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CARGO: AGENTE DE TECNOLOGIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um excerto de notícia veiculada on-line pelo G1 e servirá de subsídio para as 

questões 1, 2 e 3. 

Os superprofessores particulares que educam filhos de milionários 

Entre os docentes, há um seleto grupo que ganha honorários altíssimos dando aulas 

particulares, mas é preciso muito trabalho para chegar lá. 

Ao redor do mundo, a indústria de ensino privado está crescendo. Segundo previsões, seu 

faturamento vai alcançar US$ 227 bilhões (cerca de R$ 895 bilhões) até 2022, impulsionado pelo 

crescimento na Ásia e pelo desenvolvimento de aulas on-line, na medida em que mais empresas 

conectam estudantes a professores, independentemente da distância física. 

No entanto, esse setor continua em grande parte não regulamentado e há todos os tipos de 

provedores do serviço: freelancers, escolas, grandes redes, serviços online, agências personalizadas e 

muito mais. 

No topo, há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O significado varia de acordo com a região. Na Europa, a figura mais conhecida 

costuma ser a do professor particular em tempo integral, em muitos casos usado por pais super-ricos 

que trabalham no exterior e que querem levar seus filhos para as melhores escolas e universidades 

nos EUA ou no Reino Unido. Já no leste da Ásia, a expressão "superprofessor" normalmente se 

refere a um especialista em um determinado assunto que ensina grupos. Nos Estados Unidos, onde 

em 2017 mais de 3,7 milhões de estudantes fizeram testes de admissão para universidades, trata-se de 

um profissional conhecido por preparar candidatos para provas e que cobra taxas altíssimas por hora. 

(...)  

1 - Com relação ao exposto no texto acima, a alternativa que apresenta uma informação verdadeira e 

coerente  está em:  

a) Existe, em nível global, um grande número de professores bem remunerados para exercer a 

função de “superprofessores” dispostos a atender as diferentes demandas . 
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b) A categoria de “superprofessores” adotam globalmente a metodologia de ensino individual, 

pois precisam apresentar resultados positivos atendendo desse modo as expectativas de seus 

clientes. 

c) Essa modalidade de ensino, apodera-se da facilidade que a internet oferece para otimizar 

seus cursos, tratando a distância física como um obstáculo superado. 

d) Essa modalidade de ensino, antes de iniciar a prestação desse tipo de serviço, precisa do aval 

dos Conselhos de Educação ou órgãos equivalentes. 

e) O docente interessado em ser contratado para atuar nessa modalidade de ensino deverá 

apresentar teste de proficiência em inglês.  

2 - A palavra “mas” sublinhada no texto possui a função de: 

a) “mas” se classifica como pronome indefinido ou advérbio de intensidade. 

b) “mas” é uma conjunção coordenada explicativa e está sendo utilizada para complementar a 

ideia exposta. 

c) “mas” é um recurso linguístico muito usado nos textos jornalísticos para reafirmar a opinião 

do jornalista. 

d) “mas” atua como uma conjunção coordenada adversativa e está sendo utilizada com sentido 

de oposição, sentido contrário. 

e) “mas” na frase apresentada está realizando o plural da palavra mau. 

3 - Observe: (...) há um pequeno número de pessoas extremamente bem pagas, conhecidas como 

"superprofessores". O vocábulo em destaque classifica-se como verbo e possui o sentido de existir. 

Em qual das frases abaixo foi empregado incorretamente o verbo haver? 

a) Há milhares de pessoas no mundo. 

b) Há muito sal nessa comida. 

c) Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. 

d) Daqui há pouco encerrará o expediente. 
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e) Há uma maneira mais prática para aprender a dirigir? 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - No Brasil as placas dos automóveis são confeccionadas com três letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos do nosso sistema de numeração, respectivamente nessa ordem. O número de placas que 

podem ser confeccionadas com as letras (A, Z, E) e cujos dois últimos algarismos são 1 e 0 nessa 

ordem, é: 

a) 3.000 

b) 600  

c) 2.700 

d) 2.430 

e) 540 

5 - A produção diária de pães de uma padaria, é toda enviada para três mercados . Para o 

mercado A, vai   da produção, para o mercado B, é enviado 50% da produção e para o mercado C, 

são enviados 5.700 pães. A produção diária, de pães dessa padaria é: 

a) 19.000 pães 

b) 19.800 pães 

c) 20.000 pães 

d) 28.000 pães 

e) 28.500 pães 

6 - Em uma escola são realizadas três avaliações durante o ano. Se o aluno não conseguir a média 7,0 

nestas três avaliações deve realizar a prova final. A média final será composta pela média das três 

avaliações com peso 6 e a nota da prova final com peso 4. O aluno será considerado aprovado quando 

a média final for igual ou superior a 5. Nessas condições se um aluno obtiver durante o ano notas 

(5,5; 6,0 e 6,5), para ser aprovado esse aluno terá que obter na prova final a nota mínima igual a: 

a) 4,7 

b) 4,5 

c) 4,3 

d) 3,8 

e) 3,5 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 08/2018 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

6 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Estão sendo amplamente discutidos e noticiados fatos acerca da Reforma Tributária Brasileira que 

prevê entre tantos ajustes, a simplificação e eliminação de tributos da base de consumo e 

consequentemente a eficiência de arrecadação, além de diminuição de litígios e da burocracia. O 

projeto denominado PEC 293 está sendo encaminhado como _________________________ à 

Constituição Federal.  

a) um apêndice  

b) uma lei ordinária  

c) uma emenda  

d) uma resolução  

e) um decreto 

8 - O grupo de países denominado de G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio 

internacional e dois terços da população mundial. Eles também são responsáveis pela emissão de 

84% dos gases de efeito estufa. O grupo é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos 

centrais de 19 nações: os que formam o G8 (grupo internacional que reúne os sete países mais 

industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, mais a Rússia) e ainda 11 emergentes. 

No G8 estão: 

a) Argentina, Brasil, China, Japão, México, Reino Unido, Rússia. 

b) África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Rússia, 

Turquia. 

c) Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, França, Índia, México, Rússia. 

d) Alemanha, Arábia Saudita,  Austrália, Brasil, Japão, Reino Unido, Rússia, União Europeia. 

e) Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br (Adaptado) 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 08/2018 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

7 
 
 

9 - Segundo o Bom Dia Santa Catarina, o estado catarinense é o sexto estado que mais produz 

energia limpa. A energia limpa refere-se a fontes que são renováveis e que não lançam poluentes na 

atmosfera, interferindo no ciclo do carbono, ao contrário dos combustíveis fósseis. São exemplos de 

energia limpa, exceto: 

a) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

b) Gás Natural. 

c) Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs). 

d) Eólicas. 

e) Biomassa.  

10 - O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou no último 22 de novembro o nome de quem ocupará 

a função de Ministro da Educação. Assinale a alternativa que indica o nome do anunciado:   

a)  Guilherme Schelb 

b) Mozart Ramos  

c) Luiz Henrique Mandetta 

d) Ricardo Vélez Rodríguez 

e) Onyx Lorenzoni  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE TECNOLOGIA 

11 - Das opções apresentadas a seguir, escolha a que caracteriza ou define as TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC): 

a) Conjunto de tecnologias microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações que permitem 

a aquisição, produção, armazenamento, processamento e transmissão de dados na forma de 

imagem, vídeo, texto ou áudio. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/22/procurador-apresenta-propostas-a-bolsonaro-mas-diz-que-nao-houve-convite-para-o-mec.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/indicacao-de-mozart-ramos-para-ministerio-da-educacao-pode-ser-revista-por-bolsonaro-23250114
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b) São apenas os Sistemas de informação que possibilitam o acesso e interação aos dados 

provenientes destes, entre um ou mais usuários. 

c) Somente os recursos ou informações disponíveis através da Internet, com foco a pesquisa, 

contribuição e troca de informações entre usuários. 

d) Representa restritamente os equipamentos (Hardware) disponíveis para geração de 

informação e comunicação, para uso das organizações e usuários domésticos. 

e) Caracteriza-se somente pelos microcomputadores conectados a Internet disponíveis para 

todo o tipo de usuário. 

12 - Com relação ao sistema operacional para microcomputadores, escolha nas opções a seguir a que 

NÃO REPRESENTA um de seus recursos ou funcionalidades: 

a) Interpretar os comandos do usuário. 

b) Controlar os periféricos (teclado, vídeo, discos, impressora, mouse, plotter, etc). 

c) Organizar arquivos em disco. 

d) Gerenciar tanto a parte de software quanto de hardware do computador. 

e) Armazenar e acessar as informações dos fabricantes dos dispositivos presentes no 

microcomputador. 

13 - Dentro do contexto da utilização dos recursos das TIC em particular no uso das Mídias-

Educação na construção do Projeto Político Pedagógico, é essencial que o professor: 

a) Considere e de maior ênfase aos recursos das TIC na criação do projeto. 

b) Deve ater-se a um numero limitado destes recursos para manter um foco específico para 

concepção do projeto.  

c) Deve estar embasado em uma necessidade, problema comum, dúvida da turma ou objetivos 

do grupo escolar e focalizar os recursos de TIC que atendam estas demandas. 

d) Focalize a utilização de ferramentas TIC ou recursos atualizados e produzidos 

nacionalmente. 
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e) Deve ter um grande repositório de possibilidades de TIC e propor o uso somente de recursos 

oriundos de softwares livres. 

14 - Com relação à utilização das redes sociais, qual o principal benefício da utilização destas no 

processo de ensino-aprendizagem tendo como base as opções a seguir: 

a) Auxiliar a aprimorar o processo de comunicação, análise e interpretação de dados ou 

informações. 

b) Promover discussões com base nos bons exemplos. 

c) Usar o chat para melhor a comunicação com os alunos. 

d) Maior facilidade de mediar grupos de estudo. 

e) Disponibilizar conteúdos extras aos alunos. 

15 - O uso das TIC no ambiente escolar pode ser PREJUDICIAL ao processo de ensino 

aprendizagem, se: 

a) Entender que as TIC são um artefato de auxílio e não substituem o professor. 

b) Ater-se aos processos e resultados oriundos dos recursos tecnológicos sem considerar 

proposta política pedagógica pré-concebida.  

c) Pensar que o professor é na verdade o condutor do processo ensino aprendizagem e a 

informática apenas uma ferramenta para execução de um plano ou projeto pedagógico. 

d) Compreender a necessidade do acompanhamento e interação do professor conjuntamente as 

TIC no processo de ensino aprendizagem. 

e) Buscar o maior número possível de possibilidades ou repertório de recursos tecnológicos 

para serem usados em sala de aula. 

16 - Com relação a conceitos básicos da informática, qual é o principal recurso do computador que é 

responsável por armazenar temporariamente os dados de sistemas, que serão tratados ou usados 

diretamente pelo processador: 

a) Memória ROM. 
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b) Memória RAM. 

c) HD. 

d) Monitor de Vídeo. 

e) Pen-Drive. 

17 - Com relação aos tipos de mídia que podem ser usadas no contexto da educação, qual das opções 

abaixo caracteriza a mídia classificada neste, como do tipo digital: 

a) Fitas VHS e DVD. 

b) Recursos audiovisuais oriundos do projetor multimídia. 

c) Internet, os programas educacionais e os jogos de computador on-line, além da TV digital. 

d) Documentos de editor de texto e arquivos de planilhas de cálculo. 

e) PenDrives e HD Externo. 

18 - Com relação às assertivas a seguir sobre o uso das TIC no ambiente escolar, selecione a opção 

INCORRETA: 

a) O professor não pode ignorar o fato de que as TIC estão cada vez mais presentes no dia a dia 

dos alunos e, portanto não deve manter-se a margem da possibilidade de utilização este recurso. 

b) As diversas possibilidades de construção, ou obtenção de conhecimento com o uso das TIC 

pode melhorar ou ampliar as capacidades de análise, interpretação e compreensão de 

conteúdos. 

c) O uso efetivo das TIC na educação necessita entre outras coisas, de professores capacitados e 

um projeto político pedagógico que apoie e justifique o uso destes recursos. 

d) O professor tem o papel de mediador-facilitador-animador do processo de ensino 

aprendizagem com o uso das TIC. 

e) É um processo natural de evolução inclusive do ensino, onde a TIC visa basicamente 

diminuir a necessidade de planejamento pedagógico e eliminar a interação humana.  
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19 - Dentre as opções a seguir, assinale a assertiva CORRETA no que tange a disponibilização das 

TIC no ambiente escolar: 

a) O uso das TIC no ambiente escolar é viabilizado do uso efetivo dos recursos em sala de aula, 

apoiados apenas pelo projeto politico pedagógico e nada mais. 

b) Os professores devem apenas buscar capacitação para utilizar os recursos das TIC e devem 

utilizar em qualquer tempo sem preocupação com planejamento ou estrutura.  

c) As redes sociais são um recurso muito interessante e benéfico aos alunos e a definição de 

regras ou padrões de utilização são prejudiciais ao uso do recurso. 

d) A utilização das TIC na educação não depende apenas de pessoas capacitadas, mas também 

de uma estrutura adequada (local, softwares e hardwares) e planejamento para utilização como 

recurso didático-pedagógico. 

e) A escolha de softwares educacionais deve ser determinada considerando apenas a estrutura 

disponível (hardware e software) do ambiente destinado ao uso das TIC. 

20 - Dentre os conceitos apresentados a seguir, qual melhor caracteriza um recurso de TIC originado 

a partir de um software educacional: 

a) Softwares projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem no processo 

ensino-aprendizagem ou possibilitem esta contextualização. 

b) Qualquer software que possibilite a interação humana através de teclado ou mouse. 

c) Softwares que armazém banco de dados e acesso a informação através de rotinas específicas. 

d) Softwares que permitem a geração do plano pedagógico e apoio operacional aos professores. 

e) Qualquer jogo de computador disponível. 

 


