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  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

  Este caderno de questões está constituído de 25 questões: 
  Língua Portuguesa: 05  Matemática : 05 Informática : 10 Especificas da Assistência Social: 05 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

 
Destaque aqui 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
Leia  o texto e responda as questões de 01 a 05: 
 
                             Houve protestos. 
 
Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas 
aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam 
pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. (O problema é 
que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de 
noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente – 
havia quem dissesse.) 
Houve protestos. 
Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos 
cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. 
O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora o dinheiro 
que sobrasse! 
Houve protestos. 
Diminuíram os salários (infelizmente aumentou o número 
de assaltos) porque precisamos combater a inflação e, 
como se sabe, quando os salários estão acima do índice 
de produtividade eles se tornam altamente inflacionários, 
de modo que. 
Houve protestos.  
Proibiram os protestos. 
E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a 
Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. 
ÂNGELO, I. A casa de vidro. São Paulo: Círculo do Livro, 
1985. 
 
1)Conforme  o texto  “Houve protestos.”  Assinale  a 
alternativa CORRETA: 
a) Os protestos ocorreram porque foi dado bola as 
crianças sem permissão da sociedade. 
b) Analisando o texto pode se chegar a conclusão que as 
pessoas fizeram protestos porque  estavam insatisfeitas  
com a economia do país. 
c) Houve protestos porque as pessoas não aceitaram a 
casa de vidro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) “Aumentaram o preço da carne, liberaram os 
preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos 
para o agricultor.” Assinale a alternativa a qual os 
verbos sublinhados estão no pretérito imperfeito do 
indicativo: 
a) Aumentavam o preço da carne, liberavam os 
preços dos cereais e abriam  crédito a juros baixos para 
o agricultor. 
b) Aumentarão o preço da carne, liberarão os preços dos 
cereais e abrirão crédito a juros baixos para o agricultor. 
c) Aumentam o preço da carne, liberam os preços dos 
cereais e abrem crédito a juros baixos para o agricultor. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
3) “Elas aprenderam malabarismos incríveis e 
algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre 
habilidade.”  Assinale a alternativa que substitui o  
vocábulo  sublinhado sem alterar  o sentido: 
a)lúgubre  inépcia 
b)hilariante capacidade 
c)sisuda  capacidade 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

4) E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Assinale  a 
alternativa que  que estão escritas conforme a palavra 
sublinhada: 
a) esceto -  fóscil. 
b) ascender  -convalescente. 
c) escencial- escesso. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
5)“...índice de produtividade eles se tornam 
altamente inflacionários, de modo que.” A expressão 
sublinhada  pode ser classificada em: 
a) Conjunção subordinativa  condicional. 
b) Conjunção subordinativa temporal. 
c) Conjunção subordinativa consecutiva. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

 
6)Edu aplicou a importância de R$10.000,00 à taxa de 
juros simples de 1,5% a.m. obtendo um rendimento de 
R$150,00 no prazo de: 
a) 10 meses 
b) 15 meses 
c) 5 meses 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7)Um check-up realizado, numa quarta-feira, terá seu 
resultado liberado em 33 dias. O resultado será 
liberado, portanto, em uma: 
a) Segunda-feira 
b) Quarta-feira 
c) Sexta-feira 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)Em decímetros, determine quanto equivale 2,41 
metros. 
a) 0,241 dm 
b) 24,1dm 
c) 24100 dm 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)Seguindo os critérios de medidas de capacidade, dê 
o resultado, em mililitros, da operação matemática a 
seguir: 

𝟕, 𝟗𝒍 − 𝟖𝟑𝒎𝒍 = ? 𝒎𝒍 
a) 7817 ml 
b) 781,7 ml 
c) 78,17 ml 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10)Dudu realiza certa atividade laboral, em 6 horas de 
trabalho. Edu é 20% mais eficiente que Dudu. Nessas 
circunstâncias, o quantitativo de horas necessárias 
para que Edu realize essa tarefa é: 
a) 7 horas 
b) 9 horas 
c) 5 horas 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
11) O sistema operacional Linux vem com um software 
para fazer Backup, sobre Backup é CORRETO afirmar: 
a) Qualquer cópia de arquivos importantes em um outro 
dispositivo de armazenamento, como discos rígidos 
externos,   não pode ser considerada como backup. 



4 

 

b) A principal razão de fazer backup é que equipamentos 
sempre falham, por mais seguros que sejam. 
c) O backup completo faz várias cópias de todos os 
arquivos que se tem no computador. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)Relacione as colunas abaixo: 
(1)Pasta: 
(2)Arquivo: 
(  ) É a representação de dados/informações no 
computador. 
(  ) São estruturas que dividem o disco em várias 
partes de tamanhos variados. 
(  ) Possuem uma extensão que identifica o tipo de 
dado que ele representa. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)1- 2- 1. 
b) 2- 1- 1. 
c)2- 1- 2. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13) O Sistema Operacional é o núcleo do mecanismo 
que faz o computador funcionar. Analise as 
afirmativas abaixo sobre algumas tarefas básicas do 
Sistema Operacional: 
I-A primeira tarefa é proporcionar uma interface para o 
usuário se comunicar com o computador. 
II-A segunda tarefa é gerenciar e manter os sistemas 
de arquivos em discos. 
III- A terceira tarefa é gerenciar os dispositivos de 
hardware do computador. 
IV- A quarta tarefa é dar suporte a outros programas, 
como planilha eletrônica, processadores de textos, 
etc. 
Estão CORRETAS as alternativas. 
a)Apenas I e IV. 
b)Apenas I, II e III. 
c)Apenas II e III. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Analise os contextos abaixo: 
[1] O processador de texto permite criar, editar, 
formatar, armazenar e imprimir textos e gráficos em 
um documento. [2] Planilha eletrônica é a planilha de 
cálculo composta de colunas e linhas. Usadas como 
uma ferramenta de negócio para tomada de decisão. 
Mostra os dados em forma de tabela ou em gráficos 
bem elaborados. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a)Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c)Os dois contextos estão corretos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) O Correio Eletrônico é o meio mais prático de 
comunicação pessoal da Internet. O serviço de correio 
eletrônico utiliza dois protocolos para transmissão e 
recebimento das mensagens. Assinale a alternativa 
que corresponde ao protocolo POP 3: 
a) É responsável por enviar as mensagens. 
b) É responsável por receber as mensagens. 
c) É responsável por receber e enviar as mensagens. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
16) É um conjunto de regras para trocar informações 
através de uma rede. O contexto acima refere-se a: 

a) Protocolo de comunicação. 
b)  Roteador. 
c) Interface de rede. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) Complete  a lacuna  a seguir sobre linguagem de 
programação: A _____________de uma linguagem de 
programação representa as instruções que sua 
sintaxe permite de forma a tornar a codificação mais 
simples e enxuta.  
a)simplicidade 
b) legibilidade 
c) expressividade 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)  A respeito  dos recursos de hardware dos 
Sistemas de Informação assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Incluem todos os dispositivos físicos e equipamentos 
utilizados no processamento de informações. 
b) Incluem todos os conjuntos de instruções de 
processamento da informação. 
c) Incluem processamento de informação em uma 
diversidade de produtos de informação para os usuários 
finais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) Sobre  os níveis de abstração de dados assinale a 
alternativa CORRETA que corresponde a nível 
conceitual: 
a) As partes do banco de dados que o usuário tem acesso 
de acordo com a necessidade individual de cada usuário 
ou grupo de usuários. 
b) Define quais os dados que estão armazenados e qual o 
relacionamento entre eles. 
c)É o nível mais baixo de abstração, em que define 
efetivamente de que maneira os dados estão 
armazenados. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20)  Sobre as principais   funções de um sistema de 
arquivos , assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Gerenciamento de arquivos, acesso a arquivos e 
pastas. 
b)Navegação pela estrutura de diretórios. 
c)Recuperação de dados e armazenamento de dados. 
d)Nenhuma das alternativas. 

  
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
21) Conforme  o Estatuto do Idoso,  Art. 21. O Poder 
Público criará oportunidades de acesso do idoso à 
educação, adequando currículos, metodologias e 
material didático aos programas educacionais a ele 
destinados. Analise as afirmativas referente ao artigo 
citado acima: 
I- Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo 
relativo às técnicas de comunicação, computação e 
demais avanços tecnológicos, para sua integração à 
vida moderna. 
II- Os meios de comunicação manterão espaços ou 
horários especiais voltados aos idosos, com 
finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e 
ao público sobre o processo de envelhecimento. 
III- Os idosos participarão das comemorações de 
caráter cívico ou cultural, para transmissão de 

https://www.controle.net/faq/como-fazer-backup-corretamente
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conhecimentos e vivências às demais gerações, no 
sentido da preservação da memória e da identidade 
culturais. 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
a)I e III. 
b)II e III. 
c)I e II. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 90. As entidades de atendimento são 
responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
assim como pelo planejamento e execução de 
programas de proteção e socioeducativos destinados 
a crianças e adolescentes, em regime de: Assinale a 
alternativa CORRETA sobre o artigo citado acima: 
a)  encaminhamento aos pais ;  orientação;  apoio e 
acompanhamento temporários; inclusão em serviços e 
programas oficiais ou comunitários de proteção; 
acolhimento institucional. 
b) advertência; obrigação de reparar o dano; liberdade 
assistida; inserção em regime de semi-liberdade; 
internação em estabelecimento educacional. 
c) orientação e apoio sócio-familiar; apoio sócio-educativo 
em meio aberto; colocação familiar; acolhimento 
institucional;  prestação de serviços à comunidade; 
liberdade assistida;  semiliberdade; internação. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Sobre alguns direitos,  que o Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS   deve assegurar as 
famílias usuárias de seus serviços, analise os 
contextos a seguir: 
[1] Conhecer o nome e a credencial de quem o atende 
(profissional técnico, estagiário ou administrativo do 
CRAS), dispor de locais adequados para seu 
atendimento, tendo o sigilo e sua integridade 
preservados. [2] Receber informações sobre como e 
onde manifestar seus direitos e requisições sobre o 
atendimento socioassistencial a ter seus 
encaminhamentos por escrito, identificados com o 
nome do profissional e seu registro no Conselho ou 
Ordem Profissional, de forma clara e legível. 
Assinale  a alternativa CORRETA: 
a)Estão corretos os dois contextos. 
b)Está correto somente o primeiro contexto. 
c) Está correto somente o segundo  contexto. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) Com base na  Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/SUAS.  A 
capacitação dos trabalhadores da Assistência Social 
tem por fundamento a educação permanente sob 
algumas formas: Assinale a alternativa CORRETA  
referente a forma avaliada e monitorada: 
a) Por meio da elaboração e implementação de planos 
anuais de capacitação. 
b) Com a provisão de recursos financeiros, humanos, 
tecnológicos e materiais adequados. 
c) Com suporte de um sistema informatizado e com 
garantia do controle social. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) De acordo com a  Política Nacional de Assistência 
Social 2004. São considerados serviços de média 
complexidade aqueles que oferecem atendimentos às 
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas 

cujos vínculos familiar e comunitário não foram 
rompidos. Assinale a alternativa que corresponde a 
alguns desses serviços: 
a) Atendimento Integral Institucional.  Casa Lar.  
República.  Casa de Passagem.  Albergue.  Família 
Substituta.  Família Acolhedora. 
b) Serviço de orientação e apoio sociofamiliar. Plantão 
Social.  Abordagem de Rua.  Cuidado no Domicílio.  
Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência. Medidas socioeducativas em 
meio-aberto . 
c) Medidas socioeducativas restritivas e privativas de 
liberdade (semiliberdade, internação provisória e 
sentenciada).  Trabalho protegido. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 


