
 

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE IPIRA  
PRocESso SElETiVo SIMPLIFICADO nº 03/2022 

 

 

CADERNO DE PROVA – AGENTE DE INFORMÁTICA 

 

 

                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de 

exclusão do Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou 

anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, 

palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

✓ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão 

Resposta; 
 

✓ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, ementa ou rasura; 

✓ O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, com tinta azul ou preta; 
 

✓ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o 

Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
✓ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a 

conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na 

referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-

Resposta; 
 

✓ A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A 

duração mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com 

tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões 
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de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), 

possuindo somente uma alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 

 

 

DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 

 

✓ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e 

se a quantidade de questões está correta; 
 
 

✓ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, 

que será o único documento válido para a correção das provas. 
 
 

✓ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do 

candidato e não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA – AGENTE DE INFORMÁTICA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia 

brasileira parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de 

lançar o primeiro rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de 

empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação 

econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário 

econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de 

empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar 

nesse trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a 

população através do voto escolheu para prefeito: 

 

               a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

               b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

               c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

               d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

6. Dentre as guias de navegação presentes no Microsoft Word está a guia "Arquivo". 

Assinale a alternativa que contém um recurso que faz parte desta guia. A) Ilustrações. 

B) Plano de Fundo da Página. 

C) Exportar. 

D) Sumário. 

  

 

7. Entidades públicas e privadas vêm adotando medidas para aumentar a proteção de seus 

usuários, tornando mais difícil para um terceiro obter dados sensíveis. Uma dessas 

medidas visa prevenir o acesso à conta do usuário, mesmo que o terceiro conheça a sua 

senha. Essa medida requer que, além da senha, o usuário utilize um dispositivo, ou outro 

método por ele aprovado, para liberar acesso às informações da sua conta. Essa medida 

refere-se à(às):  

(A) chave pública e chave privada;  

(B) verificação em duas etapas;  

(C) criptografia de senhas;  

(D) chaves RSA. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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8. O recurso que proporciona a maior capacidade de armazenamento de arquivos, 

discriminado a  seguir é:  

(A) Conexão internet de 10Mbps;  

(B) 16 GB de memória RAM; 

(C) 1 TB de disco rígido do tipo SSD;  

(D) Processador QuadCore 64 bits. 

 

9. Considerado um importante método para controle e segurança da Internet nas 

empresas, este atua como um sistema de computador "guardião", que protege as 

intranets e outras redes de computadores da empresa contra a invasão, funcionando com 

um filtro e ponto seguro de transferência para acesso à Internet e outras redes. O texto 

se refere ao: 

A) Processador. 

B) Firewall. 

C) Roteador. 

D) Servidor de Intranet. 

 

 

10. A Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU) é um recurso de hardware quem 

tem como principal objetivo o processamento de programas disponíveis na memória 

principal. Possui dois componentes básicos: Unidade de Controle e Unidade Lógica e 

Aritmética. Qual a função da Unidade de Controle? 

 

a) Executar operações de comparação ou lógicas de instruções no processador. 

b) Controlar a execução das operações ou instruções solicitados ao processador.  

c) Ser o barramento de comunicação entre os recursos de hardware.  

d) Apenas realizar o controle da memória principal.  

 

11. "Um ______________ é um conjunto integrado de elementos de dados relacionados 

logicamente. Consolida registros previamente armazenados em arquivos separados em 

uma fonte comum de registros de dados que fornece dados para muitas aplicações." Fonte: 

O'Brien, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. São 

Paulo Saraiva, 2010. 3ª edição. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço 

em BRANCO: 

A) banco de dados 

B) software  

C) sistema operacional  

D) backup 

 
 

12.Considerando os tipos de software apresentados a seguir, qual destes é caracterizado 

ou considerado como um software básico para o funcionamento do computador:  

a) Sistema Operacional 

b) Planilhas eletrônicas  

c) Editores de Texto  

d) Editores de Apresentação  



 

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE IPIRA  
PRocESso SElETiVo SIMPLIFICADO nº 03/2022 

 

 

13. A Microsoft criou um novo padrão de interface gráfica no Office Word 2007, 

reunindo em abas o que anteriormente estava dividido entre barra de ferramentas e de 

menus. Além de unir várias ferramentas em um mesmo local, os comandos mais 

utilizados ficam sempre em destaque. Em qual aba agrupa comandos referentes às notas 

de rodapé, índice, referências cruzadas, entre outros? 

 a) Início. 

 b) Revisão.  

 c) Correspondências.  

 d) Referências. 

 

14 Sobre o certificado digital assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Faz uso de criptografia para comprovar a identidade da empresa ou pessoa que assinou 

o documento.  

B) O certificado digital tipo A3 é instalado e armazenado diretamente em um computador 

e sua validade é sempre de um ano. 

C) É necessário reconhecer firma em cartório mesmo usando o certificado digital. D) 

Todas as empresas que emitem nota fiscal, inclusive as que emitem nota fiscal avulsa 

precisam ter certificado digital. 

 

15. A organização dos arquivos consiste no modo como os dados estão internamente 

armazenados, podendo, sua estrutura, variar em função do tipo de informação contida no 

arquivo. Alguns Sistemas Operacionais estabelecem diferentes organizações de arquivos 

e cada arquivo deve seguir a um modelo suportado. Assinale abaixo a alternativa que 

apresenta corretamente as organizações de arquivos mais conhecidas e implementadas: 

 

 (A) Sequencial, aleatória e indexada. 

 (B) Sequencial, relativa e indexada.  

 (C) Sequencial, relativa e aleatória. 

 (D) Sequencial, direta e indexada 

 

16. Sobre o protocolo TCP/IP julgue os itens a seguir como, V para verdadeiros, ou F, 

para falsos:  

(__)O protocolo TCP/IP consiste em 7 camadas da mesma forma que no modelo OSI.  

(__)A camada "Interface de rede" apoia a organização e transmissão de dados livres de 

erros na rede.  

(__)A camada física fornece transmissão de dados nos principais meios de 

telecomunicações na rede.  

(__)A camada de transporte apoia a realização de sessões de telecomunicações.  

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, 

de cima para baixo:  

A) F, F, V, V.  

B) V, F, F, V.  

C) F, V, F, V.  

D) F, V, V, F. 
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17. As expressões em Delphi são formadas por operadores e operandos. Marque abaixo 

a alternativa CORRETA: 

(A) A instrução if... then... tem por finalidade tomar uma decisão, quando a condição for 

falsa o bloco de comandos pertencente ao if... then... será executado. 

(B) O operador XOR deve ser usado quando precisamos ter apenas um valor verdadeiro.  

(C) A instrução if... then... else... é semelhante a instrução if... then..., mas nesse caso 

quando a condição for verdadeira, será executado um bloco de comandos alternativos. 

(D) O operador OR é utilizado quando precisamos saber se as informações são falsas. 

 

18. Qual a diferença entre a configuração de rede LAN e WAN? Assinale a alternativa 

correta:   

(A) A configuração de rede LAN é utilizada para conectar pequenas áreas ou localidades, 

a configuração de rede WAN é empregada para estabelecer conexão em longas áreas ou 

localidade.  

(B). A configuração WAN é utilizada principalmente na conexão de internet e trocas de 

dados internos, a configuração LAN não é utilizada na conexão de internet e trocas de 

dados internos, mas é uma rede utilizada para conexão à rede de longa distância. 

(C) A configuração WAN é caracterizada por possuir menor qualidade, rapidez e por 

proporcionar baixa segurança aos usuários.  

(D) A configuração de rede WAN é utilizada para conectar pequenas áreas ou localidades, 

a configuração de rede LAN é empregada para estabelecer conexão em longas áreas ou 

localidade 

 

 19. O Delphi é uma linguagem de programação orientada a objeto. Um objeto é uma 

entidade autocontida que possui propriedades (características ou sinais distintivos) e um 

conjunto de ações ou comportamentos. O objeto criado pode ser movido de um programa 

ou outro. O Delphi inclui centenas de objetos prontos para uso (componentes), que são 

apresentadas na Tool Palette. Esses componentes são agrupados em guias. As principais 

guias da Tool Palette são:  

(A) Menu, System, Data Access, Data Cоntrols, Dialogs, Tbutton.. 

(B) Standard, Additional,  System, Data Access, Data Cоntrols, Dialogs   

(C) Standard, Additional,  System, Data Access, Program Reset, Frames  

(D) Code Editor, Additional,  System, Data Access, Program Reset.  

 

20. Disponibilidade, integridade e confidencialidade são considerados os três pilares da 

segurança da informação para uma empresa. Sendo assim, relacione a coluna 1 com a 

coluna 2:  

Coluna 1  

1.Disponibilidade.  

2.Integridade.  

3.Confidencialidade.  

Coluna 2 

(__) Garantia de que os dados da empresa não estarão disponíveis nem serão divulgados 

a indivíduos, entidades ou processos sem autorização.  
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(__) Garantia de que nenhuma interferência externa irá corromper, comprometer ou 

danificar os dados.  

(__) A capacidade dos seus colaboradores, stakeholders e diretores consultarem as 

informações a qualquer momento. Após análise, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA: 

 

A) 1, 3, 2.  

B) 3, 1, 2.  

C) 3, 2, 1.  

D) 1, 2, 3.  

 


