
 

 
 
 

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

CAMPUS Belo Jardim 
EDITAL Nº 005, de 2018 de Maio de 2018. 

 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS(AS) 
 

PROVA OBJETIVA PARA O CURSO DE 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

INFORMAÇÕES AO CANDIDATO 
 
1. Escreva seu nome e número de CPF, de forma legível, nos locais abaixo indicados: 

 
NOME: ____________________________________________    Nº. CPF: ___________________ 
  
2.Verifique se o CURSO, colocado acima, é o mesmo constante da sua FOLHA RESPOSTA. Caso               
haja qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um caderno de prova, cujo CARGO e o CÓDIGO                 
DE OPÇÃO sejam iguais ao constante da sua FOLHA RESPOSTA. 
 
3. DURAÇÃO DA PROVA: 2 horas, incluindo o tempo para o preenchimento da FOLHA              
RESPOSTA. 
 
4. Na prova há 20 (vinte) questões, sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 15                
(quinze) questões de Conhecimentos Específicos, sendo 14 (quatorze) apresentadas no formato de            
múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais apenas uma corresponde à resposta correta e 1               
(uma) na modalidade discursiva. 
 
5. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura ou para a qual for assinalada                 
mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta. 
 
6. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois,                
nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de               
iniciada a prova. 
 
7. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os               
candidatos, nem será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone             
celular,  etc.),  chapéu,  boné,  ou  similares,  e óculos escuros. 
 
8. Ao sair da sala, entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com a FOLHA RESPOSTA,               
ao Fiscal de Sala.  
 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair               
juntos  do  recinto,  após  a aposição em Ata de suas respectivas identificações e assinaturas. 

 



 

 
 

 

Língua Portuguesa 
TEXTO I 

O aluno computador 

Era uma vez um jovem casal muito feliz. Ela         
estava grávida e eles esperavam com grande       
ansiedade o filho que nasceria. 

Transcorridos os nove meses de gravidez, ela deu        
à luz um lindo computador! Que felicidade ter um         
computador como filho! Era o filho que       
desejavam! Por isso eles haviam rezado muito,       
durante toda a gravidez. O batizado foi uma        
festança. Deram-lhe o nome de Memorioso,      
porque julgavam que uma memória perfeita é o        
essencial para uma boa educação. Educação é       
memorização. Crianças com memória perfeita vão      
bem na escola e não têm problemas para passar no          
vestibular. 

E foi isso mesmo que aconteceu. Memorioso       
memorizava tudo o que os professores ensinavam.       
E não reclamava. Seus companheiros     
reclamavam, diziam que aquelas coisas que lhes       
eram ensinadas não faziam sentido. Não      
aprendiam. Tiravam notas ruins. Ficavam de      
recuperação, o que não acontecia com      
Memorioso. 

Ele memorizava com a mesma facilidade a       
maneira de extrair raiz quadrada, reações      
químicas, fórmulas de física, acidentes     
geográficos, datas de eventos históricos, regras de       
gramática, livros inteiros. A memória de      
Memorioso era perfeita. 

Ele só tirava dez. E isso era motivo de grande          
orgulho para os seus pais. Os outros casais, pais e          
mães dos colegas de Memorioso, morriam de       
inveja. Quando seus filhos chegavam em casa       
trazendo boletins com notas vermelhas, eles      

gritavam: “Por que você não é como o        
Memorioso?”. 

Memorioso foi o primeiro no vestibular. O       
cursinho que ele frequentara publicou sua      
fotografia em outdoors. Apareceu na televisão      
como exemplo a ser seguido por todos os jovens.         
Na universidade, foi a mesma coisa. Só tirava dez.         
Chegou, finalmente, o dia tão esperado: a       
formatura. 

Memorioso foi o grande herói, elogiado pelos       
professores. Ganhou medalhas e mesmo uma      
bolsa para doutoramento no Instituto de      
Tecnologia de Massachusetts. Depois da     
cerimônia acadêmica, estavam todos felizes no      
jantar. Até que uma linda moça se aproximou de         
Memorioso: “Eu gostaria de lhe fazer uma       
pergunta”, disse a jovem. “Pode fazer”, respondeu       
Memorioso, confiante. 

Ele sabia todas as respostas. Aí ela fez a pergunta:          
“De tudo o que você tem memorizado, o que mais          
te comove?”. 
Memorioso ficou em silêncio. Aquela pergunta      
nunca lhe havia sido feita. Os circuitos de sua         
memória funcionavam com a velocidade da luz       
procurando a resposta. Mas ela não estava       
registrada em sua memória. Onde poderia estar?       
Seu rosto ficou vermelho. Começou a suar. Sua        
temperatura subiu. E, de repente, seus olhos       
ficaram muito abertos, parados, e se ouviu um        
chiado estranho dentro de sua cabeça, enquanto a        
fumaça saía por suas orelhas. 

Memorioso primeiro travou. Deixou de responder      
a estímulos. Depois apagou, entrou em coma.       
Levado às pressas para o hospital de       
computadores, verificaram que o seu disco rígido       
estava irreparavelmente danificado. Há perguntas     
para as quais a memória perfeita não consegue        
responder. É preciso coração. 
 
ALVES, Rubem. Revista Educação. 10 set. 2011. Disponível em:         
<http://www.revistaeducacao.com.br/o-aluno-computador/> Acesso  
em 08/05/2018. 
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QUESTÃO 01 
 
De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar         
que: 
 
a) Memorioso foi recriminado pela sociedade por       
possuir uma capacidade de memorização     
diferenciada. 
b) Os companheiros de classe de Memorioso o        
admiravam e se esforçavam para aprender tudo o        
que os professores ensinavam, sem reclamar. 
c) Apesar de possuir uma boa educação atrelada a         
uma grande capacidade de memorização, nota-se      
que o personagem principal não consegue      
apropriar-se dos seus próprios sentimentos. 
d) Ao ser indagado sobre o que mais lhe         
provocava emoção, o personagem principal não      
teve dificuldade para responder. 
e) Para os pais de Memorioso a educação era         
prioridade para a sua formação, pois entendiam       
que pessoas com boa memória entrariam no       
mercado de trabalho mais rápido.  
 
 
QUESTÃO 02 
 
“Deram-lhe o nome de Memorioso, porque      
julgavam que uma memória perfeita é essencial       
para uma boa educação. Educação é      
memorização.” A palavra grifada acima poderia      
ser substituída sem prejuízo para o sentido       
original do texto por: 
 
a) Sutil. 
b) Aceitável. 
c) Préstito. 
d) Indispensável. 
e) Nocivo. 

 
 
QUESTÃO 03 
 
“Quando seus filhos chegavam em casa trazendo       
boletins com notas vermelhas, eles gritavam: “Por       
que você não é como o Memorioso?””. A opção         

que pode substituir a conjunção destacada, sem       
alteração de sentido, é:  

a) Conforme. 
b) Tal qual. 
c) Porquanto. 
d) Consoante. 
e) Segundo. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://descomplica.com.br/blog/portugues/exercicio-resolvido-polissemia/ 

 
Com relação a tirinha acima, analise as       
afirmativas que seguem: 
 

I. A TV é um meio de cultura fundamental        
porque apresenta uma programação    
adequada às crianças. 

II. A cultura da violência é transmitida pelos       
meios de comunicação de massa. 

III. Os índices de violência doméstica não      
são frequentes quando não há TV em       
casa. 

IV. A palavra veículo no primeiro quadrinho      
tem o sentido de meio de transmissão. 
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V. A tirinha apresenta tanto efeito     
humorístico quanto crítico. 
 

Estão CORRETAS apenas: 

a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II, IV e V. 
d) I, IV e V. 
e) II, III e V. 
 
 
QUESTÃO 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariovirtualdeleitura.blogspot.com.br/2011/10/la-vem-mafalda.html 
 

Com base na interpretação da tirinha, marque a        
alternativa correta: 
 
a) Para Mafalda a humanidade não vai para a         
frente porque as pessoas têm pontos de vista        
diferentes e não respeitam as opiniões contrárias       
às suas. 
b) Os amigos de Mafalda concordam que a        
humanidade caminha para a mesma direção. 
c) A discussão apresentada revela a possibilidade       
de entendimento e diálogo entre posições      
divergentes. 
d) As pessoas têm liberdade de expressão e sabem         
valorizar a opinião dos outros. 

e) A humanidade conseguirá ir para a frente        
quando as pessoas compartilharem das mesmas      
opiniões. 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Considerando as seguintes definições A = 20, B =         
10 e C = 4. Qual opção corresponde a uma          
alternativa verdadeira? 
 
a) ((A * 2) > (B * 4) AND (5 * 4) = A) 
b) (B + 3) >= ((C * 2)+4) 
c) ((A + C) > (B * 2) AND (B * C) > (A * B)) 
d) ( (A + C) < 24 OR (C + B) < 14) 
e) (B * 5) = (A*2) 
 
 
QUESTÃO 07 
 
Qual o valor retornado no algoritmo abaixo? 
 

 
 
a) 20 
b) 5 
c) 10 
d) 15 
e) 3 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Sobre BIOS (Basic Input/Output System, também      
conhecido como System BIOS, ROM BIOS ou       
PC BIOS), assinale a afirmativa CORRETA: 
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a) BIOS é um programa de computador       
previamente gravado em memória permanente     
que, ao ser executado quando o computador é        
ligado, permite que ele tenha capacidade de       
funcionamento e que seus recursos possam      
acessar os componentes de hardware. 
b) BIOS é um programa de computador não        
fundamental para o funcionamento de um PC       
(Personal Computer), é utilizado apenas para      
otimizar o seu desempenho. 
c) BIOS é um programa de computador de versão         
definitiva, ou seja, nunca pode ser atualizada       
independentemente do fabricante do equipamento. 
d) BIOS é um programa de computador que é         
carregado na memória RAM após a inicialização       
do Sistema Operacional. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 09 
 
A respeito do desempenho de dispositivos de       
armazenamento, assinale a alternativa correta. 
 
a) A leitura realizada em um HD é mais rápida          
que a leitura realizada na memória RAM. 
b) A memória RAM não possui um       
armazenamento volátil, ou seja, se o computador       
for desligado todas as informações existentes      
antes do desligamento estarão disponíveis nessa      
memória quando o computador for novamente      
ligado. 
c) O acesso ao disco SSD é mais rápida do que ao            
registrador de uma CPU de tecnologia atual. 
d) Não existe diferença de velocidade no acesso        
entre um disco tipo SSD e um disco tipo HD. 
e) Todas as alternativas estão INCORRETAS. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Analise a imagem e assinale a afirmativa correta. 
 

 
 
a) Pode-se afirmar que este computador está com        
baixo desempenho de rede. 

b) Existe apenas um núcleo utilizado por dois        
processadores. 
c) O clock do processador é de 2609GHz. 
d) O disco rígido está com 59% de espaço         
utilizado. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
QUESTÃO 11 
 
O ícone de uma estrela localizado ao lado direito,         
no interior da linha de endereço do navegador        
Firefox ESR (onde se digita o endereço dos sites         
que se quer visitar). É utilizado para? 

 
a) Adicionar a página corrente à lista de site 
favoritos. 
b) Exibir a lista de sites favoritos. 
c) Abrir a página inicial. 
d) Recarregar página atual. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
LibreOffice é uma suíte de aplicativos livre para        
escritório disponível para Windows, Unix,     
Solaris, Linux e Mac OS X. Assinale a opção que          
contém apenas aplicativos do LibreOffice. 
 
a) Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 
b) Base, Calc, Power Point, Math, Writer. 
c) Libre Word, Excel, Math, Calc, Draw. 
d) Power Point, Base, Writer, Math, Calc. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
QUESTÃO 13 
 
É um gerenciador de banco de dados da suíte         
LibreOffice: 
 
a) Writer. 
b) Base. 
c) Math. 
d) MySQL. 
e) Access. 
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QUESTÃO 14 
 
No sistema operacional Microsoft Windows 7      
podemos determinar que um software seja      
executado automaticamente, em determinados    
dias e horários, assinale a ferramenta que gerencia        
essa função: 
 
a) ScanDisk. 
b) Firmware. 
c) Agendador de Tarefas. 
d) Windows Explorer. 
e) Central de Sincronização. 
 
QUESTÃO 15 
 
Backup pode ser definido como a cópia de dados         
de um dispositivo de armazenamento a outro para        
que possam ser restaurados em caso da perda dos         
dados originais, por motivo de apagamentos      
acidentais ou corrupção de dados. Assinale a       
alternativa CORRETA: 
 
a) Backup é uma importante prática para       
otimização da velocidade de acesso a informação       
já disponível. 
b) A periodicidade da execução do backup não        
deve levar em consideração a frequência com que        
os dados são inseridos ou atualizados. 
c) Uma excelente prática para a execução do        
backup, é armazená-lo no mesmo disco de origem        
do arquivo, uma vez que esse procedimento       
agiliza a sua restauração e não implica em outros         
riscos negativos. 
d) É uma boa prática restaurar periodicamente o        
backup em um ambiente de testes, para que a         
integridade e disponibilidade do mesmo possa ser       
verificada. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 16 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Navegador permite a visualização de      
informações disponíveis na internet. Existem     
vários navegadores disponíveis para utilização     
que apresentam características similares para     
navegação na internet. 

b) Um endereço de correio eletrônico, e-mail, tem        
o formato nome@domínio.  
c) O e-mail possibilita a comunicação entre duas        
pessoas ou mais, no entanto, essa a comunicação        
apenas é possível se as pessoas estiverem       
conectadas simultaneamente. 
d) POP-UP é uma janela que se abre no         
navegador, quando acessamos uma página web      
que contém alguma hiperligação especialmente     
programada para oferecer maiores detalhes. 
e) A Internet pode ser definida como um sistema         
global de redes de computadores interligadas que       
utilizam um conjunto próprio de protocolos. 
 
QUESTÃO 17 
 
Ao acessar o site    
https://www.exemplodaquestao.com.br por meio   
de um navegador instalado no sistema operacional       
Windows 7 uma mensagem de problema no       
certificado de segurança foi exibida. Analise a       
imagem abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 
a) O site está com vírus, certamente se for         
acessado um vírus de computador infectará o       
dispositivo. 
b) É possível continuar o acesso ao site, uma vez          
que o site está em https a sua segurança de          
autenticidade está garantida independentemente    
da mensagem de problema no certificado. 
c) A mensagem indica que não é possível        
confirmar a autenticidade da página através deste       
certificado, você pode acessá-lo ou não, é por sua         
conta e risco. 
d) O certificado apresentado é autêntico do site        
acessado, corrija as configurações de segurança de       
seu navegador. 
e) A mensagem deve ser ignorada, pois não tem         
relevância. 
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QUESTÃO 18 
 
A sala X possui quatro computadores interligados       
por meio de um switch são eles: (PC01, PC02,         
PC03 e PC04). Uma impressora está instalada no        
PC01 por meio de cabo USB. Os demais        
computadores da sala estão configurados para      
imprimir através de um compartilhamento local      
de impressora no PC01. Os usuários dos PC01 e         
PC02 estão conseguindo imprimir normalmente.     
Alfredo não consegue efetuar impressões por      
meio do PC03. Considerando a descrição desse       
ambiente assinale a alternativa verdadeira. 
 
a) A afirmação de que o PC04 não conseguirá 
realizar impressões é verdadeira. 
b) O cabo USB deve ser verificado, pois não está 
suportando o número de compartilhamentos de 
impressão. 
c) O PC03 está sem conectividade com a internet. 
d) O compartilhamento da impressora entre o 
PC01 e o PC03 pode estar com problema. 
e) Todas as alternativas estão incorretas 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa INCORRETA 
 
a) O HD cheio compromete o desempenho da        
abertura de programas. 
b) O bad block físico em um HD pode         
comprometer a integridade das informações     
contidas nesse disco. 
c) No Windows 7 um erro que resulte na “tela          
azul” pode ser ocasionado por problema no HD,        
nesse caso um procedimento para averiguação é a        
verificação de erros nesse HD. 
d) A ferramenta de desfragmentação de disco é        
muito importante no Windows 7, com ela       
podemos corrigir defeitos físicos no HD. 
e) RPM (rotação por minuto) é uma característica        
com importante influência no desempenho de um       
HD. 
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QUESTÃO 20 
 
O desempenho de aplicações depende de diversos fatores a exemplo de hardware (processador, memória,              
disco), arquitetura (32, 64 bits) dentre outros. Discorra a respeito da influência desses e outros fatores que                 
julgue importante no desempenho de aplicações: 
 

RASCUNHO 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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