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Lnnl reallzaçao desta Prova> voce disP°rá ^ 04 (quatro) horas. Para isso receberá 01 (um) caderno de questões e01 (um) cartão
resposta personalizado com os seus dados de inscrição. Verifique se este caderno de questões contém aquantidade de itens
indicada em seu cartão resposta. Caso ocaderno de questões (ou ocartão resposta) esteja incompleto ou tenha qualquer defeito solicite
ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
2 Durante arealização da prova éproibida aposse de qualquer tipo de equipamento eletrônico. Igualmente, éproibido ouso de- bonés
chapéus esimilares, óculos de sol, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos etc. Ademais, éde inteira responsabilidade do
candidato qualquer transtorno por ele ocasionado, sendo certo que a desobediência a qualquer uma das determinações constantes no
presente caderno de questões (ou no cartão resposta) poderá implicar na anulação da sua prova.

3. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Se necessitar se ausentar da sala de prova
durante sua realização peça autorização ao fiscal, oqual adotará as providências necessárias.

4. Ocandidato que se negar à identificação terá a sua prova anulada. Igualmente, o candidato que for flagrado se utilizando de
procedimentos ilícitos durante a realização da prova terá asua prova anulada eserá eliminado do certame, podendo ainda vir aresponder
legalmente por seus atos, noque couber.

5. Será realizada coleta de prova de autenticidade nos cartões resposta, como em outros documentos.

6. Ocandidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala de realização da prova antes de transcorrida 1(uma) hora
do seu inicio. Ocaderno de questões só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 3(três) horas do início da prova.
7. Ao terminar aprova, ocandidato entregará ao fiscal da sala ocartão resposta devidamente preenchido eassinado. Todavia, no caso dos
3 (três) últimos candidatos de cada sala de prova, estes somente poderão entregar o cartão resposta e retirarem-se da sala
simultaneamente.

Orientação Geral

Ocaderno de questões possui 40 (quarenta) questões objetivas, todas no formato de múltipla escolha, das quais 15 (quinze) são de língua
portuguesa, 13 (treze) de informática e 12 (doze) de conhecimentos gerais. Para cada questão serão apresentadas 4(quatro) alternativas
de resposta, de "a" a "d", das quais somente uma deverá ser assinalada como correta. As respostas devem ser marcadas no cartão
resposta, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Ademais, é de exclusiva responsabilidade do candidato ocorreto preenchimento
do cartão resposta de acordo com as instruções dele constantes, não podendo ser substituído em caso de marcação errada ou rasura.



LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01. Sobre colocação pronominal, qual é a alternativa
correta?

a) Em tratando-se de Universidade, prefiro as públicas.
b) Nada se cria. Tudo transforma-se.
c) Eu não te havia convidado.
d) Não antecipe-se. Direi-lhe a verdade.

Questão 02. Sobre crase, qual é a alternativa correta?

Vire a direita na próxima esquina.
Aprova iniciará as catorze horas.
Estou habilitado à dirigir motocicletas.
Estou à disposição desta Secretaria.

Questão 03. Oacento grave está corretamente empregado em
qual alternativa?

a) Fezo pagamento à vista.
b) Tenho andado à pé.
c) Vendo marmitas à pessoas estranhas.
d) Ficou cara à cara como assaltante.

Questão 04. Quanto à regência verbal, a alternativa correta é:

a) Durante o período de queimadas, aspiramos a um ar
poluído.

b) Ao término do ensino médio, aspiramos uma boa
faculdade.

c) Aquele Bombeiro Militar assistiu o acidentado até o socorro
do SAMU chegar.

d) Os Militares dos Estados obedecem os seus respectivos
regulamentos disciplinares.

Questão 05. De acordo com as regras de acentuação do Novo
Acordo Ortográfico, a alternativa correta é:

Quem detém o poder, àsvezes não mantêm a palavra.
Somente Carlos intervém na aula de matemática, mas
todos os alunos intervém na aula deportuguês.
Este aluno vem de Ariquemes e aqueles dois vem de
Vilhena.

Ospolíticos tem planos que convém aos eleitores.

a)

b)

c)

d)

Questão 06. Marque a alternativa em que a pontuação está
correta:

a) Ela é linda: tem pela macia; olhos verdes, fala mansa;
cabelos longose lisos.

b) Eu acredito em mim, você, em seus amigos.
c) Solteiro; foi um rapaz festeiro. Casado, foi um homem de

família, mas separado; tornou-se turbulento.

d) Comprou, no primeiro dia, tudo o quanto viu pela frente.
Resultado: ficou sem um real no bolso.

Questão 07. Sobre concordância nominal, a alternativa correta
é:

a) Éproibido a entrada de menores.
b) Éproibida entrada de menores.
c) As escalas de serviço dos militares são bastantes

cansativas.

d) Em anexo, seguem as relações nominais dos inscritos.

Questão 08. Sobre as regras de concordância, a alternativa
correta é:

b)

c)

d)

Em sua aula, o professor se utilizou de exemplos o mais
claros possível.

Na arquibancada, há menas pessoas do que oprevisto.
Nas ocorrências, os policiais ficam sempre alertas.
As mães, estando só, tiveram elas mesmas, de tomar as
medidas que o casoexigia.

Questão 09. A figura de linguagem destacada na frase: "As
casas espiam os homens que correm atrás das mulheres", de
autoria de Carlos Drummond de Andrade, é:

a) Metáfora.
b) Pleonasmo.
c) Prosopopeia.
d) Metonimia.

Questão 10. Em qual alternativa todas as palavras foram
escritas de acordo com as regras de acentuação do Novo
Acordo Ortográfico?

a) Assembléia, idéia, alcateia, herói.
b) Tramóia, paranóia, jóia, papéis.
c) Heróico, paranóico, estóico, doi.
d) Estreia, baiúca, epopéia, enjôo.

Questão 11. A regência nominal está corretamente posta em
qual alternativa?

a) Oaluno estava alheio com tudo que o professor explicava.
b) Este trabalho é incompatível com meu cargo.
c) No meu apartamento, a cozinha é contígua com o banheiro.
d) Num concurso, português é preferível do que matemática.

Questão 12. Sobre concordância verbal, a alternativa correta é:

a)
b)
c)
d)

Os bandeirantes de Rondônia somos destemidos pioneiros.
Haverão dias mais ensolarados.
Iam fazer dez diasque ele partiu.
Não podem haver alunos na sala.

Questão 13. Na frase: "O Madeira, que ê o mais notável afluente
do Rio Amazonas, tem sua nascente em território boliviano.", as
vírgulas foram usadas para:

a) Separar o vocativo.
b) Separar o aposto.
c) Indicar a elipsedo verbo.
d) Separar oração subordinada adjetiva explicativa.

Questão 14. Na frase: "Durante reunião parlamentar, foi
aprovada a doação de terreno público para construção de um
shopping", as palavras sublinhadas podem ser substituídas
corretamente e respectivamente, por:

a) seção, sessão.
b) cessão, seção.
c) sessão, cessão.
d) sessão, seção.



Questão 15. Na frase: "Se você a liberação do veículo e seu
amigo advogado , talvez você o carro no dia seguinte
ao fato", as palavras que completam corretamente os espaços
pontilhados, são, respectivamente:

a) requeresse, intervisse, reavesse.
b) requeresse, interviesse, reouvesse.
c) requisesse, interviesse, reovesse.
d) requisesse, intervisse, reouvesse.

INFORMÁTICA

Questão 16. O conjunto do Hardware de um computador é
composto por dispositivos de entrada e dispositivos de saída de
dados. Assinale a alternativa que contenha apenas dispositivos
de entrada de dados:

a) Teclado, impressora, pendrive.
b) Monitor, mouse, webcam.
c) Impressora, monitor, scanner.
d) Mouse, teclado, webcam.

Questão 17. Em se tratando de dispositivos disponíveis para o
armazenamento de dados, assinale a alternativa correta.

a) Com exceção dos conhecidos pendrives e cartões de
memória, não existem dispositivos que possibilitem o
armazenamento externo de dados.

b) Os SSD's (Solid State Disks), embora prometam melhor
performance no armazenamento e acesso de dados, ainda
não estão disponíveis no mercado.

c) Avantagem do SSD {Solid State Disk) em relação ao HD
(Hard Disk) comum, é que aquele oferece também a
vantagem de consumirem muito menos eletricidade, serem
mais resistentes mecanicamente (por não possuírem partes
móveis), além de serem completamente silenciosos.

d) Um meio termo entreos SSDs e os HDs tradicionais são os
HHDs {Hybrid Hard Drives, ou HDs híbridos), os quais
utilizam tecnologia de armazenamento totalmente diferente
daqueles, o que permite que os dados sejam salvos
diretamente na nuvem.

Questão 18.A Formatação de dispositivos de armazenamento é
uma necessidade constante no cotidiano dos ambientes

informatizados. Existea formatação física que é aquela realizada
durante o processo de fabricação dos dispositivos, e a
formatação lógica a qual pode ser realizada quantas vezes se
fizer necessária. Em relação à formatação lógica é correto
afirmar:

a) Ao se reformatar um HD (Hard Disk), perde-se o acesso
aos dados armazenados, embora ainda seja possível
recuperá-los usandoas ferramentas apropriadas.

b) Ao se reformatar um HD {Hard Disk), perde-se o acesso
aos dados armazenados, e torna-se impossível recuperá-
los.

c) Não é possível recuperar os dados de um pendrive
formatado, pois este não oferece suporte FAT32.

d) Não é possível formatar um disco SSD (Solid State Disk)
logicamente, pois tal feito só é possível através da
formatação física, ou seja, remetendo tal dispositivo à
fábrica.

Questão 19. Qual das alternativas abaixo descreve

corretamente a função do microprocessador de um computador?

a) Serve para armazenar os arquivos e programas que estão
sendo executados, como uma espécie de mesa de
trabalho.

b) Serve como unidade de armazenamento permanente,
guardando dados e programas.

c) É o cérebro do micro, encarregado de processar a maior
parte das informações.

d) É o componente mais importante do micro, pois é ele o
responsável pela comunicação entre todos os
componentes. Pela enorme quantidade de chips, trilhas,
capacitores e encaixes, também é o componente que, de
uma forma geral, mais dá defeitos.

Questão 20. Códigos maliciosos (maiwares) são programas
especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e
atividades maliciosas em um computador. Em se tratando da
segurança no âmbito computacional, é correto afirmar que:

a) Os maiwares podem infectar um computador pela auto
execução de mídias removíveis infectadas, como pen
drives, mas tal infecção não pode ocorrer através do
acesso a páginas Web maliciosas.

b) Atualmente, os maiwares não podem infectar
computadores pela ação direta de atacantes (hacker's)
devido a evolução dos softwares.

c) Não é possível a infecção de um computador pela
execução de arquivos previamente infectados, obtidos em
anexos de mensagens eletrônicas (e-mail), mas pode
ocorrer através do compartilhamento de recursos de rede.

d) Os principais motivos que levam um atacante a
desenvolver e a propagar códigos maliciosos são a
obtenção de vantagens financeiras, a coleta de
informações confidenciais, o desejo de autopromoção e o
vandalismo.

Questão 21. Os sistemas computacionais são atacados
constantemente pelos diversos tipos de Maiwares existentes.
Em relação aos códigos maliciosos, assinale a única alternativa
correta.

a) Vírus é um programa ou parte de um programa de
computador, normalmente malicioso, que se propaga
inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos.

b) Worm é um programa que, além de executar as funções
para as quais foi aparentemente projetado, também
executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o
conhecimento do usuário.

c) Spyware e um programa que dispõe de mecanismos de
comunicação com o invasor que permitem que ele seja
controlado remotamente.

d) Cavalo de troia, trojan ou trojan-horse, é um programa
capaz de se propagar automaticamente pelas redes,
enviando cópias de si mesmo de computador para
computador.



Questão 22. Considerando que você é um(a) prestador(a) de
serviço voluntário e está trabalhando em um computador que
possui como sistema operacional o Microsoft Windows 7 e
precisa criar um atalho na área de trabalho de uma pasta que se
encontra na unidade C. Assinale a alternativa que traz a
seqüência correta:

a) Abra a unidade C, arraste a pasta desejada do Explorer e
solte-a na área de trabalho.

b) Clique com o botão direito do mouse numa área vazia da
área de trabalho, escolha "novo", opção "pasta" e selecione
a pasta desejada.

c) Abra a unidade C, clique com o botão direito do mouse na
pasta desejada, escolha "enviar para" e selecione a opção
"área de trabalho (criar atalho)".

d) Abra a unidade C, clique com o botão direito do mouse
sobre a pasta desejada, selecione "copiar" e, na área de
trabalho, clique novamente com o botão direito em uma
área livre e escolha a opção "colar".

Questão 23. OWindows 7inclui muitos programas e acessórios
úteis. São ferramentas para edição de texto, criação de imagens,
jogos, ferramentas para melhorar odesempenho do computador!
dentre outros. São aplicativos que integram o Windows 7:

a) Bloco de Notas, Word Pad, Paint, Calculadora.
b) Bloco de Notas, Autocad, Windows Live Movie Maker,

Calculadora.

c) Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
Adobe Reader.

d) Menu Iniciar, Word Pad, Bloco de Notas e Autocad.

Questão 24. OPainel de Controle traz diversas possibilidades
de configurações no ambiente do Windows 7. Considerando tais
configurações, assinale a alternativa correta.

a) Através do Painel de Controle é possível instalar um novo
programa no computador, mas não existe a mesma
possibilidade em se tratando de desinstalar um programa.

b) Através do Painel de Controle é possível instalar um
dispositivo periférico, como por exemplo, instalar uma
impressora.

c) Não é possível instalar dispositivos periféricos através do
Painel de Controle, pois tal tipo de instalação costuma ser
automática ao se conectar um dispositivo via cabo USB no
computador, como ocorre na instalação de uma impressora
ou webcam.

d) Adesinstalação de um programa deve ser feita através da
área de trabalho seguindo os seguintes passos: 1 -
selecionar o atalho do programa; 2 - acionar
simultaneamente o conjunto de teclas "SHIFT + DELETE';
3 - confirmar a desinstalação que é remetida ao Painel de
Controle.

Questão 25. Para realizar a soma dos valores contidos nas
células C1, D1, E1, e F1, numa planilha do Microsoft Office
Excel 2007, utiliza-se a função SOMA com o seguinte formato:

a) =SOMA(C1;F1)
b) =SOMA(C1+D1+F1)
c) =SOMA(C1:F1)

d) =SOMA(C1...F1)

Questão 26. Para salvar um documento no MS-Word 2007
devemos usar as seguintes teclas:

a) Ctrl+B
b) Ctrl+O
c) Ctrl+X
d) Ctrl+S

Questão 27. O Microsoft Office Power Point 2007 permite a
criação de apresentações dinâmicas e pode ser utilizado para as
mais diversas funcionalidades, em relação aos atalhos
disponíveis para o início de apresentações de tela cheia,
assinale a alternativa correta:

a) Ao concluir a construção de uma apresentação, basta clicar
na tecla "F7" para dar inicio à apresentação em tela cheia.

b) Épossível iniciar a apresentação em tela cheia diretamente
do slide em que se está trabalhando, para isso, basta clicar
na tecla "F5".

c) Épossível iniciar aapresentação em tela cheia diretamente
do slide em que se está trabalhando, para isso, basta
acionar simultaneamente as teclas "SHIFT + F5".

d) Épossível iniciar a apresentação em tela cheia diretamente
do slide em que se está trabalhando, para isso, basta
acionar simultaneamente as teclas "ALT + F5".

Questão 28. Assinale a alternativa correta em relação ao
Microsoft Office Word2007.

a) Comumente, faz-se necessário salvar algum documento de
Word em um formato de documento fixo para que outras
pessoas que não tenham o Office Word 2007 possam
visualizá-lo, mas isso ainda é impossível no Word 2007.

b) O Office Word 2007 suporta salvar seu documento no
formato PDF (Portable Document Formai).

c) Não è possível exportar um documento criado no Office
Word 2007 para o Formato PDF (Portable Document
Format).

d) Para salvar um arquivo do Office Word no formato PDF,
deve-se seguir a seguinte seqüência: 1 - selecionar a aba
"Arquivo"; 2 - selecionar o item "Novo", 3 - selecionar o
item "criar um documento XPS.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 29. Atualmente o Estado de Rondônia é constituído por
52 Municípios. No ano de sua criação, o Estado de Rondônia
estavaconstituído porquantos Municípios?

a) 3 Municípios.
b) 13 Municípios.
c) 5 Municípios.
d) 15 Municípios.

Questão 30. O território Federal de Rondônia foi elevado à
condição de Estado no ano de:

a) 1981.
b) 1988.
c) 1990.
d) 1980.

H



Questão 31. O Estado de Rondônia não tem fronteira limítrofe

com o seguinte Estado.

a) Amazonas.
b) Acre.
c) Mato Grosso.
d) Pará.

Questão 32. Em extensão territorial, Rondônia ocupa qual
posiçãoentre os demais Estados da Federação?

a) 5aposição.
b) 8aposição.
c) 13aposição.
d) 15aposição.

Questão 33. Qual é a maior bacia hidrográfica do Estado de
Rondônia?

a) Bacia do Gy-Paraná.
b) Baciado Madeira.
c) Baciado Guaporé.
d) Baciado Roosevelt.

Questão 34. Qual rio rondoniense também é conhecido por "rio
da Dúvida ou Escondido"?

a) Rio Madeira.
b) Rio Roosevelt.
c) Rio Machado.
d) Rio Guaporé.

Questão 35. Quem foi o primeiro Governador eleito do Estado
de Rondônia?

a) Ângelo Angelim.
b) Jorge Teixeira de Oliveira.
c) Áureo de Melo.
d) Jerônimo Garcia de Santana.

Questão 36. Quem foi o primeiro Governador do Território
Federal do Guaporé?

a) Jorge Teixeira.
b) Aluízio Pinheiro Ferreira.
c) José Ribamarde Miranda.
d) Jaime Araújo dos Santos.

Questão 37. Qual fato histórico pode ser indicado como principal
motivo para o primeiro ciclo da borracha, ocorrido na região
amazônica no século XIX?

a) Criação do Território Federal do Guaporé.
b) Descobertado processo de vulcanização da borracha.
c) Assinaturado Tratado de Ayacucho.
d) Início da 2aGuerra Mundial.

Questão 38. A partir da década de 70, foram implantados pelo
INCRA, no território onde atualmente se situa o Estado de
Rondônia, diversos projetos de colonização com o objetivo de
integração do então Território Federal de Rondônia ao restante
do Brasil. Foi um projeto de colonização implantado pelo INCRA
à época:

a) ProjetoJoana D'arc.
b) Assentamento Boi Vermelho.
c) Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto.
d) ProjetoVisionário.

Questão 39. "Bandeira exploradora e de limites. Partiu de Belém
do Pará com destino a Vila Bela da Santíssima Trindade do
Mato Grosso, no Vale do Guaporé. Foi a primeira Bandeira a
explorar o rio Jamary até encontrar a cachoeira de Samuel. Esta
expedição realizou estudos cartográficos da região do baixo,
médio e alto Madeira, resultando na Carta Topográfica do Rio
Madeira, que serviu para orientar a Coroa portuguesa nas
negociações para o Tratado de Madri, em 1750". Estamos nos
referindo a qual importanteexpedição:

a) Expedição Francisco de Melo Palheta.
b) Expedição Pedro Teixeira.
c) Expedição Luís Fagundes Machado.
d) ExpediçãoAntônio Raposo Tavares.

Questão 40. "Nasce na Chapada dos Parecis, região de Mato
Grosso. Percurso 1.716 km. Seu trecho navegável de 1.500 km,
forma uma hidrovia binacional. É divisor de água entre Brasil e
Bolívia. Sua foz fica no município de Guajará-Mirim, na altura do
distrito de Surpresa, onde deságua no rio Mamoré, do qual é um
dos principais afluentes". Estamos nos referindo a qual grande
riopertencente ao sistema hidrográfico de Rondônia?

a) Rio Mamoré, ou Grande La Plata.
b) b) Rio Gy-Paraná, ou Machado.
c) c) Rio Madeira, ou Caiary.
d) d) RioGuaporé, ou Itenez.


