença." (L.14). 
(D) "que provoquem impacto." (L.10). 
 
10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o que se 

afirma na alternativa: 
 
(A) "de progredir" (L.4/5) modifica um nome. 
(B) "da educação formal' (L.5) modifica um advérbio. 
(C) "de desafios" (L.10) é paciente da ação verbal. 
(D) "de funcionários" (L.12) completa o sentido de um 

nome. 

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 
a expressão: 

 
(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.12). 

(B) “o funcionário” (L.2) 

(C) “Esse” (L.14). 

(D) “humildade” (L.18). 

 
12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.12) a palavra na alternativa: 
 
(A) “o” em “o funcionário” (L.2.) 

(B) “outras” (L.7). 

(C) “quanto” (L.21). 

(D) “Esse” (L.14)

 

AS QUESTÕES 13 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 
Ferreira Gullar 

 
 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
Visita ao site: http://www.blogsoestado.com, em 27 de 
junho de 2016. 

 
 
 
 

http://www.blogsoestado.com/
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13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 
 

(A) retrata a realidade distanciada do seu cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 

(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 

mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 
 

(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 

com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 

(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 

 

15) No texto, 
 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 

(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 

(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Analise o quadro abaixo para responder a 

questão. 

 

NOME DO 

ALUNO 

Mariana Silva 

SÉRIE /ANO 2º  Ano A – Ensino Fundamental 

DATA 25 de maio de 2006 

 

DESCRIÇÃO 

DA 

SITUAÇÃO 

Foi agressiva com a colega que senta 

ao seu lado. Além de agredi-la 

verbalmente, disse que iria bater 

nela no recreio. 

 

 

 

 

HIPÓTESE 

Mariana está enfrentando um 

problema familiar grave. Sua mãe 

está doente e parece que seu estado 

de saúde piora a cada dia. 

O pai trabalha o dia todo e quando 

chega em casa ajuda Mariana nas 

tarefas domésticas. 

Outra hipótese é de que Mariana 

agrediu a menina que há tempos 

vinha implicando com ela. 

O motivo da implicância, segundo 

observações dos colegas, é que 

Mariana é ótima aluna e muito 

estimada pela professora. 

O QUE FAZER Verificar os reais motivos do fato e 

conversar com Mariana e os pais 

sobre como superar alguns 

problemas mais emergenciais. 

Conversar com a colega de Mariana e 

mostrar como está a sitação e como 

ela poderia também cooperar. 

 

FONTE: Adaptado de Maria Teresa & Albano Estrela. A 

técnica dos incidentes críticos no ensino. Coleção 

Temas Pedagógicos (LISBOA: ESTAMPA, 1978) p. 24. 

 

O quadro acima apresenta o registro de utilização 
de um instrumento de avaliação. De qual 
instrumento de avaliação? 
 
(A) Auto-avaliação 

(B) Observação 

(C) Portfólio 

(D) Diário de bordo 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÕES 16 A 20 
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17) No final dos anos 70 e início dos 80, 

constituíram-se as denominadas pedagogias 

progressistas que tiveram origem nos 

movimentos das décadas de 50 e inicio dos anos  

60, quando foram interrompidas pelo golpe 

militar de 1964. Essas pedagogias propõem uma 

educação crítica a serviço das transformações 

sociais, econômicas e políticas para superação 

das desigualdades existentes no interior da 

sociedade. 
 

São pedagogias progressistas: 
 

(A) Libertadora e Crítico Social dos Conteúdos 

(B) Libertária e Renovada Progressivista 

(C) Renovada Não- Diretiva e Libertadora 

(D) Tecnicista e Libertadora 

 

18) A exposição oral requer do professor um 

planejamento adequado à situação, bastante 

preparo do assunto e muita capacidade de 

comunicação, a fim de obter dos alunos atenção 

e participação produtiva. É um recurso muitas 

vezes insubstituível, pois as disciplinas teóricas, 

com raras exceções necessitam de exemplos, 

conceitos, princípios  que venham esclarecer e 

facilitar sua compreensão. Porém, deve-se 

considerar o seguinte quanto a utilização da 

exposição oral, EXCETO:  
 

(A) A excessiva duração de uma aula expositiva pode 

causar a perda das ideias essenciais e o 

consequente desinteresse dos ouvintes. 

(B) Numa aula expositiva, o principal sentido a ser 

utilizado pelo aluno é a visão; portanto, ocorre 

pequeno índice de aprendizagem. 

(C) O linguajar muito rebuscado do expositor e o 

vocabulário acima do nível dos alunos mais 

confundem do que esclarecem. 

(D) O ritmo da exposição, muito rápido ou muito 

lento, pode causar, respectivamente, irritação ou 

sonolência, o mesmo acontecendo com um tom 

de voz muito alto ou muito baixo. 

19) Analise os itens a seguir que caracterizam um 

procedimento de ensino individualizado. 
 

I – O aproveitamento dessa técnica de ensino se 

evidencia em curto prazo, proporciona ao 

educando satisfação em conferir, 

imediatamente, suas respostas, uma a uma, 

após estruturá-las. 

II – Foi idealizada por Skinner, em sua teoria do 

reforço: “Toda ação que produza satisfação 

tenderá a ser repetida e aprendida”. 
 

Os itens I e II caracterizam qual procedimento de 

ensino? 
 

(A) Estudo com Fichas 

(B) Estudo de Caso 

(C) Estudo Dirigido 

(D) Instrução  Programada 

 

20) O professor é uma das pessoas responsáveis 

pela organização do trabalho educativo no 

âmbito da sala de aula. Sua atuação se 

concretiza por meio de sua participação no 

delineamento, atualização e revisão do 

Projeto Político Pedagógico, bem como no 

planejamento de ensino, isto é, de sua ação 

didática propriamente dita. 
 

Expressa a descrição correta das etapas do ato de 

organizar a ação didática do professor: 

 

(A) Diagnóstico; execução; avaliação; 

replanejamento. 

(B) Diagnóstico; planejamento;  execução; 

avaliação; replanejamento. 

(C) Planejamento; execução; avaliação. 

(D) Diagnóstico; planejamento; execução; 

avaliação. 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

Cargo: Professor de Informática 

8 

 

 

 

 

21) O grupo Proteger do Microsoft Word 2010 está 

localizado na guia: 

 

(A) Exibição. 

(B) Inserir. 

(C) Página Inicial. 

(D) Revisão. 

 

22) Com relação aos atalhos do Microsoft Word 2010 

julgue os itens abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl +Shift+A converte as letras em 

MAIÚSCULAS do texto selecionado. 

II- O atalho Ctrl_Shift+D aplica um Duplo 

Sublinhado no texto selecionado. 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II são corretas. 

(D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

23) Com relação ao Microsoft Excel 2010 analise os 

itens abaixo: 

 

I. A área de comandos fica localizada na porção 

superior da tela. 

II. A área de edição fica localizada na porção 

central da tela. 

III. A barra de status fica localizada na porção 

inferior da tela. 

 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Apenas a afirmativa I está correta. 

(C) Apenas a afirmativa II está correta. 

(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

24) Julgue os itens abaixo com relação aos 

conceitos de Hardware: 

 

I- A Unidade de gerenciamento de memória é o 

dispositivo da CPU responsável por gerenciar 

os acessos de memória realizados pela CPU. 

II- A unidade de ponto flutuante é uma parte da 

CPU responsável por realizar operações 

típicas de cálculos com números reais.  

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

25) As memórias flash são variações da memória 

do tipo: 

 

(A) EPROM. 

(B) EEPROM. 

(C) EAROM. 

(D) PROM. 

 

26) Os Leitores de Códigos de Barras, Scanner e as 

Unidades de Discos são respectivamente: 

 

(A) Unidade Apenas de Entrada – Unidade 

Apenas de Entrada – Unidade Apenas de 

Saída. 

(B) Unidade Apenas de Saída – Unidade Apenas 

de Entrada – Unidade Apenas de Saída. 

(C) Unidade de Entrada e Saída – Unidade Apenas 

de Entrada – Unidade de Entrada e Saída. 

(D) Unidade Apenas de Entrada – Unidade 

Apenas de Entrada – Unidade de Entrada e 

Saída. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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27) Com relação aos tipos de licença do Software 

Livre analise os itens abaixo: 

 

I- A licença BSD é muito similar às condições 

propostas na Apache. Basicamente a única 

restrição adotada é para manter o aviso de 

copyright. É uma das licenças que explica de 

forma clara os direitos do usuário final, incluindo 

o direito ao uso, copia, modificação, fusão, 

distribuição e venda do software. 

II- A licença Apache, como as demais do grupo das 

permissivas, possibilita o uso, redistribuição e 

modificação no seu código sem que haja 

retrospectividade.  

 

(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) Analise os itens abaixo com relação as 

arquiteturas RISC e CISC: 

 

I- Quanto ao tipo de dados a arquitetura RISC 

possui pouca variedade e a CISC muito variada. 

II- Quanto ao formato das instruções a arquitetura 

RISC possui instruções com muitos endereços 

enquanto a CISC tem instruções com poucos 

endereços. 

III- Quanto ao acesso aos dados a arquitetura RISC 

acessa via registradores e a CISC via memória. 

 

(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. 

 

29) Com relação aos tipos de processadores analise 

os itens abaixo: 

 

I- Uma característica da capacidade de 

processamento de informações do processador, 

apenas chips com arquitetura de 64 bits é 

possível que o PC aproveite quantidades 

superiores a 3GB de RAM, além de processarem 

blocos maiores de dados de maneira mais rápida. 

II- Quanto maior o número de cores, maior é a 

capacidade de processar tarefas 

simultaneamente e acelerar as aplicações do 

PC. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 

(B) As afirmativas I e II são falsas. 

(C) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

 

30) Com relação aos atalhos gerais do Windows 8, 

julgue os itens abaixo: 

 

I- A tecla F3 tem a função de procurar um 

arquivo ou uma pasta. 

II- A tecla F6 tem a função de percorrer 

elementos da tela de uma janela ou da área de 

trabalho. 

III- O comando Ctrl+R atualiza a janela ativa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsas. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

31) No Microsoft PowerPoint 2010 para um 

usuário habilitar a opção Linhas de Grade ele 

deve ir na guia: 
 

(A) Inserir 

(B) Design 

(C) Exibição 

(D) Página Inicial. 

 

32) Com relação aos conhecimentos da Internet 
julgue os itens abaixo: 

 
I- O TELNET é um serviço que possibilita o 

acesso a um servidor como se estivesse se 
conectando localmente a ele. 

II- O SSL é o mesmo serviço WWW funcionando 
em ambiente de servidor seguro. Esse 
protocolo tem a função de criptografar os 
dados que estão sendo trocados com esse tipo 
de servidor. 
 

(A) Apenas o item I é falso. 
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Os itens I e II são verdadeiros. 
(D) Os itens I e II são falsos. 
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33) Na janela Opções da Internet do Internet 

Explorer 11, as opções de Aparência (Cores, 

Idiomas, Fontes e Acessibilidade) está localizado 

na guia: 

 

(A) Segurança. 

(B) Geral. 

(C) Conteúdo. 

(D) Avançadas. 

 

34) Com relação aos tipos de vírus de computador 

analise os itens abaixo: 

 

I- Os HOAX são vírus boato. Mensagens que 

geralmente chegam por e-mail alertando o 

usuário sobre um vírus. 

II- Os MACRO são tipos de vírus que infecta códigos 

executáveis utilizados em processadores de 

texto e planilhas de cálculos para automatizar 

tarefas, ou seja, desabilitando funções dos 

programas infectados. 

III- Os Vírus de BOOT costumam ter alto poder de 

destruição, impedindo, inclusive, que o usuário 

entre no computador. 

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35) Com base nas características abaixo assinale 

a alternativa correta: 

 

Nesse tipo de topologia de rede o uso de cabo é 

econômico, de fácil expansão, e a mídia é barata e 

fácil de trabalhar e instalar, porém uma de suas 

desvantagens é que os problemas são difíceis de 

isolar e uma falha no cabo paralisa a rede inteira 

além da rede ficar extremamente lenta em 

situações de tráfego pesado. 

 

O tipo de topologia descrito acima é: 

 

(A) Estrela 

(B) Barramento 

(C) Anel 

(D) Malha 

 

36) Com relação aos comandos básicos do Linux 

analise os itens abaixo: 

 

I- O comando df mostra as partições usadas ou 

livres do HD. 

II- O comando who mostra quem está usando a 

máquina. 

III- O comando lpq remove trabalhos da fila de 

impressão. 

 

(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. 
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37) Para o usuário realizar a soma da coluna B ele 

deverá ao selecionar a célula B7 digitar a 

seguinte fórmula: 

 

(A) =SOMA B1+B2+B3+B4+B5+B6 

(B) =SOMAR (B2:B6) 

(C) =SOMA(B2:B6) 

(D) =SOMA (B2:B6) 

 

38) Na imagem o usuário deixou selecionada a célula 

C7, o tipo de alinhamento utilizado é: 

 

(A) Alinhar em baixo. 

(B) Alinhar no meio. 

(C) Alinhar em cima. 

(D) Alinhar inferior. 

 

39) O usuário selecionou a célula B2 até D6, ele 

deseja utilizar um atalho para aplicar a 

conteúdos monetários o formato de moeda, o 

atalho correto é: 

 

(A) Ctrl+Shift+$ 

(B) Ctrl+Alt+$ 

(C) Ctrl+$ 

(D) Shift+$ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40) O usuário selecionou a célula D5 e utilizou o 
comando Ctrl+R, após realizar esse 
procedimento qual o novo valor da célula 
selecionada D5:  

 

(A) 320 

(B) 440 

(C) 280 

(D) 380 
 

Com relação à imagem abaixo do Microsoft Excel 2010 responda as questões 37,38, 39 e 40. 

(Considere a versão em seu modo padrão sem alterações) 

 

 




