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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 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 10/2019 – PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM - SC 

2 
 
 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Os pronomes em geral podem ser utilizados como elementos coesivos de referenciação, pois 

permitem a retomada de ideias ou termos da oração, garantindo assim,  a coesão textual. Nesse 

sentido, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de referente pronominal. 

a)Várias personalidades são aguardadas para o Congresso. Duas já confirmaram a presença. 

b) Pretendemos levar uma amiga de Eduardo nesta viagem. Ela é simpática e conhece alguns 

lugares da cidade que vamos visitar. 

c) Você vai encontrar dois carros na garagem. O da direita é meu. 

d) Encomendamos doces para a festa. O brigadeiro e o pudim de leite serão entregues logo 

cedo. 

e) Nas férias passadas viajamos para o Nordeste. Lá visitamos lindas praias. 

2 - Observe as palavras em destaque em cada sentença juntamente com a análise proposta e 

posteriormente assinale a alternativa CORRETA:  

I – O plural das palavras: degrau e hambúrguer faz-se respectivamente: degraus e 

hambúrgueres. 

II- “Este ano está bom para nós.” Temos nas palavras em destaque dois exemplos de pronomes. 

III – “É difícil conviver com esta elasticidade”. Temos na palavra em destaque um exemplo de 

verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas.  

b) Apenas o exposto em I e II está correto. 

c) Apenas o exposto em II e III está correto. 

d) Apenas o exposto em  III está correto. 

e) Apenas o exposto em  I está correto. 
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3 - Observe: 

 

Temos o significado de procrastinação em:  

a) descreve uma pessoa ou situação inflexível, implacável, austera ou rigorosa. 

b) é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. 

c) é um adjetivo que qualifica alguém como intolerante, que é inflexível em suas ideias e 

valores, agindo de modo ríspido, implacável e rigoroso. 

d) é um adjetivo de dois gêneros na língua portuguesa, utilizado para qualificar algo ou alguém 

dotado de complacência, ou seja, que é benevolente, compreensivo ou gentil. 

e) é uma expressão em latim que significa "aproveite o dia". Essa é a tradução literal, e não 

significa aproveitar um dia específico, mas tem o sentido de aproveitar ao máximo o 

agora, apreciar o presente. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico matemático. Em uma universidade, sabe-se que 

de 108 professores, 62 professores falam inglês, 38 falam espanhol e 25 deles não falam nenhuma 

das duas línguas. O número de professores dessa universidade que falam somente espanhol é: 

a) 24 

b) 21 

c) 17 
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d) 18 

e) 45 

5 - Um  dos   possíveis valores  da expressão    onde  e , é: 

a) 138 

b) 48 

c)  

d)  

e)  

6 - O retângulo “R” e o círculo “C” mostrados abaixo tem suas medidas em metros. A soma das áreas 

de R e C é: 

 

(Considere ): 

a) 228  

b) 209  

c) 183  

d) 178  

e) 82  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Desde quando assumiu a presidência do Brasil em primeiro de janeiro de 2019, o presidente da 

República Jair Bolsonaro precisou fazer diversos ajustes em sua equipe de primeiro escalão 

ocasionando a substituição de diversos ministros, chefes de órgãos ligados à administração federal, 

alterou leis, propôs algumas mudanças polêmicas, entre outros encaminhamentos. Nesse sentido é 

CORRETO o exposto em:  
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I - O ministro da Educação Ricardo Vélez Rodríguez foi demitido em abril do corrente ano dando 

espaço para Abraham Weintraub. Abraham Weintraub, o atual ministro da Educação, possui 

formação acadêmica na área das Ciências Econômicas e Administração.   

II - O presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos, Israel, Argentina, Chile, Suíça e Japão. E, 

em especial, pela proximidade estabelecida com o presidente norte-americano, em outubro de 2019, 

finalmente o  Brasil ingressou  na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

III – No início do mês de outubro de 2019 o governo liberou mais 57 agrotóxicos, tal aprovação foi 

publicada no Diário Oficial da União (DOU)  por meio do Ato nº 70, de 2/10/2019. 

IV - No dia 1º de agosto, o governo lançou o Médicos pelo Brasil. O principal objetivo do novo 

programa continua sendo a interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais 

remotas e desassistidas.  Uma das principais novidades é a contratação dos profissionais pelo regime 

de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

a) Apenas as alternativas I e II. 

b) Apenas as alternativas I, II e III. 

c) Apenas as alternativas I e IV. 

d) Apenas as alternativas I, III e IV. 

e) Apenas a alternativa I. 

8 - Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves venceu a eleição para presidente da República do 

Brasil no Colégio Eleitoral, encerrando a ditadura militar no país. Entretanto, Tancredo morreu, e 

quem assumiu o cargo foi seu vice, José Sarney. As eleições de 1989 foram as primeiras 

desde 1960 em que os cidadãos brasileiros aptos a votar escolheram seu presidente da república. Por 

serem relativamente novos, os partidos políticos estavam pouco mobilizados e vinte e duas 

candidaturas à presidência foram lançadas. Sendo assim, em 1989, 

 ___________________________________ foi eleito o novo presidente da República. 

a) Leonel Brizola 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/programa-medicos-pelo-brasil-vai-substituir-mais-medicos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1985
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1960
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
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b) Fernando Collor de Mello 

c) José Sarney 

d) Luiz Inácio Lula da Silva  

e) Fernando Henrique Cardoso 

9 - O Grupo dos Sete (G7) são as sete economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), os quais representam mais de 64% da riqueza líquida global, 

equivalente a 263 trilhões de dólares estadunidenses. A grande riqueza líquida nacional e índice de 

desenvolvimento humano (IDH) extremamente elevado são algumas das principais características 

dos membros deste grupo. Fazem parte do grupo dos Sete (G7), EXCETO: 

a) Alemanha 

b) Estados Unidos 

c) Itália 

d) Reino Unido 

e) China 

10 - A Fórmula 1 apresentou recentemente o primeiro plano de sustentabilidade de sua história, com 

a meta de zerar a pegada de carbono da modalidade até 2030. A competição de propriedade da 

Liberty Media, que atingirá o recorde de 22 Grandes Prêmios com 10 equipes percorrendo o mundo 

no ano que vem, disse que os projetos de redução de carbono começarão de imediato. Entre as outras 

iniciativas estão adotar uma logística ultra eficiente e escritórios, instalações e fábricas com energia 

100% renovável.  

São exemplos de energia renovável, EXCETO: 

a) hidrelétrica  

b) eólica  

c) solar 

d) carvão mineral 

e) biomassa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE TECNOLOGIA 

11 - Com relação ao contexto de Mídia-Educação, são descritas as seguintes afirmações:  

I – Mídia significa meio, o termo é usado para designar os meios de comunicação utilizados para a 

difusão e compartilhamento das informações e ideias. 

II – Tecnologia é usada para fazer referência aos equipamentos e ferramentas, desde as mais 

simples até as mais complexas, para solucionar problemas e desenvolver ações. 

III – Frente à presença das tecnologias e mídias digitais é necessário que os profissionais 

envolvidos no ato de educar revejam suas concepções, metodologias e estratégias de ensino à luz 

de uma nova cultura. 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que: 

a) As afirmações I, II e III estão corretas. 

b) Apenas a afirmação III está correta. 

c) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

d) A afirmação II é a única correta. 

e) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

12 - Um arquivo de dados armazenado em um disco rígido de computador possui 100 

Kilobytes/Kbytes de tamanho. Qual seria o tamanho equivalente em bytes/caracteres deste mesmo 

arquivo: 

a) Mais de 1 milhão de caracteres ou bytes. 

b) Mais de 100 mil caracteres ou bytes. 

c) Seriam 100 bytes ou caracteres. 

d) Menos de 100 bytes ou caracteres. 

e) Exatamente 100 mil bytes ou caracteres. 
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13 - Com relação ao processador de um microcomputador, é INCORRETO afirmar que: 

a) Está acoplado a placa mãe ou motherboard. 

b) É considerado o cérebro do computador. 

c) Possui acoplado a este, um dispositivo de resfriamento chamado COOLER. 

d) Regula a entrada de energia ou estabiliza a voltagem do microcomputador. 

e) Utiliza memórias auxiliares para armazenar dados de processamento ou pré-processamento. 

14 - Com relação as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) qual das opções a seguir 

define ou caracteriza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): 

a) Plataformas digitais (sites, programas específicos) que permitem o compartilhamento de 

conteúdo, acompanhamento dos professores e instruções sobre tarefas de casa, por exemplo. 

b) É um tipo de software desenvolvido apenas para celulares e tablets. 

c) É um site que dispensa conteúdos sendo uma ferramenta de interação entre alunos e 

professores. 

d) É a noção de que o aprendizado do professor não acaba quando ele termina a graduação, de 

forma que é preciso manter-se atualizado com a ajuda de cursos e trocas entre outros 

profissionais. 

e) É somente a rede social para a interação entre alunos. 

15 - Dentre as mídias digitais que podem ser usadas para difusão ou acesso a informação, qual das 

apresentadas a seguir, caracteriza o PODCAST: 

a) São espaços na internet, como o Google Drive, em que é possível salvar arquivos, acessá-los 

de qualquer dispositivo e compartilhá-los com quem quiser. 

b) Linguagem eletrônica para criar um software. 

c) É um arquivo de áudio, como um programa de rádio, gravado em formato digital e publicado 

na internet. 
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d) É a geração de crianças e jovens que já nasceu conectada e tem intimidade com 

computadores, smartphones, gadgets e a internet. 

e) São espaços na internet que conectam as pessoas. Podem ser redes de relacionamentos, como 

o Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, profissionais, como o LinkedIn e comunitárias, como 

o Atados. 

16 - Com relação aos tipos de mídia que podem ser usadas na educação, das opções apresentadas a 

seguir, não é caracterizada como mídia digital: 

a) Redes sociais. 

b) Programas educacionais.  

c) Jogos de computador. 

d) Televisão em tempo real. 

e) Sites de vídeos. 

17 - Com relação ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na gestão escolar é 

INCORRETO afirmar que: 

a) O uso das TIC possibilita melhorias significativas no acesso e uso das informações do 

ambiente escolar. 

b) Aproxima a escola das melhores e mais modernas práticas administração. 

c) Poderá possibilitar uma maior transparência dos dados e processos da escola. 

d) Os recurso das TIC contribuem no suporte e auxilio a tomada de decisão dos gestores. 

e) As ferramentas de gestão escolar são destinadas apenas a área administrativa da escola e não 

oferece qualquer auxilio as áreas pedagógicas. 

18 - Das assertivas a seguir, escolha a que melhor conceitua os chamados nativos digitais no contexto 

das TIC para educação: 

a) Jovens que nasceram em uma época na qual a tecnologia já era uma realidade. 
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b) Jovens que tem interesse em áreas tecnológicas. 

c) Jovens que possuem facilidade em aprender sobre tecnologia. 

d) Jovens que já tiveram experiências com cursos na área tecnológica. 

e) Jovens que possuem dispositivos tecnológicos que podem ser usados como recurso na 

aprendizagem. 

19 - É o principal software de um computador pois possibilita que os demais funcionem: 

a) Gerenciador de Tarefas 

b) Gerenciador de Serviços 

c) Editor de Texto 

d) Sistema Operacional 

e) Planilha de Cálculo 

20 - Dentre as afirmações a seguir, escolha a CORRETA: 

a) Usar a informática na educação sugere o abandono total dos métodos tradicionais de ensino, 

inclusive dispensando o professor da sala de aula. 

b) A informática é o único meio de permitir a interação entre os alunos e a sociedade. 

c) A preparação dos professores e alunos frente as novas possibilidades de ensino e 

aprendizado, com auxílio de ferramentas tecnológicas, aliados a um bom planejamento 

pedagógico, são essenciais para o êxito da informática na educação. 

d) Não existe a necessidade de preocupar-se com a elaboração de conteúdos pois já existem 

ferramentas, jogos e tutoriais suficientes para suprir as necessidades de aprendizado do aluno. 

e) Os recursos de aprendizado possibilitados pela informática na educação não permitem a 

construção do saber, apenas evidencia conteúdos já existentes. 

 

 


