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ATENÇÃO! 

 

 Este Caderno de Prova contém: 

Língua Portuguesa  – 10 questões; 

Atualidades – 10 questões; 

Informática – 10 questões; 

Conhecimentos Específicos – 20 questões.  
     

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e 
entregar ao fiscal de mesa: 

a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 

o CADERNO DE PROVA. 
IMPORTANTE! 

SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE 
RESPOSTAS.  

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.  

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com 

letra de forma, a seguinte frase: 

O bom exemplo convence. 
 

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque, no local indicado na 

folha de respostas, o número 1, 
que é o número do gabarito 
deste caderno de prova e que 

se encontra no rodapé de cada 

página. 

DATA DE APLICAÇÃO: 12 DE FEVEREIRO DE 2017 
INÍCIO: 9 HORAS     —     TÉRMINO: 13 HORAS 
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LEIA COM ATENÇÃO! 
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

1. A Prova Objetiva, com duração de 4 horas, contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha.  
2. O candidato deve verificar se seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

qualquer dúvida. A CESTA poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.  
3. O candidato deverá escrever seu nome, sua data de nascimento e o nome de sua mãe, e apor sua assinatura no local 

indicado na capa do caderno de prova. 
4. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar 

se seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao 
fiscal de sala.  

5. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
6. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na  
capa do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior 
do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.  
7. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do 

gabarito (item 6 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para 
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa 
assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez 
que a correção da prova se dá por meio eletrônico. 

8. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do 
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

9. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a 

identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, 

emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra 
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

10. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de 
seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis a partir 
das 17 horas do dia 13 de fevereiro de 2017 e a imagem completa de sua folha de respostas estará disponível a partir 
das 17 horas do dia 16 de fevereiro de 2017 na página da CESTA/FUNECE (www.uece.br/cesta). 

11. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará sua eliminação do Concurso.  
12. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar 

consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio  digital ou 
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-
se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros 
objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de 
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao 
fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo. 

13. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, 
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados 
debaixo da carteira do candidato.  

14. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a 
folha de respostas.  

15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na 
sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado, de acordo com o subitem 7.19.12 do Edital que rege 
este Concurso.  

16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de 
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de 
respostas. 

17. Os recursos relativos a esta Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.uece.br/cesta. 

 

http://www.uece.br/cesta
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto  – A geração digital entra em cena 
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Julia Baldacci Orlovsky brinca de boneca e faz 
roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na 
época de sua mãe e continua fazendo ainda 

hoje. Com uma diferença: ela desenha no 
computador os vestidos, que depois são 
impressos em tecido. O fim da velha brincadeira 
de casinha? Não, sinal dos tempos. A nova 
geração, nascida sob o signo da revolução da 
informática, sabe manejar computadores com a 
mesma agilidade com que suas avós 

manejavam dedal, agulha e linha. Muito 
diferente de seus pais, que só foram conhecer 
os recursos do micro quando adultos, a maior 
parte no ambiente de trabalho. 

A geração que amava os Beatles e os Rolling 
Stones tem pesadelos diários com os manuais 

de instrução dos aparelhos eletrônicos. Seus 
filhos nem precisam se valer deles. Leonardo Sá 
Freire de Oliveira, de 9 anos, aprendeu a ligar o 
aparelho de som aos 2 anos para apreciar seus 
CDs prediletos. Depois, conheceu o 
videocassete, o videogame e os computadores. 
Aos 4, decepcionou-se com a aula de 

informática da pré-escola que frequentava 
porque os micros eram antiquados. “Não tem 
Windows? Então não quero”, declarou à 
professora atônita na época. Os pedagogos 
reagem desconcertados ao fenômeno que 
ameaça fugir de seu controle. Como lidar com 
crianças assim? 

André Matias Ribeiro, de 4 anos, não sabe ler 
nem escrever, mas desde os 3 mexe no micro. 
Para ele, o mouse é mais fácil de movimentar do 
que a caneta. Ana Luiza Pires da Cunha, de 10, 
desmonta e monta aparelhos eletrônicos desde 
pequena. Para crianças como essas, a vida de 

hoje sem controles remotos nem computadores 
equivaleria a uma idade das trevas. Todas têm 
extrema facilidade em lidar com novas 
tecnologias. Pesquisas feitas nos Estados Unidos 
mostraram que 70% das crianças daquele país 
usam computador em casa ou na escola. 
Algumas aprenderam com 18 meses a manusear 

o mouse. Em 1994, 50% dos jovens 
consideravam “in” acessar a internet. Essa 
porcentagem pulou para 88% no ano passado. 

E no Brasil? Pesquisa exclusiva encomendada 
por Época ao Instituo Vox Populi, realizada em 
cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Recife e Belo Horizonte) confirma que os 

brasileiros estão se digitalizando. Crianças como 
as paulistas Júlia e Ana Luiza, o baiano André e 
o carioca Leonardo não são exceções. A maioria 
dos jovens de sua geração sabe usar aparelhos 
como computador, videocassete, micro-ondas e 
radiorrelógio. Muitos dos que têm computador 
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passam longas horas rodando programas, jogos 

ou acessando a internet. Quando ligados à rede 
mundial, navegam pelos sites, mas também não 
perdem a oportunidade de frequentar salas de 
bate-papo. 

(Heitor Shimizu e Frances Jones. Época, São Paulo. 
Globo, 19/10/1998. Fragmento) 

 

01. O propósito comunicativo do texto em estudo é 

A) comparar dois grupos, a geração mais nova e a 
geração mais antiga. 

B) confrontar a geração das crianças com a dos 
pais e a dos avós. 

C) destacar a desenvoltura da geração mais antiga 
ao manejar computadores. 

D) ressaltar as habilidades da geração mais nova 
no uso da parafernália eletrônica. 

 

02. Os autores caracterizam a “nova geração” 
como uma geração que 

A) usa o mouse com mais facilidade que a caneta.  

B)    ama os Beatles e os Rolling Stones. 

C) conhece os recursos do micro somente quando 
adultos. 

D) tem pesadelos diários com os manuais de 
instrução dos aparelhos eletrônicos. 

 

03. Diante da precoce desenvoltura das crianças 
citadas no texto, os (as) 

A) pais impõem limites às crianças, pois sabem 
dos riscos existentes na internet. 

B) professores reagem desconcertados, pois não 
sabem como lidar com crianças assim. 

C) avós exigem o manuseio de dedal, agulha e 
linha, em vez de computadores. 

D) pedagogos revelam-se aptos  para ministrar 
aulas de informática desde a pré-escola. 

 

04. Assinale a opção que apresenta a seleção 

vocabular empregada no texto corretamente 
identificada pela área temática em destaque. 

A) rede mundial, videocassete, videogame — meios 

de comunicação 

B) navegar, manusear, acessar — marinha 

C) brincar de boneca, fazer roupinhas, brincadeira 

de casinha — brincadeiras masculinas 

D) micro, mouse, computador — informática 
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05. Analisando a linguagem empregada no texto, é 

correto afirmar que 

A) está expressa em um estilo descuidado, o que 
se justifica por se tratar de uma reportagem. 

B) apresenta grau de formalidade típico da 
modalidade oral. 

C) está em conformidade com a variedade padrão 

da língua.  

D) apresenta uma seleção vocabular inadequada 
semanticamente à temática desenvolvida. 

 

06. O sufixo –INHA em  “roupinhas” (linha 2) e 

“casinha” (linha 7) apresenta  valor semântico  

A) pejorativo. 

B) afetivo. 

C) aumentativo. 

D) neutro. 

 

07. Quanto à concordância verbal, seria indiferente 

os autores optarem por singular ou plural no 
seguinte enunciado: 

A) “A geração que amava os Beatles e os Rolling 
Stones (tem/têm) pesadelos diários ...” (linhas 
15-16) 

B) “Depois, (conheceu/conheceram) o 

videocassete, o videogame e os computadores.” 
(linhas 21-22) 

C) “Em 1994, 50% dos jovens 
(considerava/consideravam) ‘in’ acessar a 
internet.” (linhas 44-45) 

D) “A maioria dos jovens de sua geração 

(sabe/sabem) usar aparelhos como 
computador...” (linhas 53-55) 

 

08. Assinale a opção em que o valor semântico da 
conjunção destacada está corretamente identificado. 

A) “...faz roupinhas como toda criança de 5 anos 

fazia na época de sua mãe...” (linhas 1-3) — 
oposição 

B) “...não sabem ler nem escrever, mas desde os 3 
mexe no micro.” (linhas 31-32) — consequência 

C) “...o mouse é mais fácil de movimentar do que 
a caneta. (linhas 33 a 34) — comparação 

D) “Quando ligados à rede mundial, navegam 

pelos sites...” (linhas 58-59) — conclusão 

 

 

09. Corresponde à correta classificação sintática 

dos termos da frase “Os pedagogos reagem 
desconcertados ao fenômeno...” (linhas 27-29), a 
seguinte opção: 

A) “desconcertados” — sujeito. 

B)  “ao fenômeno” — objeto indireto. 

C) “reagem” — núcleo do predicado nominal. 

D) “os pedagogos” — objeto direto. 

 

10. Assinale a opção em que o referente do 
pronome destacado está corretamente identificado. 

A) “...toda criança de 5 anos fazia na época de sua 
mãe...” (linhas 2-3) — Julia Baldacci Orlovsky 

B) “...ela desenha no computador os vestidos, 
que...” (linhas 4-5) — mãe 

C) “Muito diferente de seus pais...” (linha 11-12) 
— avós 

D) “Seus filhos nem precisam se valer...” (linhas 
17-18) — Rolling Stones 

 

ATUALIDADES 

11. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre 
a importância das fontes de energia. São fontes de 
energia renovável: 

A) biomassa, ventos e carvão mineral. 

B) carvão vegetal, movimentação da água dos 

oceanos provocada pelas marés e gás natural. 

C) massa de água de grandes represas, reação 
nuclear e petróleo. 

D) ondas oceânicas, ventos e correntes marítimas. 

 

12. O nome da pessoa do mundo das artes que 

faleceu antes de 2016 é 

A) Domingos Montagner (ator). 

B) José Wilker (ator). 

C) Ferreira Gullar (poeta). 

D) Hector Babenco (diretor de cinema). 

 

13. No que concerne às artes, assinale a afirmação 

verdadeira. 

A) Literatura não é arte. 

B) Movimento não tem relação direta com a dança. 

C) Teatro, dança e cinema são artes cênicas. 

D) Existem somente sete formas de arte, das quais 
o cinema é a sétima. 
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14. Atente ao seguinte enunciado: 

“Desenvolvimento sustentável é aquele que atende 
as necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades”.  

Assinale a opção cujos itens NÃO são exemplos de 
desenvolvimento sustentável. 

A) Reaproveitamento do lixo reciclável e reuso de 
água por indústrias.  

B) Reflorestamento de áreas que sofreram retirada 
de vegetação e uso de fontes renováveis e 
limpas. 

C) Pesca controlada de espécies marinhas em risco 

de extinção e uso de novas tecnologias capazes 
de reduzir a poluição emitida por veículos 
automotores. 

D) Descarte de equipamentos eletrônicos, baterias 
e pilhas no sistema regular de coleta de lixo e 
extração de recursos naturais desconsiderando 
os impactos ambientais. 

 

15. Assinale a opção em que todos os estados 
apresentados pertencem à região Nordeste do Brasil. 

A) Pernambuco, Sergipe e Ceará. 

B) Alagoas, Pará e Bahia. 

C) Ceará, Fernando de Noronha e Maranhão. 

D) Paraíba, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. 

 

16. Atente às seguintes proposições a respeito de 
ciências. 

I. A Academia Brasileira de Ciências — ABC — 

congrega os mais importantes cientistas 
brasileiros. 

II. Biologia, física, matemática e química são 
consideradas ciências da natureza. 

III. As ciências humanas incluem história, 
geografia, sociologia e filosofia. 

IV. Um Prêmio Nobel na área de ciências já foi 

concedido a um cientista brasileiro.  

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 

  

 

 

17. Sobre a economia brasileira, é correto afirmar 

que 

A) em 1º de janeiro de 2017, o salário mínimo 

nacional passou a ser R$ 957,00. 

B) o Produto Interno Bruto — PIB — de 2016 teve 
um pequeno aumento. 

C) a taxa de inflação de 2016 foi de dois dígitos. 

D) café, laranja, soja, carne bovina, ferro e 
alumínio são produtos da pauta de exportação 
brasileira. 

 

18. Em relação ao sistema educacional brasileiro, 
assinale a afirmação verdadeira. 

A) A educação básica é constituída pelo ensino 

fundamental e ensino médio. 

B) O ensino fundamental tem duração de nove 

anos. 

C) O Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM — é 
aplicado semestralmente. 

D) Os cursos de pós-graduação que compreendem 
especialização, mestrado e doutorado não fazem 
parte da educação superior. 

 

19.  Atente ao que se diz a respeito dos órgãos de 
segurança pública do Brasil, previstos na Constituição 
Federal de 1988, e assinale com V o que for 
verdadeiro e com F o que for falso. 

(  ) A Polícia Federal é mantida pela União e tem 

por destinação, dentre outras, prevenir e 

reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins. 

(  ) Nas rodovias federais, a Polícia Federal 
fiscaliza, prioritariamente, veículos que 
transportam cargas. 

(  ) As Polícias Civis Estaduais incumbem-se, 
ressalvada a competência da União, das 

funções, dentre outras, de apuração de 
infrações penais, inclusive infrações militares.  

(  ) As Polícias Militares Estaduais são 
subordinadas aos governadores dos estados e 
são responsáveis pelo policiamento ostensivo 
e preventivo, e pela manutenção da ordem 

pública. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, F, F, V. 

B) F, V, F, V.  

C) V, F, V, F. 

D) F, V, V, F. 
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20. Considerando acontecimentos políticos 

recentes no Brasil, assinale a afirmação verdadeira. 

A) A Ex-Presidente Dilma Rousseff continua 
residindo em Brasília. 

B) O Deputado Eduardo Cunha está licenciado da 
Câmara dos Deputados. 

C) No caso de impedimento do Presidente Michel 

Temer, o primeiro na linha sucessória é o 
Senador Renan Calheiros. 

D) A emenda constitucional do teto que limita os 
gastos públicos foi promulgada pelo Congresso 
Nacional em dezembro de 2016. 

 

INFORMÁTICA 

21. Os pacotes de software Microsoft Office e 
LibreOffice contêm aplicativos de processamento de 
texto, de planilha eletrônica e de banco de dados, 
entre outros. Assinale a opção que contém apenas 
aplicativos de banco de dados desses pacotes. 

A) DRAW, BASE. 

B) IMPRES, ACESSODB. 

C) Access, BASE. 

D) MsAccess, BASEDAD. 

 

22. Usando o processador de texto Word versão 

2003 em português, em ambiente Windows, é 
possível percorrer o texto digitado usando teclas de 

atalho. Relacione corretamente cada atalho da 
Coluna I com a função correspondente na Coluna II. 
 

Coluna I Coluna II 

1. Ctrl + HOME (  ) Desloca o cursor para o 
início da próxima palavra. 

2. Ctrl + Page UP (  ) Exclui os caracteres da 
palavra situados à direita 
do cursor.     

3. Ctrl + Delete (  ) Desloca o cursor para o 
início da página anterior. 

4. Ctrl +  (  ) Desloca o cursor para o 
início do documento. 

A sequência correta, de cima para baixo, é:    

A) 4, 3, 2, 1. 

B) 4, 1, 3, 2. 

C) 1, 4, 2, 3. 

D) 1, 2, 3, 4. 

 

 

23. Atente à seguinte planilha Excel: 

 A B C D       E 

1 1 2 3 4  

2 2 3 4 5  

3 3 4 5 6  

4 4 5 6 7  

5     =MÍNIMO(B:C) 

6     =SOMA(A:A) 

7     =MÉDIA(3:3) 

8     =MÁXIMO(A2:B4) 

Considerando a planilha Excel apresentada acima, 
relacione corretamente as fórmulas aos resultados 

obtidos, numerando a Coluna II de acordo com a 
Coluna I. 

 Coluna I Coluna II 

1. =MÍNIMO(B:C) (   )    2 

2. =SOMA(A:A) (   )   10 

3. =MÉDIA(3:3) (   )   4,5 

4. =MÁXIMO(A2:B4) (   )    5 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 4, 3. 

B) 4, 3, 2, 1. 

C) 1, 4, 2, 3. 

D) 1, 2, 3, 4. 
 

24. Considere as afirmações abaixo acerca da 
cadeia de caracteres [ABC]PQR!XYZ referente à 
célula de uma planilha Excel externa. 

I. ABC é o nome do arquivo que contém a planilha 
Excel XYZ. 

II. XYZ representa a célula da planilha de nome 
PQR. 

III. PQR é o nome do arquivo onde está a planilha 
ABC. 

É correto o que se afirma somente em 

A) I. 

B) II. 

C) II e III. 

D) I e II. 
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25. Relacione corretamente as ferramentas de 

segurança com as respectivas definições, numerando 
a Coluna II de acordo com a Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Proxy (  ) Documento eletrônico que 
garante a confidencialidade 
e a autenticidade de uma 

pessoa, máquina, site ou 
aplicação. 

2. Firewall (  ) Conjunto de 
cálculos/regras para tornar 
incompreensível uma 
informação para quem 

desconhece o método ou a 
chave usada. 

3. Criptografia (  ) Intermediário entre o 

computador e a Internet 
capaz de melhorar o 
acesso à rede pelo uso de 
cache de páginas mais 

acessadas. 

4. Certificação 

digital 

(  ) Barreira de proteção por 
software ou hardware que 
controla o tráfego de dados 
a partir de um conjunto de 
regras. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 3, 1, 2. 

B) 1, 3, 2, 4. 

C) 1, 2, 3, 4. 

D) 3, 4, 2, 1. 

 

26. Assinale a opção que contém apenas nomes de 

sistemas operacionais. 

A) Linux, Windows 7, OSN-UX 

B) UN-X, LIXC, Windows 8 

C) Linux, Windows 10, Unix 

D) UN-X, Lin-X, WinPX 

 

27. Assinale a opção que apresenta valores 
respectivamente para a taxa de transmissão e a 
largura de banda dos meios físicos de transmissão de 

dados. 

A) Cabo coaxial: até 0,4 Mbps e 4 GHz. 

B) Par trançado Cat. 5e: até 100 Mbps e 125 MHz. 

C) Fibra ótica: até 400 Gbps e 750 GHz. 

D) Ondas de rádio: até 4 Tbps e 9.000 GHz. 

 

 

28. Atente às seguintes afirmações a respeito de 

segurança de sistemas. 

I. O uso do teclado virtual é uma forma de evitar 
a ação maléfica dos softwares malwares como 
keyloggers e screenloggers. 

II. Malwares do tipo vírus, worm e bot, além de 
infectar um computador têm capacidade de 

propagação automática. 

III. Sniffers monitoram o tráfego na rede, capturam 
pacotes de dados à procura de informações 
como senhas de acesso, e-mails e endereços de 
sites acessados. 

É correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

29. Mesmo com a tela bloqueada por senha, um 

computador pode ter o hash da senha do usuário 
roubado. Um ataque possível consiste em plugar 
numa porta USB da máquina um pendrive especial 
que irá se identificar como adaptador de rede sem 
fio. Dessa forma, ele pode monitorar a conexão com 
a Internet e assim enviar preciosas informações para 
um servidor malicioso. Atente ao que se diz a seguir 

a esse respeito: 

I. Versões do Windows e do Mac OS 
automaticamente instalam novos dispositivos 

USB assim que são conectados ao computador, 
ainda que este esteja bloqueado por senha. 

II. Isto é verdade para o Windows, pois seu 

algoritmo de senhas utiliza a função 
criptográfica MD5sum com hashes de 32 bits, 
mais inseguros que os hashes MD5 de 64 bits 
do Mac OS. 

III. Quando um computador está com a tela 
bloqueada por senha, ainda é possível haver 
tráfego de rede, o que vale tanto para o 

Windows como para o Mac OS. 

Está correto o que se afirma em 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 
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30. O uso contínuo de um computador acarreta o 

aquecimento de seus componentes internos. Para 
evitar danos causados pelo superaquecimento do 
processador, é necessário verificar com frequência o 
bom funcionamento da ventoinha (cooler). Um 
conhecido programa para Windows que monitora a 
temperatura dos componentes do PC é denominado 

A) KoolWire.  

B) FanMix.  

C) SpeedFan.  

D) WinRAR. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. No que diz respeito ao conceito de 

Administração, é correto afirmar que  

A) é o meio pelo qual as organizações são 
alinhadas e conduzidas para alcançar excelência 
em suas ações e operações, e oferecer os 
melhores resultados. 

B) é o processo de controlar o uso dos recursos e 
competências organizacionais, visando alcançar 

objetivos aleatórios à organização. 

C) é a melhor maneira de alcançar os resultados 
em uma organização, independente da geração 
de valor ou riqueza. 

D) é um processo linear, repetitivo e causal de 
decisões e ações que geram resultados. 

 

32. No que tange às nomenclaturas que orientam a 
organização de um arquivo, pode-se afirmar 
corretamente que 

A) depósito é o espaço de descarte dos documentos 
e obras não utilizadas. 

B) acervo é a arte que estuda os documentos. 

C) dossiê é a composição de documentos diversos 
referentes a um tema específico ou pessoa. 

D) protocolo é um conjunto de documentos em 
curso ou uso frequente. 

 

33. As quatro fases que contemplam o Ciclo PDCA 

são: 

A) propor ações, desenvolver tarefas, capacitar e 
agir corretivamente. 

B) praticar melhorias, ditar regras, corrigir e 
analisar. 

C) pensar, dialogar, conferir e avaliar. 

D) planejar, executar, verificar e agir 
corretivamente. 

34. A doutrina da Responsabilidade Social 

pressupõe que as organizações são 

A) instituições sociais que existem com autorização 
da sociedade, utilizam seus  recursos e 
influenciam a qualidade de vida da população 
interna e externamente à organização. 

B) instituições privadas que existem com aprovação 

dos acionistas, utilizam os recursos próprios e 
interferem no bem estar social. 

C) instituições empresariais que  funcionam 
independente da aprovação da sociedade, 
utilizam-se de recursos próprios e não 
influenciam a qualidade de vida da população. 

D) instituições sociais sem fins lucrativos que 
funcionam com o apoio da sociedade e utilizam 
seus próprios recursos para manterem-se. 

 

35. São sistemas de RH que envolvem a gestão de 
pessoas em uma organização: 

A) contração, controle, instrução, punição e 
demissão. 

B) seleção, retroação, supervisão, controle e 
demissão. 

C) agregação, manutenção, punição, formação e 
correção. 

D) suprimento, aplicação, compensação, 

desenvolvimento e monitoração. 

 

36. No que diz respeito ao processo de 
recrutamento e seleção em uma organização, é 
correto afirmar que 

A) o recrutamento, no momento que é focado no 
interior da empresa, possibilita a inserção de 
novos talentos ao corpo funcional da 
organização. 

B) o recrutamento externo pode ocasionar 
frustração dos demais empregados que 
aspiravam à vaga, podendo comprometer a 

fidelidade à instituição. 

C) o recrutamento bem feito facilita o processo de 
seleção e dispensa a utilização de técnicas para 
escolha do candidato mais próximo ao perfil 
requerido na vaga. 

D) o processo de seleção acontece para substituir 
funcionários que foram desligados da 

organização e tem como única técnica a 
entrevista. 
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37. Em relação ao planejamento estratégico, pode-

se afirmar corretamente que 

A) deve envolver apenas alguns setores da 
empresa. 

B) é projetado com foco no curto prazo. 

C) está voltado para as relações entre a empresa e 
seu ambiente. 

D) envolve um alto grau de objetividade, 
considerando a previsibilidade do ambiente 
externo e das tendências de mercado. 

  

38. As etapas que contemplam a realização de um 

planejamento estratégico são 

A) reunião com gestão superior da organização e 

empregados, análise de empresas de ramos 
diversos de atuação e implementação das 
estratégias. 

B) definição de metas a serem alcançadas de 
imediato, análise restrita do ambiente interno, 

definição de planos operacionais, contratação de 
novos empregados e treinamento sobre as 
novas funções. 

C) análise dos cenários interno e externo, definição 
de planos estratégicos, redução de custos, 
demissão de empregados, definição de ações a 
médio prazo. 

D) definição de objetivos empresariais, análise dos 
ambientes externo e interno, formulação de 
estratégias, elaboração dos planos táticos e 
operacionais e acompanhamento dos resultados.  

 

39. Considerando as normas fundamentais de 

conduta ética das Autoridades da Administração 
Estadual previstas no Decreto 31.198/2013, assinale 
a opção que NÃO corresponde a uma de suas 
finalidades. 

A) Criar mecanismo de consulta destinado a 
possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de 

dúvidas quanto à conduta ética do 
administrador. 

B) Preservar a imagem e a reputação do 
administrador público cuja conduta esteja em 
desacordo com as normas éticas estabelecidas 
neste Código. 

C) Estabelecer regras básicas sobre conflitos de 

interesses públicos e privados e limitações às 
atividades profissionais posteriores ao exercício 
de cargo público. 

D) Reduzir a possibilidade de conflito entre o 
interesse privado e o dever funcional das 
autoridades públicas da Administração Pública 

Estadual. 

 

40. Considerando a Constituição Federal de 1988, 

atente às seguintes afirmações sobre Administração 
Pública, e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(  ) A lei estabelecerá os casos de contratação de 
servidores por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

(  ) É vedado ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical. 

(  ) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, não dispondo o 

estrangeiro dos mesmos direitos. 

(  ) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) V, F, V, V. 

B) F, V, F, V. 

C) V, F, F, F. 

D) F, V, V, F. 

 

41. De acordo com o art. 19 da Lei 9826/74 
(Estatuto dos funcionários Públicos Civis do Estado 

do Ceará), a posse é o fato que completa a 
investidura em cargo público. Dentre os requisitos 
apresentados a seguir, assinale o que NÃO é 

obrigatório para que o pretendente ao cargo público 
seja empossado. 

A) Estar no gozo dos direitos políticos. 

B) Estar quite com as obrigações militares e 
eleitorais. 

C) Ter-se habilitado previamente em concurso, 
exceto nos casos de nomeação para cargo em 
comissão ou outra forma de provimento para a 
qual não se exija o concurso. 

D) Gozar saúde, dispensada inspeção médica, na 

forma legal e regulamentar. 

 

42. Assinale a opção que NÃO corresponde a um 
princípio expressamente previsto no art. 3º da Lei de 

Licitações (Lei 8666/93). 

A) Discricionariedade. 

B) Publicidade. 

C) Julgamento objetivo. 

D) Probidade administrativa. 

 

http://licitapublicas.blogspot.com/2011/09/artigo-3-da-lei-866693-dos-principios.html
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43. Relacione corretamente as modalidades de 

licitação aos respectivos conceitos, numerando a 
Coluna II de acordo com a Coluna I. 

Coluna I Coluna II 

1. Tomada   
de Preços  

 

2. Leilão  

 

3. Concurso 
 

4.  Convite 

(   ) Modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, 

científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima 

de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) Modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a 

venda de bens móveis 
inservíveis para a administração 
ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a 
quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da 
avaliação.   

 (   ) Modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou 
não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na 
correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

 (   ) Modalidade de licitação entre 
interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 

sequência: 

A) 1, 3, 2, 4. 

B) 3, 2, 4, 1. 

C) 4, 1, 2, 3. 

D) 2, 4, 1, 3. 

 

  

44. Considerando o Estatuto dos funcionários 

Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei 9826/74), 
assinale a afirmação verdadeira. 

A) O exercício funcional terá início no prazo de 
trinta dias, contados da data da publicação 
oficial do ato, no caso de reintegração, e da data 
da posse, nos demais casos. 

B) O funcionário terá exercício na repartição onde 
for lotado o cargo por ele ocupado, não podendo 
dela se afastar em nenhuma hipótese. 

C) Para entrar em exercício, é facultada ao 
funcionário a apresentação, ao órgão de pessoal, 
dos elementos necessários à atualização de seu 

cadastro individual. 

D) O afastamento do funcionário da repartição onde 
foi lotado nunca poderá se prolongar por mais 

de quatro anos consecutivos. 

 

45. De acordo com o Código de Ética e Conduta da 

Administração Pública Estadual (Decreto 
31.198/2013), são princípios que regem a conduta 
ética dos agentes públicos: 

A) honestidade, impessoalidade e deslealdade. 

B) boa-fé, pessoalidade, dignidade e decoro no 
exercício de suas funções. 

C) moralidade, presteza e tempestividade. 

D) lealdade às instituições, descortesia e boa-fé. 

 

46. O princípio da Administração Pública, previsto 
na Constituição Federal de 1988, que exige atuação 
segundo padrões éticos de decoro, probidade e boa-

fé é o princípio da 

A) eficiência. 

B) legalidade. 

C) publicidade. 

D) moralidade. 

 

47. Os atos administrativos deverão ser 

motivados, com indicação dos fatos e fundamentos 
jurídicos, EXCETO 

A) quando imponham ou agravem deveres, 

encargos ou sanções. 

B) quando apliquem jurisprudência firmada sobre a 
questão. 

C) quando importem anulação, revogação, 
suspensão ou convalidação de ato 
administrativo. 

D) quando decidam recursos administrativos. 
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48.  Atente ao que se diz a seguir sobre atos 

administrativos: 

I. A administração pode revogar seus próprios 
atos quando eivados de vício de legalidade. 

II. A administração deve anular seus próprios atos 
por motivo de conveniência e oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos. 

III. O direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. 

Está correto o que se afirma somente em 

A) I e II. 

B) II. 

C) I e III. 

D) III. 

 

49. Atente ao que se diz sobre Administração 

Pública e assinale com V o que for verdadeiro e com 
F o que for falso. 

(  ) A investidura em cargo ou emprego público 
depende somente de aprovação prévia em 
concurso público de provas, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego. 

(  ) As nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração dependem de aprovação em 

concurso público. 

(  ) O prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

(  ) Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) F, F, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) V, V, F, F. 

 

 

 

50. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

no que concerne à estabilidade dos servidores 
públicos, é correto afirmar que 

A) são estáveis após dois anos de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

B) o servidor público estável não perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado. 

C) o servidor público estável só perderá o cargo 
mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 

D) é facultativa a avaliação especial de 
desempenho, por comissão instituída para essa 
finalidade, como condição para a aquisição da 

estabilidade. 

 


