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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

O ÁTOMO (Murilo Mendes) 

 

Agasalha-me à sombra do teu corpo. 

Aninha-me entre teus seios, 

Aquece-me no calor do teu ventre: 

Coisa ínfima, quero ficar perto de ti 

como um pássaro que fugiu da tempestade. 

Eu sou uma moeda que Deus deixou rolar no chão. 

 

01-Verbos como „agasalhar‟ e „aninhar‟ dão a ideia de que o eu 

lírico deseja: 

 

A. Desaparecer 

B. Esquecer-se 

C. Esquentar-se 

D. Fundir-se 

E. Aparecer 

 

02- A leitura do poema revela um medo do amante. Que medo 

é esse? 

 

A. Do desconhecido 

B. Da separação 

C. Da ciência 

D. Da matéria 

E. De Deus 

 

03- Ao relacionar a linguagem poética ao átomo, conceito 

científico, o autor consegue mesclar: 

 

A. A verdade e a mentira 

B. O bem e o mal 

C. O corpo e a matéria 

D. A vida e a saudade 

E. NDA 

 

04- O adjetivo „ínfima‟ é sinônimo de: 

 

A. Bela 

B. Enorme 

C. Suprema 

D. Pequena 

E. Alta 

 

05- No trecho: „como um pássaro que fugiu da tempestade. ‟ A 

forma verbal destacada indica: 

 

A. Um fato inconcluso, que se prolonga por algum tempo. 

B. Um fato ocorrido no passado, anterior a outro também 

passado. 

C. Uma probabilidade. 

D. Um fato concluído no passado. 

E. Uma ação habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- A construção „vão-se‟ é formada por um verbo mais: 

 

A. Um pronome reflexivo. 

B. Uma partícula expletiva. 

C. Uma conjunção subordinativa objetiva direta. 

D. Uma preposição. 

E. Um verbo flexionado. 

 

Funcionário da Vivo orienta cliente a jogar celular na 

parede 

 

Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o aparelho 

contra a parede que resolve. Pelo menos essa foi a 

recomendação de um atendente da Vivo. 

Há cerca de dois meses, uma cliente da empresa (que pediu 

para não ter seu nome publicado) começou a ter problemas com 

o 3G. 

Sem conseguir chegar a uma solução, ela recorreu, na semana 

passada, ao atendimento on-line da Vivo. 

Na conversa com o técnico da companhia de celular, surgiu a 

orientação para solucionar o problema: "Pega o aparelho e 

arremesse contra a parede! Resolve na hora", recomendou o 

atendente. 

"Antes disso, os atendentes pediram para eu ligar para a 

empresa usando outro aparelho que não aquele que 

apresentasse problemas, mas eu só tenho esse telefone", 

afirmou a cliente. 

 

07- Qual dos trechos abaixo revela reprovação em relação à 

atitude do atendente? 

 

A. Problema com a internet 3G do celular? Arremesse o 

aparelho contra a parede que resolve. 

B. Pelo menos essa foi a recomendação de um atendente da 

Vivo. 

C. ...uma cliente da empresa (que pediu para não ter seu 

nome publicado) começou a ter problemas com o 3G. 

D. Sem conseguir chegar a uma solução... 

E. Na conversa com o técnico da companhia de celular, 

surgiu a orientação para solucionar o problema... 
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08- O propósito principal do texto é: 

 

A. Entrevistar 

B. Criticar 

C. Convencer 

D. Julgar  

E. Informar 

 

09- Qual das palavras abaixo deveria ter sido acentuada pela 

mesma regra de „técnico‟? 

 

A. biceps 

B. rubrica 

C. paroco 

D. maracuja 

E. sotão 

 

 
 

10- No caso das regras citadas no quadrinho acima, quais 

palavras estão grafadas corretamente? 

 

A. Quieto e microondas 

B. arquiteto e maumorado 

C. aqui e gira-sol 

D. linguiça e mal-sucedido 

E. frequência e paraquedas 

 

11- Podemos classificar o vocábulo „drama‟ como: 

 

A. hetrônimo 

B. epiceno 

C. comum de dois gêneros 

D. sobrecomum 

E. feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- No texto acima, a palavra „claro‟ tem significado ambíguo. 

A que classes gramaticais diferentes ela pertencem em cada um 

dos dois significados possíveis? 

 

A. Adjetivo e adjunto adverbial. 

B. Advérbio e substantivo. 

C. Substantivo e interjeição. 

D. Adjetivo e interjeição. 

E. Adjunto adverbial e onomatopeia. 

 

13- A norma padrão determina que o verbo „aspirar‟ é 

transitivo direto quando significa “sorver”, “tragar”, 

“inspirar”.Isso ocorreu em qual das alternativas abaixo? 

 

A. „Os de ordem política consistem em permitir que essas 

moças se inscrevam em concurso para aspirar um cargo 

público, quando a lei não permite que elas o exerçam.‟ 

B. „Não penso  que ela aspirasse a algum legado; as pessoas 

assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se 

mais risonhas, mais assíduas,...‟ 

C. „Oh! O tempo! O inflexível tempo, que como o Amor, é 

também irmão da Morte, vai ceifando aspirações...‟ 

D. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, 

filho de ministro e aspirante a ministro, ... 

E. „Uma das janelas estava  aberta. Helena foi ali aspirar um 

pouco do ar da noite.‟ 

 

14- Qual dos trechos abaixo foi alterado e agora contém um 

erro de concordância? 

 

A. „A minha vida é um barco abandonada 

Infiel, no ermo porto, ao seu destino.‟ 

 

B. „Por que não ergue ferro e segue o atino 

De navegar, casado com o seu fado?‟ 

 

C. „Ah! falta quem o lance ao mar, e alado 

Torne seu vulto em velas; peregrino‟ 

 

D. „Frescor de afastamento, no divino 

Amplexo da manhã, puro e salgado.‟ 

 

E. „Morto corpo da ação sem vontade 

Que o viva, vulto estéril de viver,‟ 

 

15- Em qual dos trechos a seguir o acento grave foi 

erradamente omitido? 

 

A. „Nono dígito passa amanhã a ser obrigatório para todas as 

ligações‟ 

B. „Amazon negocia com a Livraria Saraiva no Brasil, diz 

agência‟ 

C. „Google quer se integrar de maneira mais natural a nossa 

vida cotidiana.‟ 

D. „Ministro se irrita com menção a 'chute no traseiro' e cita 

problemas de Londres‟ 

E. „Marcos Assunção melhora, viaja a Salvador, mas é 

dúvida contra o Bahia‟ 
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16- „Na verdade, Lafões foi solto; não houve, porém, qualquer 

intervenção do chefe político de Cassi. Libertou-o o próprio 

comissário que o prendera e o conhecia como homem 

morigerado e qualificado.  

 

Entretanto, o guarda das obras públicas sempre supôs que a sua 

libertação ____________________ obra de Cassi, por isso lhe 

era grato e o defendia com todo o ardor.‟ 

Qual das locuções verbais abaixo completa corretamente o 

sentido do texto? 

 

A. era sido 

B. houvera ocorrido 

C. tivesse sido 

D. fizera –se por 

E. passara a ser 

 

17- De acordo com a norma padrão, o pronome foi 

corretamente empregado em qual das transcrições abaixo?  

 

A. É tão fácil enganar-se a si mesmo sem o perceber, como 

é difícil enganar os outros sem que o percebam. François 

La Rochefoucauld 

B. „Minha mãe mandou eu escolher este daqui, mas como 

eu sou teimosa…‟ 

C. „Não falei consigo  

com medo que os montes e vales que me achas  

caíssem a teus pés...‟ 

D. „O que os homens falam entre eles e jamais contariam 

para as mulheres?‟ 

E. „Diante da Cruz disse: “ estou aqui, trouxe-a  o meu 

passado, agora desejo viver contigo o meu futuro...’ 

 

18- Em qual dos trechos abaixo a preposição tem valor 

semântico de instrumento? 

 

A. „Conheça Portal doTerra com últimas notícias do Brasil e 

do Mundo com fotos e vídeos.‟ 

B. „Aprendi Com Meu Pai - 54 Pessoas Bem-sucedidas Contam a Maior 

Lição Que Receberam de Seu Pai‟ 

C. „O importante não é convencer com grandes palavras. É surpreender 

com grandes atitudes.‟ 

D.  „Participe do Facebook para se conectar com Gente 

Amiga e outros que você talvez conheça.‟ 

E. „A educação brasileira é comparada com outros países 

em plenária do Senado Federal‟ 

 

19- “O cinema vira sensação no início do século 20, com 

comédias curtas (eternizadas por Charles Chaplin) e 

documentos que retratam cenas cotidianas.”  

 

O presente do indicativo é usado para expressar ações 

habituais. No entanto, como no exemplo, ele pode referir-se a 

outro momento.  Como pode ser explicada a referência a esse 

momento? 

 

A. Os verbos estão no presente e atestam um fato que seguiu 

acontecendo num determinado curso de tempo. 

B. Os verbos estão no presente e antecipam uma 

possibilidade. 

C. Os verbos estão no presente, mas falam de um passado 

inacabado. 

D. Os verbos estão no presente e falam de fatos presentes 

devido ao momento da própria escrita. 

E. Os verbos estão no presente, mas falam de fatos 

passados. É o presente histórico. 

 

20- A forma verbal „vira‟ é oriunda de qual verbo? 

 

A. Vir 

B. Ver 

C. Ser 

D. Virar 

E. Ir 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- No Excel 2010 o comando NPER: 

 

A. Retorna o número de períodos para investimento de 

acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma 

taxa de juros constante. 

B. Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. 

C. Retorna o valor presente de um investimento. 

D. Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de 

acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de 

juros constante. 

E. Todas estão INCORRETAS. 

 

22- Ao utilizar a revisão de texto em um documento do Word, 

uma palavra foi destacada em vermelho (sublinhada) diversas 

vezes pelo Word, porém a palavra encontra-se correta, o que 

deve ser selecionado no corretor ortográfico do Word: 

 

I. Ignorar uma vez 

II. Ignorar Todas 

III. Adicionar ao dicionário 

IV. Alterar 

V. Alterar Todas 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III 

B. II, III 

C. I, III 

D. II, III, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

23- Sobre o Firefox é INCORRETO afirmar: 

 

A. Como não é software completamente livre (é distribuído 

pela licença Mozilla), alguns dos seus componentes 

(como ícones e o próprio nome, que é marca registrada) 

são propriedades protegidas.   

B. A mesma janela pode conter diversas páginas. Abrindo 

os links em segundo plano eles já estarão carregados 

quando você for ler.   

C. Já vem com um bloqueador embutido de popups.  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
http://pensador.uol.com.br/autor/francois_la_rochefoucauld/
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D. O campo de pesquisa pelo Google fica na direita na barra 

de ferramentas e abre direto a página com os resultados, 

poupando o tempo de acesso à página de pesquisa antes 

de ter que digitar as palavras chaves.  

E. A integração do RSS nos favoritos permite que você 

fique sabendo das atualizações e últimas notícias dos 

seus sites preferidos cadastrados. Essa função é 

disponibilizada em todas versões do Firefox.   

 

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

pesquisar sobre frutos do mar, mas não quero as que relatem 

sobre lagosta. Indique o modo correto a ser digitado 

 

A. Digitar frutos do mar, o sinal de menos (-)  e a palavra 

lagosta em seguida. 

B. Digitar frutos do mar e colocar o sinal de / antes da 

palavra lagosta. 

C. Apenas digitar frutos do mar entre aspas. 

D. Digitar frutos do mar normalmente e colocar a palavra 

lagosta em parênteses. 

E. Digitar a palavra frutos do mar e parênteses e lagosta fora 

dos parênteses. 

 

25- Referente ao Access é INCORRETO afirmar: 

 

A. O Access é um gerenciador de banco de dados. 

B. O Access ajuda as pessoas a criarem programas que 

controlam uma base de dados e que permite atualizar as 

informações, fazer consultas, emitir relatórios, fazer 

comparações de informações, fazer cálculos, entre outros. 

C. A grande vantagem do Access é sua facilidade de uso.  

D. O Access utiliza objetos para essas tarefas simples com o 

banco de dados. Objeto é qualquer coisa que possa ser 

manipulada, como uma tabela, um campo ou um 

relatório.  

E. Campo e Registro: no exemplo da agenda telefônica, diz-

se que o conjunto de nome e seu respectivo telefone e 

endereço é um campo, ao passo que cada nome, telefone 

ou endereço diz de um registro.  

 

26- Vários fatores provocam um grande crescimento na 

produtividade e na qualidade da prestação de serviços de 

qualquer empresa, estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Respeito 

B. Lealdade 

C. Generosidade 

D. Egocentrismo 

E. Clareza nas relações 

 

27- Todos os objetos do Access possuem características e 

configurações próprias. Sobre os objetos e suas descrições é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Tabela _ O principal objeto do Access, através dele é que 

começaremos efetivamente a criar o banco de dados. 

Tem função de armazenar todos os dados que mais para 

frente cadastraremos; 

B. Consulta _ Permite uma melhor visualização dos dados 

cadastrados nas tabelas.  

C. Formulários _ É a parte da formatação do Access, com 

este objeto podemos personalizar o layout das tabelas e 

consultas criadas e é voltado para internet; 

D. Relatórios _ Permite configurar os dados das tabelas, 

consultas e formulários para impressão de uma maneira 

bem simples, pois conta com o auxílio de um assistente; 

E. Macros _ É a parte que define ações. Utilizada para 

dinamizar o banco de dados, as macros permitem 

criarmos funções diversas como impressão ou navegação 

de registros; 

 

28- Quanto à ata é INCORRETO afirmar: 

 

A. A ata é um documento em que deve constar um resumo 

por escrito, detalhando os fatos e as resoluções a que 

chegaram as pessoas convocadas a participar de uma 

assembleia, sessão ou reunião.  

B. A expressão correta para a redação de uma ata é lavrar 

uma ata. 

C. Uma das funções principais da ata é historiar, traçar um 

painel cronológico da vida de uma empresa, associação, 

instituição.  

D. Deve ser escrito a mão, em livro especial, com as páginas 

numeradas e rubricadas. Esse livro deve conter termo de 

abertura e encerramento. 

E. Não é obrigatória a pessoa que rubricar as folhas do livro 

ser a mesma que redigir o termo de abertura, porém é 

obrigatório que seja a que redigi a descrição da ata. 

 

29- São termos essenciais da certidão, EXCETO: 

 

A. Identificação do motivo de sua expedição. 

B. Ato a que se refere. 

C. Termo de compromisso ou resposta. 

D. Data de sua expedição. 

E. Assinatura. 

 

30- Na elaboração de um ofício e ofício circular é permitido: 

 

A. Usar grafismo (tapa-margem); 

B. Margens da esquerda - a 2,5 cm a partir da extremidade 

esquerda do papel e da direita - a 1,5 cm da extremidade 

direita do papel. 

C. Afastar sinal de pontuação da palavra para dar mais 

êxito; 

D. Deixar espaço de mais de dois toques apenas entre a 

última e a penúltima palavra; 

E. Espaçar as letras das palavras. 

 

31- O material permanente é aquele que tem grande duração e 

podem ser utilizados várias vezes para o mesmo fim. Na sua 

escolha, além do tipo e do tamanho dos documentos, deve-se 

levar em conta os seguintes requisitos, EXCETO: 

 

A. Economia de espaço (aproveitamento máximo do móvel 

e de dependências); 

B. Conveniência do serviço (arrumação racional); 

C. Capacidade de expansão (previsão de atendimento a 

novas necessidades); 

D. Invulnerabilidade (segurança); 

E. Resistência (conservação). 
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32- Indique as expressões adequadas no atendimento 

telefônico: 

 

A. Espere um pouquinho querida (o), já vou passar a 

ligação. 

B. Anjo; oi; por gentileza 

C. Alô; amor; espere um pouco, irei transferir. 

D. Anjo; um momento, por gentileza; ham. 

E. Boa tarde; às ordens; à disposição. 

. 

33- A necessidade de comunicação rápida e eficiente fez com 

que o telefone se tornasse um dos meios de comunicação mais 

utilizados hoje em dia. Desta forma, sobre comunicação 

telefônica é INCORRETO afirmar: 

 

A. Evite que o telefone toque mais que três vezes, pois o 

cliente que está do outro lado da linha pode ficar 

impaciente com a demora.  

B. Caso precise fazer o cliente esperar, diga o nome da 

empresa, cumprimente-o e lhe explique que no momento 

a linha está ocupada ou que a pessoa não poderá atender. 

C. Se a ligação não estiver boa e apresentar ruídos, é 

preferível tentar falar mais alto, porém sem gritar, mas 

evite encerrar a ligação.  

D. Se você notar que seu interlocutor está falando muito 

baixinho, peça-lhe de maneira delicada que aumente um 

pouco o volume de voz. 

E. Usar a voz com o ritmo adequado, a modulação 

expressiva. Falar claramente, pronunciando bem as 

palavras, nem muito rápido, nem excessivamente 

devagar. 

 

34- Na organização de arquivos, temos diversos métodos de 

arquivamento, no método alfabético são regras corretas, 

EXCETO: 

 

A. Os nomes individuais devem ser colocados em ordem 

inversa, ou seja, primeiramente o último nome, depois os 

prenomes na ordem em que se apresentam. Quando 

houver nomes iguais, prevalece a ordem do prenome. 

B. As partículas estrangeiras (D', Da, De, Del, Des, Di, Du, 

Fitz, La, Le, Les, Mac, Mc, O', Van, Vanden, Van der, 

Von, Vonder etc.), se escritas com inicial maiúscula, são 

consideradas como parte integrante do nome. 

C. Os nomes compostos de um substantivo e um adjetivo, 

ligados por hífen, não são separados, os não ligados são 

separados. 

D. Os nomes que exprimem grau de parentesco, abreviados 

ou não, não são considerados na ordenação alfabética.  

E. Os títulos honoríficos, pronomes de tratamento e artigos 

são colocados entre parênteses depois do nome e não são 

considerados na alfabetação. 

 

35- Nos sábados, das 14h às 24h, as chamadas telefônicas 

locais são tarifadas por: 

 

A. Por chamada 

B. Por minuto 

C. Por segundo 

D. Por dia 

E. Por time próprio de ligações estritas (TPLE) 

36- É imprescindível a utilização de tecnologia de uma maneira 

sustentável. Para certificar-se uma negócios é sustentável e 

reduzir também custos com energia, computadores devem, 

EXCETO: 

 

A. Definir monitores para desligar após períodos de 

inatividade, em vez de confiar em um protetor de tela. 

B. Ser definida para entrar em modo de espera após 10 

minutos de inatividade. 

C. Ser definido como o modo de hibernação após 30 

minutos de inatividade. 

D. Ser desativada se estão inativo por longos períodos. 

E. Ser desligado no final de cada dia, não incluindo outros 

periféricos dispositivos, por exemplo, impressoras. 

 

37- Arquivo de instituições governamentais de âmbito federal 

(central ou regional) ou estadual ou municipal. Exemplos: o 

arquivo de uma secretaria estadual de saúde ou da prefeitura de 

um município. 

 

De acordo com a entidade criadora; Este é um arquivo do tipo: 

 

A. Público 

B. Institucional 

C. Comercial 

D. Pessoal 

E. Empresarial 

 

38- Em relações públicas, o meio pelo qual se transmite a 

mensagem é denominado: 

 

A. Feedback 

B. Canal 

C. Código 

D. Receptor 

E. Emissor 

 

39- A programação de treinamentos em qualquer área da 

empresa envolve quatro etapas distintas, o que NÃO inclui: 

 

A. Levantamento das necessidades de treinamento; 

B. Programa de treinamentos que atendam às necessidades 

diagnosticadas; 

C. Implementação e execução dos treinamentos 

programados; 

D. Avaliação dos resultados; 

E. Contratação de pessoal. 

 

40- Em uma empresa, o processo de desenvolvimento 

organizacional envolve as seguintes etapas, EXCETO: 

 

A. Colheita de dados; 

B. Analise dos dados colhidos; 

C. Diagnóstico organizacional; 

D. Desenvolvimento de equipes; 

E. Ação de intervenção. 

 

 


