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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o Art. 5º do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto às formas de 

provimento os cargos públicos dividem-se em, exceto: 

a. Efetivos 

b. Autônomos 

c. Comissionados 

d. Empregados 

 

2. Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2013, a população do município de 

Bom Jardim da Serra é de aproximadamente quantas pessoas? 

a. 1877 

b. 4598 

c. 8965 

d. 10324 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/ agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

Marque as afirmações como verdadeiras(V) ou falsas (F): 

(__) O tema abordado esta adequado ao público da terceira idade. 

(__) A palavra blog é originada da língua inglesa e significa diário online. 

(__) Publicar informações em blogs esta fora de moda. 

(__) Só o autor do blog pode acessá-lo. 

(__) O segundo parágrafo dá dicas de como montar um blog. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. F – V – F – F – V 

b. F – F – V – V – V 

c. V – V – F – V – V 

d. V – V – V – F – F 

 

4. Na linha quatro do segundo parágrafo, sobre a palavra escancarado é correto afirmar: 

a. Quanto à classe gramatical, é um adjetivo. 

b. Quanto ao numero de silabas, é uma palavra polissílaba. 

c. Quanto a silaba tônica, é uma palavra paroxítona. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 
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5. Depois de doar um quarto de sua mesada ao irmão, e ganhar mais cinco reais, ele ficou com 20 reais. Qual era o 

valor de sua mesada? 

a.  5 

b.  10 

c.  15 

d.  20 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. No Word 2007 em seu formato padrão, ao clicar com o botão esquerdo do mouse antes do início do primeiro 

parágrafo de um texto, qual das opções poderá ocorrer: 

a. Selecionará o texto do parágrafo. 

b. Selecionará o todo o texto do documento. 

c. Selecionará o texto da linha. 

d. Não ocorre nada. 

 

7. Assinale a alternativa que não apresenta um programa padrão que vem instalado com o Windows: 

a. Wordpad 

b. Notepad 

c. Notepad++ 

d. Paint 

 

8. No Excel 2007 utilizando a formula Média, selecionando a célula A1 até a célula C4, assinale a alternativa que 

contenha o resultado correto (vide imagem abaixo): 

 

a. 2 

b. #VALOR! 

c. 5 

d. #NOME? 
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9. Qual alternativa apresenta um navegador (browser) que vem instalado com o Windows: 

a. Firefox, Chrome, Internet Explorer 

b. Chrome, Firefox, Opera 

c. Netscape, Firefox, Opera 

d. Chrome, Safari, Opera 

 

10. No programa Power Point 2007, na aba “inserir”, conforme mostra imagem a seguir, assinale a alternativa que 

corresponde exatamente a todos os botões mostrados na sequência: 

 

 

 

a. Tabela, Imagem, WordArt, Album de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

b. Caixa de texto, Imagem, Clip-art, Album de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

c. Tabela, Imagem, Clip-art, Album de fotografia, Formas, SmartArt, Gráfico 

d. tabela, Imagem, Clip-art, Album de fotografia, Objeto, SmartArt, Gráfico 

 

11. Um usuário está utilizando o Windows Explorer para alterar o nome de um arquivo. Sendo este arquivo 

“ConcursoPublico.docx” com a inserção de um novo caractere. 

Qual das alternativas abaixo torna o nome incorreto para salvamento? 

a. Concurso/Publico.docx  

b. Concurso@Publico.docx  

c. Concurso Publico.docx  

d. Concurso_Publico.docx  

 

12. O WINRAR é um programa utilizado para: 

a. Edição de texto  

b. Comparação de arquivo 

c. Compactação de arquivos  

d. Cálculos matemáticos 

 

13. Um usuário utilizando o Windows Explorer deseja excluir um arquivo de forma definitiva, sem ter que esvaziar a 

lixeira posteriormente. Terá que selecionar o arquivo que deseja excluir e depois pressionar as teclas: 

a. Ctrl + Delete  

b. Shift + Delete  

c. Enter + Delete  

d. Delete 

 

14. Utilizando o browser Chrome, com um site (sítio) qualquer carregado, ao pressionar a tecla ctrl+F5 qual das 

alternativas corresponde à ação que o browser irá executar? 

a. Abrir uma janela. 

b. Abrir uma nova aba (guia), fechando a aba (guia) atual. 

c. Recarrega sua página atual, ignorando o conteúdo armazenado em cachê. 

d. Recarregar pagina atual, mantendo o conteúdo armazenado em cachê. 

 

15. Qual dos dispositivos abaixo não é utilizado para armazenar cópia de segurança (backup) 

a. Fita magnética  

b. Placa de rede  
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c. CD/DVD 

d. Disco rígido externo 

 

16. Em uma planilha Excel 2007 com uma célula selecionada, ao pressionar as teclas de atalho Ctrl+; (ponto e 

vírgula), qual ação ocorre? 

a. Insere a data atual somando um dia 

b. Insere a data atual  

c. Abrir um novo documento  

d. Desfazer ultima ação 

 

17. No teclado do computador há uma tecla chamada Print Screen (PrnScr). Esta tecla é utilizada para: 

a. Enviar toda a tela do computador para imprimir 

b. Abrir um programa de edição de imagem  

c. Fechar todos os programas abertos, solicitando a gravação dos arquivos que ainda não foram salvo. 

d. Copiar toda a tela do computador (tirar uma foto do que esta aparecendo no monitor). 

 

18. No Windows 7 com qualquer programa aberto, ou mesmo na área de trabalho, a pressionar as teclas Logo do 

Windows + L, qual ação irá acontecer? 

a. Abrir o gerenciador de tarefas. 

b. Abrir um editor de texto. 

c. Ir para tela de inicialização para seleção de usuário. 

d. Ir para a proteção de tela solicitando usuário. 

 

19. Microsoft Security Essentials é um programa utilizado para: 

a. Proteger o usuário contra vírus. 

b. Proteger o facebook de invasão. 

c. Proteger o computador de invasão. 

d. Proteger o computador contra vírus, spyware. 

 

20. No Windows 7, ao utilizarmos o prompt de comando,  digitando o comando SET, qual será o retorno do 

comando? 

a. Variáveis de ambiente do Windows. 

b. Setar a data do Windows. 

c. Mostrar computadores na rede. 

d. Comando inválido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 


