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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

4 

Prova Professor de Informática 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A lógica de circuitos, os conceitos de programação, operações com números binários e o 

conceito de que tanto instruções como os dados podiam ser armazenados e manipulados 

internamente foram desenvolvidos por John Von Neumann, Arthur Burks e Herman Goldstine. 

Com estas características o computador tornou-se um dispositivo eletrônico que quando manipulado 

através de um programa/software executa as seguintes operações básicas: 

A) Entrada, Armazenamento, Saída e Programação. 

B) Entrada, Processamento, Armazenamento e Saída. 

C) Processamento, Armazenamento, Saída e Manipulação. 

D) Armazenamento, Saída, Memorização e Programação. 

 

12. Sistemas Operacionais, como o próprio nome sugere, são softwares destinados à operação do 

computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir 

de comunicação intermediária entre o computador e os outros programas normalmente utilizados, o 

que permite que esses possam ser executados. Um computador, qualquer que seja o seu porte, não 

funciona sem um sistema operacional. Assinale a alternativa que não apresenta somente Sistemas 

Operacionais: 

A) Windows 10, OpenSuse, Solaris, Android. 

B) Android, IOs, Windows Phone 7, Debian. 

C) Windows XP, Ubuntu, CentOS, LibreOffice. 

D) Android, IOs, Windows 8, FreeBSD. 

 

13. Na Figura 1, a seguir, é apresentado um computador portátil do tipo notebook. A configuração 

do equipamento é Z550SA-XX002 Intel Celeron Quad Core 4GB 500GB Tela LED 15,6" Endless – 

Branco. Observando a configuração deste notebook, é correto afirmar: 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

A) O computador possui 500GB de memória secundária. 

B) O computador possui 500GB de memória primária. 

C) O monitor e o teclado do computador são dispositivos de saída. 

D) O teclado do computador é um dispositivo de saída. 

 

14. "Memória USB Flash Drive é um dispositivo de memória constituído por memória flash 

(EEPROM), com aspecto semelhante a um isqueiro e uma ligação USB tipo A, permitindo a sua 

conexão a uma porta USB de um computador ou outro equipamento com uma entrada USB." A 

definição apresentada refere-se a qual tipo de armazenamento secundário: 

A) HD Externo. 

B) DVD. 

C) Cartão SD. 

D) Pen drive. 

 

15. Na internet a resolução de nomes/domínios é muito importante. Essa função cabe ao 

DNS(Domain Name System), ou Sistema de Nomes de Domínios. O DNS é um computador com 

uma espécie de banco de dados que relaciona o endereço "nominal" de um site como 

http://www.unoesc.com.br com o endereço "real" onde está a página na rede, para poder acessá-la. 

Esse endereço "real" é dado pelo número de IP (Internet Protocol). Analise as afirmativas 

apresentadas a seguir: 

I. Fazer a configuração automática e dinâmica de IPs para computadores que estejam conectados a 

uma rede TCP/IP. 

II. A ICANN (acrônimo em inglês para Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e 

Números) é uma entidade sem fins lucrativos que tenta manter todos os sites registrados 

funcionando na internet. Esta organização é responsável por atribuir domínios em escala Mundial. 

III. Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. 
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IV. O DNS Reverso resolve um endereço IP, buscando o nome de domínio associado ao IP. 

V. Um servidor DNS pode ser dividido entre DNS primário e DNS secundário. O secundário é uma 

cópia de segurança do primário. 

Destas afirmativas apresentadas, não são características ou funções do DNS: 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II, III e V. 

 

16. A Educação a Distância no Brasil é regulamentada pelo Decreto Nº. 5.622, de 19 de dezembro 

de 2005. Este decreto, por sua vez, regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (LDB) que normatizava a EaD no Brasil como modalidade válida e equivalente em todos os 

níveis de ensino. Conforme o decreto supracitado, Educação a Distância caracteriza-se como: 

A) "Modalidade de ensino que exige do aluno, de acordo com a legislação em vigor ou normas das 

instituições, um percentual mínimo de 75% de frequência às atividades didáticas (sala de aula, 

experimentos, estágios etc.) e presença obrigatória nas avaliações".  

B) "Modalidade de educação exercida por instituições brasileiras de caráter tecnológico e que visa 

propagar conhecimentos, técnicas e instrumentos tecnológicos em diversos âmbitos". 

C) "Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos". 

D) "Modalidade de ensino que visa a formação profissional ofertada principalmente em cursos de 

nível técnico ou de formação continuada". 

 

17. O smartphone sofreu transformações ao longo dos anos, e o avanço tecnológico permitiu que 

este modelo de telefone móvel se configure como uma pequena central multimídia, com diversos 

aplicativos e algumas capacidades de um pequeno computador portátil. O uso do smartphone tem 

sido central para uma significativa parcela da população urbana e os jovens estudantes estão de 

posse destes aparelhos nas salas de aula.  

A seguir é apresentado um quadro com alguns ícones de aplicativos que podem ser executados em 

smartphones. Associe a coluna de ícones com a coluna de funções dos aplicativos: 
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Ícone Funções 

a)  

 

(   ) Capturar fotos. 

b) 

 

(   ) Realizar ligações. 

c)  

 

(   ) Navegar na Web. 

d) 

 

(   ) Envio de mensagens de texto. 

e) 

 

(   )  Rede Social. 

A ordem correta, de cima para baixo é: 

A) e, c, a, d, b. 

B) a, e, b, d, c. 

C) c, e, d, b, a. 

D) c, e, b, d, a.  

 

18. Uma metodologia ativa é um processo de ensino-aprendizagem que possui como principal 

característica a inserção do aluno/estudante como agente principal responsável pela sua 

aprendizagem. O aluno é motivado a comprometer-se com seu aprendizado. As metodologias ativas 

surgiram como uma proposta para focar o processo de ensinar e aprender na participação ativa de 

todos os envolvidos. De acordo com os conceitos de metodologias ativas apresentados 

anteriormente, quais das metodologias a seguir não são ativas: 

A) Ensino híbrido, Blended, Peer Instruction. 

B) Aula Expositiva, Leitura de Apostilas e Cartilhas, Conteúdos no Quadro Negro. 

C) Aprendizagem Baseada em Problemas, Blended, Just-In-Time Teaching. 

D) Ensino adaptativo, Aprendizagem Baseada em Projetos, Simulações.  
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19. As ____________________ ganharam o cenário internacional a partir do ano 2000 e se 

tornaram um mecanismo de interação entre pessoas do mundo todo. Nestes ambientes as pessoas 

passam cada vez mais tempo compartilhando, curtindo, respondendo e postando. O 

____________________ é um ambiente em que pessoas interagem postando conteúdo na forma de 

“status” e ainda podendo interagir com o conteúdo postado por outras pessoas. Já o 

____________________ volta-se mais para contatos profissionais com um bom número de 

seguidores no Brasil. A partir do texto complete os espaços sublinhados com as palavras 

apresentadas a seguir: 

I. Linkedin. 

II. Redes sociais. 

III. Google+. 

IV. Instagram. 

V. Facebook. 

Qual a ordem correta das palavras que preenchem os espaços sublinhados: 

A) I, II, III. 

B) II, V, III. 

C) II, V, I. 

D) V, VI, III. 

 

20. "A Internet chega a 78% das escolas públicas urbanas e a 13% das rurais. [...] Precisamos 

buscar uma parceria, talvez uma revisão na legislação para ampliar a banda larga nas escolas." Este 

texto foi retirado do artigo: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/acesso-

internet-chega-78-das-escolas-publicas-urbanas-e-22-das-rurais de 07/12/2015. Percebe-se pelo 

texto, que existe uma preocupação no Brasil no sentido de permitir o acesso univesal a internet em 

todas as escolas. Considerando o texto, analise as seguintes afirmações relativas a conceitos de 

Internet. 

I. Para que seja possível instalar internet nas escolas rurais é necessário que as escolas utilizem 

software livre. 

II. WWW é um acrônimo para World Wide Wifi. 

III. O navegador web é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos 

HTML hospedados na internet. 

IV. São exemplos de navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 

V. A interatividade da internet refere-se a inexistência de imagens e vídeos e as páginas exibidas 

com textos estáticos. 
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Marque o item que contenha somente alternativas corretas: 

A) III e IV. 

B) I, II, III. 

C) III, IV e V. 

D) Apenas V. 

 

 

 


