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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. 
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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. 

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- São vantagens do Proxy Services, EXCETO: 

 

A. Nível mais apurado de registro (log) 

B. Todos os serviços requerem um mesmo Proxy. 

C. Pode realizar autenticação de usuário 

D. Protege clientes de ―pacotes nocivos‖ 

E. Pode realizar caching  

 

17- São características do Multiple-Boxes em comparação a 

Single-Box, EXCETO: 

 

A. Baseados em apenas um equipamento 

B. Custo pode ser muito maior dependendo da solução 

adotada 

C. Mais complexa 

D. Fornece vários níveis de defesa 

E. São inúmeros os arranjos possíveis 

 

18- O Windows 8 apresenta diversos atalhos de teclado, para 

abrir comandos do aplicativo deve-se a pressionar: 

 

A. Tecla do logotipo do Windows  + K 

B. Tecla do logotipo do Windows + O 

C. Tecla do logotipo do Windows + Z 

D. Tecla do logotipo do  Windows  + Shift + ponto (.) 

E. Tecla do logotipo do Windows  + ponto (.) 

 

 

 

 

19- A licença típica do Linux é: 

 

A. GPL 

B. BSD 

C. TPL 

D. BDL 

E. FGM 

  

20- Sobre repetidor é INCORRETO afirmar: 

 

A. É um dispositivo de rede usado para regenerar um sinal.  

B. Os repetidores regeneram os sinais analógicos e digitais 

que foram distorcidos por perdas na transmissão devido à 

atenuação.  

C. Um repetidor não realiza decisões inteligentes sobre o 

encaminhamento de pacotes como um roteador ou 

bridge.  

D. Um repetidor possui apenas duas portas.   

E. Convertem os formatos de dados transmitidos na rede 

assim como realizam gerenciamento básico de 

transmissão de dados. 

 

21- Implementada para prover a maior proteção possível contra 

interrupções de serviço. Nessa topologia cada host tem suas 

próprias conexões com todos os outros hosts. Esta é a definição 

de: 

 

A. Topologia hierárquica 

B. Topologia em estrela (star) 

C. Topologia em estrela estendida (extended star) 

D. Topologia em malha (mesh) e/ou malha completa (full-

mesh) 

E. Topologia em anel (ring) 

 

22- A operação de uma rede IP é monitorada rigorosamente 

pelos roteadores. Quando algo inesperado ocorre o evento é 

reportado pelo protocolo ICMP (Internet Control Message 

Protocol) definido na RFC 729. A mensagem ―Source Quench‖ 

é utilizada: 

 

A. Quando sub-rede ou roteador não pode localizar o 

destino;  

B. Para notificar o descarte do pacote, pois seu TTL atingiu 

o valor zero;  

C. Para solicitar ao emissor uma redução dos dados 

enviados;  

D. Para verificar conectividade;  

E. Resposta à requisição Echo. 

 

23- Em um sistema Unix típico existem centenas ou mesmo 

milhares de arquivos. Diversos destes arquivos são colocados 

em posições bem definidas de forma que as pessoas e os 

programas saibam onde achar diversas informações sobre o 

sistema. Indique o diretório em que sua descrição esta 

INCORRETA: 

 

A. /bin dispositivos do sistema 

B. /etc informações e definições do sistema 

C. /proc situação do sistema 

D. /sbin utilitários para o administrador 

E. /var arquivos de trabalho 
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24- Na topologia de redes de interconexão. São características 

do tipo árvore, EXCETO: 

 

A. Boa opção de topologia para arquiteturas paralelas 

B. Diâmetro cresce de forma linear com a altura h 

C. Grau de nó máximo 2 

D. Sem caminhos alternativos 

E. Nó raiz é um gargalo 

 

25- Os registradores são memórias auxiliares internas à UCP.   

Estão entre suas características, EXCETO: 

   

A. Seu tempo de acesso/ciclo de memória é medido em 

nanosegundos, dependendo do processador do 

computador. Em torno de 10 e 25 nanosegundos;  

B. Os registradores de dados têm tamanho igual ao da 

palavra do processador; registradores de endereços 

podem ter tamanhos iguais ao da palavra ou menores; 

C. São voláteis; 

D. Memórias de semicondutores, com tecnologia igual à dos 

demais circuitos da UCP;  

E. Armazenam os dados apenas durante o tempo necessário 

para a sua utilização na UAL (Unidade Lógica e 

Aritmética);  

 

26- São responsáveis por adicionar mais inteligência ao 

gerenciamento da transferência de dados. Eles não só podem 

determinar se os dados devem ou não permanecer em uma rede 

local, como também podem transferir os dados somente para a 

conexão que necessita daqueles dados. Esta é a definição de: 

 

A. Switches 

B. Bridges 

C. Hubs 

D. Hubs Ativos  

E. Repetidor 

 

27- Na Instalação e depuração de um programa, divide-se em 

diversas fases. Nessa fase são incluídas algumas rotinas 

internas da linguagem e, se o método de programar utilizado for 

modular, são ligados os diversos módulos existentes. O 

resultado final dessa fase é o programa executável.  

 

A. Fase de edição 

B. Fase de compilação 

C. Fase de montagem (linkagem) 

D. Fase de testes 

E. Fase de arranque 

 

28- Os EIS (Executive Information Systems) são sistemas 

desenvolvidos para atender as necessidades dos executivos de 

uma empresa, de obterem informações gerenciais de uma 

maneira simples e rápida.    São suas características, EXCETO:  

 

A. Atender às necessidades de informações dos executivos 

de alto nível.  

B. Possibilidade de customização.  

C. Possuir recursos gráficos de baixa qualidade.   

D. Facilidade de uso. 

E. São Sistemas de Informações Executivas. 

 

29- O Windows 2000 Datacenter Server possui: 

 

A. Até 2 processadores simétricos. 

B. Até 8 processadores simétricos. 

C. Até 12 processadores simétricos. 

D. Até 16 processadores simétricos. 

E. Até 32 processadores simétricos. 

 

30- Modelo OSI define um conjunto de 7 camadas e de funções 

a serem executadas em cada camada. Quanto a Camada de 

Sessão é INCORRETO afirmar: 

 

A. A camada cuida do sincronismo de diálogo – Recepção x 

transmissão 

B. Recupera conexões de transporte sem perder conexões de 

sessão. 

C. Possui mecanismos de verificação de sincronização. 

D. Efetua multiplexação da camada de transporte. 

E. Utiliza mesma conexão de transporte para várias 

conexões de sessão não simultâneas. 

 

31- No Excel 2007, cada planilha de cálculo suporta até: 

 

A. 65.536 linhas 

B. 342.144 linhas.  

C. 713.856 linhas.  

D. 1.048.576 linhas.  

E. 2.103.154 linhas 

 

 

32- Este é um 

barramento do tipo: 

 

A. Barramento Serial 

B. Barramento USB 

C. Barramento Ploter 

D. Barramento FireWire 

E. Barramento(Porta) LPT (Paralelo) 

 

33- São comandos internos do DOS, EXCETO: 

 

A. VOL 

B. SYS 

C. DIR 

D. PATH 

E. CLS 

 

34- Utilizando o inglês técnico, a expressão swap file significa: 

 

A. Arquivo pequeno 

B. Arquivo grande 

C. Arquivo de troca 

D. Arquivo de base 

E. Arquivo de rede 
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35-  É utilizado para deixar o computador em espera. 

O computador fica em um modo que utiliza pouca energia e 

pode ser inicializado rapidamente. Para fazê-lo hibernar deve-

se segura a tecla: 

 

A. Alt 

B. Fn 

C. Ctrl 

D. F4 

E. Shift 

 

36- SGBD é um sistema cujo objetivo principal é gerenciar o 

acesso e a correta manutenção dos dados armazenados em um 

banco de dados.‖ São suas funções básicas, EXCETO: 

 

A. Métodos de acesso 

B. Integridade Semântica 

C. Segurança 

D. Concorrência 

E. Dependência 

 

37- Utilizando a tecla de atalho no Word, Alt+Shift+Esquerda 

ou direita: 

 

A. Move o texto selecionado para esquerda 

B. Move o texto selecionado para direita 

C. Alterna texto tipos de título 

D. Executa o Sistema de informações Microsoft 

E. Abre um documento em outra janela do Word 

 

38- Ferramenta utilizada por hackers e especialistas em 

segurança e de rede que serve para monitorar e gravar pacotes 

que trafegam pela rede; dependendo do tipo, é possível analisar 

vários dados dos pacotes, analisar protocolos, ver dados 

específicos da camada de aplicação, senhas, etc. 

 

A. Script Kiddie 

B. Warez 

C. Sniffer 

D. Intrusion Detection System –IDS 

E. CERT 

 

39- Referente a linguagem Pascal é INCORRETO afirmar: 

 

A. Precisa-se de um editor para digitar o programa no 

computador. Editores que produzem tais textos e que 

servem para a linguagem Pascal são o Edit, que vem 

com o MS-DOS, o Bloco de Notas (NotePad), Word ou 

WordPad que vem com o Windows, e vários outros.  

B. Na linguagem Pascal não tem diferença entre maiúsculas 

e minúsculas. 

C. PROGRAM, begin e end são palavras reservadas; têm 

um significado para o compilador e você não pode usá-

las para outra finalidade. 

D. Na linguagem Pascal há cinco tipos de inteiros pré-

definidos. Cada tipo denota um subconjunto dos 

números inteiros. 

E. No Pascal não se pode construir expressões lógicas do 

tipo "0 £ Numero ³ 9", como na Matemática; deve-se 

usar and ou or. 

 

40- As recomendações para a instalação física de cabos lógicos 

são as seguintes. Indique a INCORRETA: 

 

A. As canaletas contendo cabos coaxiais devem distar no 

mínimo 10 centímetros de qualquer conduite de força, 

sendo permitidos alguns poucos cruzamentos ou zonas de 

proximidade. 

B. Os cabos de par trançado podem ser instalados em 

conduites de cabos telefônicos. O mesmo não acontece 

com os cabos coaxiais que sofrem interferência dos picos 

de até 48,0 Volts das linhas telefônicas. 

C. Não é recomendável passar cabos lógicos, mesmo 

protegidos no interior de eletrodutos, na área externa dos 

prédios. Faz-se uma exceção com o uso de eletrodutos de 

ferro galvanizado. 

D. Em prédios modulares, sujeitos a freqüentes mudanças de 

lay-out, é recomendável que os cabos sejam passados por 

locais de fácil acesso, de modo a permitir 

remanejamentos rápidos e fáceis. Deve-se também deixar 

uma folga significativa quando se tratar de cabos de par 

trançado; 

E. O conjunto completo conector/cabo deve estar isolado 

por uma fita isolante de alta fusão com um número de 

voltas suficiente para torná-lo resistente a puxões 

eventuais, pois no momento da limpeza da sala, há 

sempre uma vassoura engatando nos cabos; 

 

 

 


