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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 
 

01- O emprego do acento grave deu-se em função da ocorrência 

de crase: 

 

A. Na indicação de uma hora específica e em uma locução 

adverbial. 

B. Numa referência a uma hora genérica e em uma 

expressão subentendida. 

C. Em relação a substantivos consagrados pela fala popular. 

D. Diante de um pronome relativo e um demonstrativo 

respectivamente. 

E. Diante de uma locução conjuntiva e numa referência a 

uma hora específica. 

 

A propaganda eleitoral será permitida a partir desta sexta-

feira. De acordo com a Lei das Eleições também está liberada a 

propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a veiculação 

de qualquer tipo de propaganda paga. 

Nesta data, também estão liberados os comícios das 8h às 

24h. Partidos políticos e coligações podem usar, no período 

entre às 8h e as 22h, alto-falantes e amplificadores de som nas 

sedes deles ou em veículos. 

A partir deste sábado, estará proibida a contratação de 

shows artísticos pagos com recursos públicos e inaugurações. A 

partir desta data também é proibido que candidatos 

compareçam a inaugurações de obras públicas. 

Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral 

impugnem candidaturas, conforme determina a Lei 

Complementar nº 64/1.990. 

Os eleitores fora do domicílio eleitoral têm até o dia 8 de 

agosto para requerer a segunda via do título de eleitor. 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 

21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, três dias antes do 

primeiro turno de votações. Nas localidades em que houver 

segundo turno, o dia será 28 de outubro. 

 

02- Qual a finalidade proferida pelo discurso no texto acima? 

 

A. Convencer o leitor a tomar uma postura. 

B. Deixar clara a opinião própria do autor. 

C. Informar o leitor de um acontecimento que orienta a 

sociedade. 

D. Passar uma informação sem a frieza da imparcialidade. 

E. Mostrar que uma informação pode ser passada 

corretamente mesmo não sendo dotada de objetividade. 

 

03- Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada 

para separar orações coordenadas? 

 

A. ‗Nas localidades em que houver segundo turno, o dia será 

28 de outubro.‘ 

B. ‗candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério 

Público Eleitoral impugnem candidaturas‘ 

C. ‗De acordo com a Lei das Eleições também está liberada 

a propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a 

veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.‘ 

D. ‗podem usar, no período entre às 8h e as 22h‘ 

E. ‗Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações‘ 

 

04- De acordo com o texto: 

 

A. Não é possível de maneira alguma pagar por uma 

propaganda eleitoral, salvo na internet. 

B. Mesmo que a lei das eleições impeça a propaganda paga, 

ela poderá ser feita na internet. 

C. Propaganda eleitoral pela internet só poderá ser veiculada 

se for paga, o mesmo não se aplicando à de rua. 

D. A lei das eleições permitiu, excepcionalmente, que a 

propaganda política seja divulgada pela internet, mesmo 

que gratuita. 

E. A propaganda eleitoral está permitida, desde que gratuita, 

inclusive pela internet. 

 

05- As expressões ‗será permitida‘ e ‗estão liberados‘ 

concordando com ‗a propaganda eleitoral‘ e ‗os comícios‘ 

assumiram tais formas de acordo com qual regra de 

concordância transcrita abaixo? 

 

A. O sujeito posposto altera as relações de concordância. 

B. O núcleo dos sujeitos das orações veio precedido de 

artigo, por isso os adjetivos concordaram no plural. 

C. As palavras ‗permitida‘ e ‗liberadas‘ podem funcionar 

como adjetivo ou advérbio. No caso, têm valor de 

advérbio e adjetivo respectivamente, e, por isso, 

concordaram no singular e no plural. 

D. Os verbos ‗ser‘ e ‗estar‘ devem concordar em gênero 

sempre com as pessoas a que fazem referência. 

E. Em expressões indicativas de quantidade aproximada o 

verbo sempre concorda com o substantivo. 

 

Joey Chestnut e Sonya "Viúva Negra" repetiram a dose do ano 

passado e ambos bateram seus próprios recordes ao vencerem 

as etapas masculina e feminina da 97ª edição da tradicional 

competição de comer cachorros-quentes  em Coney Island, em 

Nova York (Estados Unidos). 

Ele comeu 68 cachorros-quente enquanto ela comeu 45 lanches 

em apenas dez minutos. No ano passado o número de Sonya foi 

40 e de Chestnut foi 62. 
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06- No trecho acima, retirado de uma notícia publicada na 

internet, a palavra composta ‗cachorro-quente‘ foi pluralizada 

de duas maneiras diferentes. Assinale a alternativa abaixo que 

contém a alternativa correta quanto à grafia e à regra que a 

justifica. 

 

A. Cachorro-quentes: substantivo+adjetivo, só o segundo 

vai para o plural. 

B. Cachorro-quentes: adjetivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

C. Cachorro-quentes: substantivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

D. Cachorros-quentes: substantivo+adjetivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

E. Cachorros-quentes: substantivo+substantivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

 

07- São acentuadas pela mesma regra que ‗viúva‘:  

 

A. Baú e faísca 

B. Juíz e reúne 

C. Saúde e raínha 

D. Contribuíu e heroína 

E. Moínho e Raúl 

 

Violeta (Casimiro de Abreu) 

Sempre teu lábio severo 

Me chama de borboleta! 

— Se eu deixo as rosas do prado 

É só por ti — violeta! 

Tu és formosa e modesta 

As outras são tão vaidosas! 

Embora vivas na sombra 

Amo-te mais que do que às rosas. 

A borboleta travessa 

Vive de sol e de flores… 

— Eu quero o sol de teus olhos, 

O néctar dos teus amores 

Cativo de teu perfume 

Não mais serei borboleta; 

— Dá-me o teu mel — violeta! 

 

08- No poema, pode-se afirmar que a mulher é vista de uma 

maneira: 

 

A. Realista 

B. Idealizada 

C. Mentirosa 

D. Equivocada 

E. Exagerada 

 

09- De acordo com o contexto, ‗severo‘ é sinônimo de: 

 

A. Irreal 

B. Belo 

C. Atraente 

D. Rígido 

E. Amável 

 

 

 

10- No texto, ‗modesta‘ só NÃO é sinônimo de: 

 

A. Penosa 

B. Moderada 

C. Humilde 

D. Recatada 

E. Discreta 

 

11- Nos versos ‗Sempre teu lábio severo / Me chama de 

borboleta!‘, a colocação do pronome ‗me‘ está: 

 

A. Correta, pois no caso de verbos no imperativo ocorre a 

próclise. 

B. Correta, pois em caso de enunciados exortativos, o 

pronome é atraído para antes do verbo. 

C. Correta, já que o advérbio ‗sempre‘ funciona como 

atrator do pronome oblíquo. 

D. Incorreta, uma vez que não se iniciam enunciados com 

pronome oblíquo. 

E. Incorreta, pois o verbo no infinitivo impessoal ‗chama‘, 

deixa o pronome enclítico. 

 

12- Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta 

da tira: 

A. Aborda um tema incomum à sociedade brasileira nos 

últimos tempos. 

B. Informa uma nova prática social da classe média. 

C. Denuncia um fato desconhecido. 

D. Satiriza a violência no país. 

E. Interpreta uma ação de maneira condescendente ao 

infrator. 

 

13- O texto, ao tratar do roubo do carro do pai e do carro do 

filho, que é de brinquedo, quer mostrar que esse tipo de ação 

criminosa: 

 

A. Se multiplicou ao longo do tempo poupando apenas as 

mulheres. 

B. É feita de maneira bastante seletiva. 

C. Atinge a todos indiscriminadamente. 

D. Está presente até nas classes menos abastadas. 

E. É bem pior quando se trata de crianças. 

 

14- A fala do garoto ‗pelo menos o seu estava no seguro‘, é 

responsável pelo humor da tira por tratar-se de uma conclusão 

incomum para uma criança ao ver algo seu tirado sem 

consentimento. Ao atribuir o pensamento e a fala ao menino, o 

autor quer provar que atitudes como a do ladrão tornaram-se: 

 

A. Normais, corriqueiras. 
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B. Inusitadas, até mesmo impossíveis. 

C. Surpreendentes, abruptas. 

D. Impunes, violentas. 

E. Raras, infundadas. 

 

15- Ao elaborar seus textos é necessário que o autor escolha 

bem seus enunciados para que eles auxiliem o leitor no sentido 

de construir significados. Na frase ‗Droga, levaram meu carro‘, 

o autor optou por uma oração com sujeito indeterminado por 

que: 

 

A. É aquele que se pode identificar com precisão pela 

desinência do verbo. 

B. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar 

pelo contexto, nem pela terminação verbal. 

C. Apresenta dois núcleos diretamente ligados pela ação 

verbal. 

D. Não está escrito explicitamente na frase, mas pode ser 

facilmente identificado pela desinência verbal. 

E. É formado apenas pelo predicado com um verbo sempre 

impessoal. 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- É um comando do Linux para Manipular Diretório, onde o 

mesmo cria um diretório: 

 

A. pwd  

B. find  

C. cd  

D. mkdir  

E. rmdir  

 

17- Utilizando o Linux como sistema operacional, tem-se 

diversos comandos de teclado que podem ser requisitados. Para 

suspender a impressão utiliza-se: 

 

A. Ctrl-C  

B. Ctrl-D  

C. Ctrl-U  

D. Ctrl-S  

E. Ctrl-Q 

 

18- Para se realizar uma pesquisa na internet em que desejo 

encontrar especificadamente a frase: A bola é azul. O que deve 

ser feito: 

 

A. Colocar a frase entre aspas. 

B. Colocar a frase entre parênteses. 

C. Colocar o sinal de + antes e após a frase. 

D. Colocar o sinal de / antes e após a frase. 

E. Digitar normalmente a frase. 

 

19- O OpenOffice.org consiste nos seguintes aplicativos 

principais, dos quais é INCORRETO afirmar:  

 

A. Writer - um processador de texto que ajuda você a 

produzir cartas, relatórios, páginas da Web, PDF e outros 

documentos de texto  

B. Calc - um programa de planilha que ajuda a gerenciar e 

efetuar cálculos de dados, além de produzir gráficos  

C. Impress - um programa de apresentação que pode ser 

usado para produzir apresentações de slides com 

animações e outros efeitos  

D. Draw - um programa de desenho para arte de linhas ou 

gráficos de bitmap  

E. Base - um aplicativo que permite gerenciar bancos de 

dados do OpenOffice.org 

 

20- O Windows 8 apresenta diversos atalhos de teclado, a 

pressionar a tecla do logotipo do Windows  + K iremos: 

 

A. Abrir os botões 

B. Abrir o botão Pesquisar 

C. Abrir o botão Compartilhar 

D. Abrir o botão Configurações 

E. Abrir os botões Dispositivos  

 

21- Esta é a parte mais ―básica‖ do sistema e, em princípio, a 

única que conversa com o hardware. Ele provê diversos 

serviços à próxima camada. 

 

A. Kernel 

B. Proxy 

C. Utilitars 

D. USR 

E. DVN 

 

22- No sistema Unix típico o /dev é um diretório de: 

 

A. Dispositivos do sistema 

B. Informações e definições do sistema 

C. Diretório dos usuários 

D. Bibliotecas mais comuns 

E. Utilitários para o administrador 

 

23- Nas funções financeiras do Excel 2010 - Retorna o número 

de períodos para investimento de acordo com pagamentos 

constantes e periódicos e uma taxa de juros constante: 

 

A. TAXA 

B. VP 

C. PGTO 

D. NPER 

E. VF 

 

24- No Microsoft Office, cria espaços de trabalho de 

colaboração para compartilhar arquivos e trabalhar em projetos: 

 

A. InfoPath  

B. OneNote  

C. Publisher  

D. Groove  

E. Access  

 

25- No BrOffice, o Calc tem como extensão: 

 

A. .odf 

B. .ods 

C. .odp 

D. .cac 

E. .cal 
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26- Os DVD de capacidade de 4,7 GB tem a capacidade em 

minutos de: 

 

A. 133 minutos de vídeo 

B. 240 minutos de vídeo 

C. 266 minutos de vídeo 

D. 320 minutos de vídeo 

E. 480 minutos de vídeo 

 

27- Norton PcAnyware é um programa: 

 

A. Gráfico 

B. Editoração Eletrônica 

C. Transferência de dados 

D. Antivírus 

E. Compactador 

 

 

28-  ao acionar unicamente este símbolo é utilizado 

para: 

 

A. Deixar o computador em espera 

B. Faz o computador hibernar 

C. Desliga o computador 

D. Reinicia o computador 

E. Faz backup no computador 

 

29- Ao acionar no Word Alt+Backspace o mesmo: 

 

A. Minimiza o Word 

B. Desfaz a última ação 

C. Aciona menu de controle 

D. Cria autotexto 

E. Cria macro 

 

30- É um programa escondido, deixado por um intruso, o qual 

permite futuro acesso à máquina alvo. 

 

A. Bug 

B. Cavalo de Tróia 

C. Crack 

D. Back door 

E. Exploit 

 

31- O Windows vista é o mais novo sistema operacional da 

Microsoft. Pertencente à família Windows Server 2008 o 

Windows Vista apresenta uma série de novidades e inclui 

diversas ferramentas de gerenciamento, monitoramento, 

conectividade, entreterimento, conta com o Parental Control e 

foi desenvolvido com foco total em segurança. 

Algumas novidades do windows vista surgiram, entre elas 

estão, EXCETO: 

 

A. Windows Defender 

B. Firewall do Windows 

C. Pesquisa Instantânea (Indexação) 

D. Windows Internet Explorer 8 (modo protegido) 

E. Flip 3D 

32- Sobre o nome de arquivos no Windows é CORRETO 

afirmar: 

 

A. Os caracteres especiais $ & @ ! % ` ( ) - / < > ^ { } _ 

podem ser utilizados. 

B. Os nomes de arquivos não podem ter espaços. 

C. Os nomes de arquivos não podem conter aspas. 

D. Os nomes de arquivos não podem ter vírgulas. 

E. Deve ter no máximo 8 caracteres. 

 

33- No Firefox, o limite de quantidade de abas que podem ser 

abertas é? 

 

A. Não há limite. 

B. 3 

C. 10 

D. 2 

E. 20 

 

34- O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos 

diferentes de transições de slides, incluindo as seguintes, 

EXCETO: 

 

A. Sem transição 

B. Pente espiral 

C. Persiana Vertical 

D. Quadro Abrir 

E. Quadriculado na Horizontal 

 

35- O que um Firewall pode fazer, EXCETO: 

 

A. Foco para decisões referentes à segurança 

B. Aplicar a Política de Segurança 

C. Registrar eficientemente as atividades da rede 

D. Limitar a exposição da rede interna 

E. Evitar a ação maliciosa de usuários internos em modems 

em máquinas internas 

 

36- É uma técnica de se dividir o processador em vários 

espaços específicos para agilizar no processamento de 

instruções em apenas um ciclo de clock do processador: 

 

A. 8086 ao PENTIUM 

B. MULTITAREFA 

C. DELPHI 

D. PIPELINE 

E. CLIPPER 

 

37- Sistemas caracterizados pela produção de relatórios pré-

programados, tanto periódicos, quanto sob demanda e de 

exceção.   

 

A. Sistemas de Processamento de Transações. 

B. Sistemas de Informações Gerenciais. 

C. Sistemas de Apoio à Decisão.  

D. Inteligência Artificial e Sistemas Especialistas.  

E. Sistemas registradores de campo. 
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38- Para aumentar a área da tela, ocultando as barras de 

comandos, pressione a tecla: 

 

A. F2 

B. F5 

C. F9 

D. F11 

E. F12 

39- É um programa de MS-DOS e Microsoft Windows que 

permite detectar e corrigir erros lógicos num disco rígido ou 

unidade removível, além de pesquisar a superfície do disco em 

busca de sectores danificados. Esta é a definição de: 

 

A. Scandink  

B. Backup 

C. Desfragmentador de disco 

D. Compactador de disco 

E. Acesso a rede Dial-up 

 

40- Em um microcomputador, geralmente, qual equipamento 

possui maior capacidade de armazenagem de dados? 

 

A. Drive C 

B. Memória ROM 

C. Disco rígido 

D. Disco flexível 

E. DVD-ROM 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido

