
 
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 011/2018

PROVA  - MONITOR DE INFORMÁTICA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Língua
Portuguesa

Matemática

Conhecimentos
Gerais e

Atualidades

Conhecimentos
Específicos

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local

Divulgação do Gabarito Provisório 10/09/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 11 e 12/09/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 13/09/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal



Língua Portuguesa

Questão 01
Analise as orações que seguem e responda o que se pede.

“Há quem me julgue perdido, porque ando a ouvir estrelas.
Só quem ama tem ouvido para ouvi-las e entendê-las”. (Olavo Bilac)

Assinale a alternativa correta considerando o complemento do verbo “andar”:
A) objeto indireto
B) objeto direto e indireto
C) objeto direto
D) não há complemento para o verbo “andar”, na oração

Questão 02
Feita a leitura dos versos abaixo, responda: 

“Era uma estrela tão alta!
Era uma estrela tão fria!
Era uma estrela sozinha
Luzindo no fim do dia. ” (Manuel Bandeira)

Assinale a assertiva correta considerando o verbo dos três primeiros versos:
A) verbo de ação
B) verbo de estado
C) verbo de ação da natureza
D) verbo de conotação

Questão 03
Marque a resposta onde os plurais dos compostos estão escritos INCORRETAMENTE:
A) guarda-roupas, alto-falantes, reco-recos 
B) amores-perfeitos, gentis-homens, quintas-feiras 
C) bombas-relógios, peixes-espadas, couves-flores 
D) águas-de-colônias, cavalos-vapores, bananas-pratas   

Questão 04
Responda a questão observando a classificação dos termos recortados das orações abaixo:
A) Os amigos da Maria viajaram par o Nordeste. > os amigos da = adjunto adnominal
B) Vi, no meu jardim, muitas rosas vermelhas e violetas azuis. > no meu jardim = adjunto adnominal
C) Para o verão comprarei um carro esportivo e econômico. > carro = adjunto adnominal
D) Nós, estudantes, detestamos fazer provas. > estudantes = adjunto adnominal

Questão 05
A crase está mal empregada na alternativa:
A) Usarei um vestido à Louis Vitton.
B) Vou à terra abastecer o barco.
C) Voltou à Bahia para rever os parentes.
D) Fiquei à vista, para que ela me encontrasse.

Questão 06
A frase “Trabalho, mas também estudo.” expressa a ideia de:
A) alternância
B) oposição
C) conclusão
D) adição



Questão 07
Leia  o  trecho  da  crônica  de  Rubem  Braga,  a  seguir  e  responda  o  que  se  pede.

“Ora, considerando que a felicidade é uma suave falta de assunto, eu me despeço de todos com um
cordial bom-dia e vou almoçar. Não quero contar prosa, mas tenho arroz, feijão, carne, alface, laranja,
pão, tudo o que um ser humano necessita para viver bem.” BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas.
São Paulo. Martin Fontes. 

Das afirmações abaixo, a mais adequada é:
A) como o autor é um cronista ele não quer contar prosa
B) como o autor está com fome, não quer continuar a conversa
C) como a felicidade conota falta de assunto o autor despede-se
D) como o autor tem tudo o que quer ele tem felicidade

Questão 08
Assinale  a alternativa  correta,  considerando o  adequado preenchimento  dos vazios  abaixo,  com as
expressões CESSÃO / SEÇÃO / SESSÃO – AONDE / ONDE:

I – Comprei meu livro na  ____________  de Histórias em Quadrinhos.
II – Depois da ____________ de cinema, vamos ao Shopping.
III –  _____________ de direitos autorais, não é algo comum.
IV – Vais ___________?
V - ______________ estás?

A) seção, sessão, cessão, aonde, onde
B) seção, sessão, cessão, onde, aonde
C) cessão, seção, sessão , aonde, onde
D) sessão, cessão, seção, onde, aonde

Questão 09
Marque a assertiva na qual todas palavras apresentam tonicidade na mesma posição silábica:
A) gratuito, rubrica, cateter
B) intuito, fortuito, circuito
C) pudico, urubu, muito
D) ruim, avaro, cartomancia

Questão 10
Assinale a resposta cuja figura de linguagem apresentada corresponde à frase conotativa:
A) Estou há séculos esperando-te! (Ironia)
B) Foi morar com Deus. (Hipérbole) 
C) Sou como um anjo de luz, ajudo a todos que encontro. (Metáfora)
D) Comi um prato de feijão! (Metonímia)

Matemática

Questão 11
Em um concurso da caixa compareceram 18400 candidatos e apenas 7% foram aprovados.
Quantos candidatos foram aprovados?
(a) 1128 aprovados
(b) 1188 aprovados
(c) 1238 aprovados
(d) 1288 aprovados



Questão 12
Das alternativas abaixo, qual corresponde a fração 9/12 escrita na forma decimal?
(a) 0,75
(b) 0,85
(c) 7,5
(d) 75,0

Questão 13
Rodrigo trabalha como empacotador de frutas em uma verdureira. Para entregar um trabalho
em  14  dias,  Rodrigo  empacota  20  sacos  de  frutas  por  dia.  Quantos  pacotes  ele  precisa
empacotar por dia para entregar o mesmo trabalho em 8 dias?
(a) 25
(b) 30
(c) 35
(d) 40

Questão 14
Fazendo a decomposição do número 1024 em fatores primos, quantas fatores se obtém?
(a) três fatores 2
(b) cinco fatores 3
(c) oito fatores 2  
(d) dez fatores 2

Questão 15
Carlos, Altair, Gustavo e Davi elaboraram juntos um simulado de 50 questões, tendo recebido
por ele um total de R$ 2.400,00. Os três primeiros fizeram o mesmo número de questões e
Altair  fez  o  dobro  do  que  fez  cada  um  dos  outros.  Se  o  dinheiro  deve  ser  repartido
proporcionalmente ao trabalho de cada um, Altair deverá receber uma quantia, em reais, igual a:
A) 800,00
B) 920,00
C) 850,00
D) 960,00

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Segundo o Art. 5º da Constituição Federal Brasileira, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à___________”:

a) Vida.
b) Rendimentos extras.
c) Rituais nocivos.
d) Viagens.

Questão 17
“Devido a mudanças na política de preços da Petrobras, em maio de 2018, o Brasil passou por uma
profunda crise que afetou todo o país. Os efeitos da crise foram sentidos nos supermercados, com a
falta de abastecimento de alguns produtos, na agricultura, com a dificuldade de escoar a produção, e
nos postos de gasolina, com a falta e o aumento do preço da gasolina”.  

O trecho acima faz referência à que assunto:



a) Greve dos ônibus intermunicipais em São Paulo.
b) Greve das escolas públicas em todo Estado.
c) Greve dos professores.
d) Greve dos Caminhoneiros.

Questão 18
No dia 15 de Julho de 2018, na Rússia, acontecia a final da tão esperada “Copa do Mundo 2018”,
surpreendentemente a Croácia chegou a uma final pela primeira vez, mas foi derrotada pela campeã
mundial:
a) Inglaterra.
b) França.
c) Bélgica
d) Alemanha.

Questão 19
Qual alternativa apresenta um cargo que NÃO estará em disputa nas eleições 2018, no Brasil.
A) Presidente da República.
B) Deputado Federal.
C) Deputado Estadual.
D) Vereador.

Questão 20
Pessoas morreram em consequência da tempestade que atingiu o _____________________________,
provocando nevascas, intensas chuvas e fortes ventos e levou ao cancelamento de milhares de voos e
de partidas de trens. O fato narrado faz referência a uma forte tempestade de inverno, ocorrida em 2018,
que afetou um dos principais países do mundo. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna acima.
a) O Nordeste dos Estados Unidos.
b) O Sudeste do Brasil.
c) O Nordeste do Caribe.
d) O sul do Panamá.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Na caixa de correios para configurar uma assinatura digital você deve clicar em:
a) configurações e posterior em encaminhar
b) catálogo de endereços e posterior em identidade
c) configurações e posterior em identidade
d) e-mail e posterior em identidade

Questão 22
Em relação a conceituação de vírus, worms, malwares, pragas virtuais e aplicativos para segurança,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Worm é um programa de computador projetado para executar danos e ações maliciosas em um
computador;
b) antivírus é um sistema de segurança que permite a transformação reversível da informação tornando-
a inelegível a terceiros;
c) O firewall é um sistema de segurança que permite a transformação reversível da informação tornando-
a inelegível a terceiros;
d) O vírus é um programa ou parte dele, geralmente malicioso, propagando-se com cópias de mesmo e
se tornando parte de programas e arquivos. 



Questão 23
Durante a execução de suas tarefas diárias o monitor de informática dentre as atribuições conferidas ao
cargo deve:
a) auxiliar o professor regente na identificação de sites de interesse específico da Unidade Escolar, bem
como da Secretaria Municipal de Educação;
b) se abster de criar Home Page para a divulgação do trabalho desenvolvido pela Unidade Escolar;
c) se ater a não fornecer dados ou apresentar relatórios de suas atividades quando solicitado;
d) deixar de participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da Unidade Escolar,
uma vez que são áreas específicas de conhecimento.

Questão 24
O Monitor de informática ao término de suas atividades deve manter o material de trabalho em perfeito
estado de conservação. Para tanto é correto afirmar que:
a)  No final  de  cada dia  deve desligar  os  computadores,  impressoras  e  outros  periféricos,  inclusive
existem programas que automatizam o desligamento;
b) No final de cada dia não deve desligar os computadores, impressoras e outros periféricos, apenas
mantê-los em modo de espera;
c) deve tocar as telas de computadores com as mãos para ensinar o aluno;
d) deve utilizar sabão e esponja macia para limpeza das telas dos computadores e periféricos, visando
mantê-los sempre limpos.

Questão 25
Em relação a Lei Federal nº 8069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente pode afirmar que:
a) Considera criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos e adolescente a compreendida
entre doze e dezoito anos;
b) Considera criança a pessoa de até catorze anos de idade incompletos e adolescente a compreendida
entre catorze e dezesseis anos;
c) Considera criança a pessoa de até dez anos de idade incompletos e adolescente a compreendida
entre dez e dezesseis anos;
d) Considera criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos e adolescente a compreendida
entre doze e catorze anos;

Questão 26
O servidor público responde civilmente quanto aos atos praticados no exercício da função. Dessa forma,
é INCORRETO afirmar que:
a) o servidor público deve comparecer ao trabalho no horário determinado;
b) o servidor deve obedecer ao seu superior hierárquico, podendo se abster de ordens manifestamente
ilegais;
c) o servidor deve postar-se de forma desidiosa;
d) o servidor deve cumprir suas tarefas com zelo e presteza, pois representa o poder público.

Questão 27
Os  cuidados  com  os  alunos  com  deficiência  devem  ser  considerados  e  os  recursos  tecnológicos
cumprem papel fundamental na inclusão dos mesmos. Neste escopo, o monitor de informática deve:
a) auxiliar o aluno e lhe apresentar as mais variadas formas e maneiras de construção de aprendizagem;
b) favorecer os trabalhos dos alunos “normais” desprezando práticas que concebam o deficiente como
iguais;
c) não auxiliar na aquisição de conhecimentos, pois a informática não possui aspecto lúdico;
d) não mediar o uso da informática ou programas para desenvolvimento do conhecimento.

Questão 28
O agente público é aquele que exerce função pública. Assim, o desempenho das atividades deve estar
calcada  pela  moralidade,  ética  e  compromisso.  Desta  forma,  pode-se  afirmar  que  o  monitor  de
informática integra a categoria de agentes públicos, portanto é correto afirmar que:



a) o monitor de informática pode utilizar-se dos equipamentos e materiais dispostos para execução dos
trabalhos, para uso pessoal.
b) o monitor de informática deve praticar mesmo com trabalhos de interesse pessoal em horário e local
de expediente;
c) o monitor de informática deve portar-se de forma ética, não utilizando computadores e periféricos de
forma pessoal em horário e local de expediente.
d) o monitor de informática não é agente público, portanto, pode chegar atrasado, utilizar equipamentos
de forma pessoal e tratar colegas de trabalho sem a educação devida.

Questão 29
O estatuto do servidor público de Bombinhas – Lei Complementar 7/2002, preconiza como proibição ao
servidor:
a)  exercer quaisquer atividades que sejam compatíveis com o exercício do cargo ou função e com o
horário de trabalho;
b) promover manifestação de apreço no recinto da repartição;
c)  receber  propina,  comissão,  presente,  ou  vantagem  de  qualquer  espécie,  em  razão  de  suas
atribuições;
d) apresentar-se devidamente embriagado serviço.

Questão 30
Pode-se utilizar como atalho no teclado do computador para imprimir uma página:
a) ctrl + c;
b) ctrl + i;
c) ctrl + alt + del;
d) ctrl + p


