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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 
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perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  

II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 
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E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 

14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- .arj é uma extensão de um(a): 

 

A. Arquivo Compactado 

B. Arquivo do Word 

C. Figura 

D. Vírus 

E. Executáveis  

 

17- regedit é um comando que: 

 

A. Abre o Windows Explore. 

B. Abre o programa de configuração da Inicialização do 

Windows, permitindo escolher qual programa deve ou 

não ser carregado com o Windows.  

C. Abre o programa de Controle de Registros do Windows. 

D. Abre o Bloco de Notas. 

E. Abre o Prompt de Comando do Windows. 

 

18- Os elementos chave dos Exploradores do Windows Seven 

são, EXCETO: 

 

A. Busca Instantânea, que está sempre disponível. 

B. Área de Navegação, que contém tanto as novas Pastas de 

Busca e as pastas tradicionais. 

C. Barra de Comandos, que lhe mostra as tarefas 

apropriadas para os arquivos que estão sendo exibidos. 

 

 

D. Live Icons, que lhe mostram uma pré-visualização em 

miniatura (Thumbnail), do conteúdo de cada pasta. 

E. Área de Leitura, que lhe mostra informações adicionais 

sobre os arquivos. 

 

19- No Word, para inserirmos ® é preciso pressionar: 

 

A. Alt + Shift + R 

B. Alt + Ctrl + R 

C. Alt + R 

D. Alt + 169 

E. Alt + 184 

 

20- Windows tecla de logotipo +L é utilizado para: 

 

A. Restaurar janelas minimizadas na área de trabalho. 

B. Bloquear o computador ou alternar usuários. 

C. Abrir computador. 

D. Procurar um arquivo ou uma pasta. 

E. Abrir a caixa de diálogo Executar. 

   

21- Requisitos recomendados para a instalação do Windows 

Vista Business, EXCETO: 

 

A. Processador de 1 GHz 32-bit (x86) ou 64-bit (x64). 

B. 512 MB de memória RAM. 

C. Disco rígido com capacidade de GB com  GB de espaço 

livre. 

D. Suporte a gráficos Super VGA. 

E. DVD-ROM. 

 

22- O caractere curinga é aquele que pode ser usado no lugar de 

um ou mais caracteres dentro de um nome de arquivo. O DOS 

possui dois caracteres curinga:  

 

A. * e ? 

B. & e # 

C. º e * 

D. # e * 

E. < e> 

 

23- Nas memórias SDRAM (Synchronous Dynamic RAM), 

independentemente da freqüência de barramento utilizada, os 

tempos de acesso serão sempre de: 

 

A. 6-1-1-1, ou mesmo 5-1-1-1 

B. 6-1-1-1, ou mesmo 4-1-1-1 

C. 5-1-1-1, ou mesmo 4-1-1-1 

D. 4-1-1-1, ou mesmo 3-1-1-1 

E. 3-1-1-1, ou mesmo 2-1-1-1 

 

24- No Linux, para apagar a linha corrente utiliza-se: 

 

A. Ctrl-C  

B. Ctrl-D  

C. Ctrl-U  

D. Ctrl-S  

E. Ctrl-Q  
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25- Bateria descarregada, se este for um micro que tenha uma 

bateria de níquel-cádmio, basta deixar o computador ligado por 

algum tempo para sanar este problema. 

 

A. CMOS CHECKSUM FAILURE 

B. CMOS BATTERY STATE LOW 

C. CMOS SYSTEM OPTIONS NOT SET 

D. CMOS DISPLAY TYPE MISMATCH 

E. CMOS TIME AND DATE NOT SET 

 

26- É um filtro que extrai alguns campos das linhas de um 

arquivo texto. 

 

A. cut 

B. pwd  

C. find  

D. mkdir  

E. cp  

 

27- É um formato de barramento para conexão de discos 

rígidos, CD-ROMs, scanners, impressoras e vários outros 

dispositivos. 

 

A. IDE  

B. SCSI  

C. SATA 

D. FDD 

E. PTG 

 

28- Processamento: capacidade de o computador realizar os 

cálculos lógicos e matemáticos. O processamento é 

representado pelo microprocessador, chamado de CPU ou UCP. 

Esse componente possui internamente, EXCETO: 

 

A. PROTA 

B. ULA 

C. DECODIFICADOR 

D. REGISTRADORA  

E. GPU  

 

29- Teclado: dispositivo de entrada, usado por humano e com 

uma taxa máxima de dados: 

 

A. 5 bytes/segundo. 

B. 10 bytes/segundo. 

C. 15 bytes/segundo. 

D. 20 bytes/segundo. 

E. 25 bytes/segundo. 

 

30- Ao posicionar o mouse mais a esquerda do texto, o cursor 

aponta para a direita. Ao dar um duplo clique: 

 

A. Ele seleciona toda a linha. 

B. Ele seleciona todo o parágrafo. 

C. Seleciona todo texto. 

D. Posiciona-se onde foi clicado. 

E. Ele seleciona toda palavra. 

 

 

31- As fórmulas do Excel podem conter endereços de células 

ou números, operadores, para indicar prioridade de operações. 

Quando não há parêntesis, a prioridade será:  

 

A. Exponenciação, somas ou subtrações, multiplicações ou 

divisões. 

B. Exponenciação, multiplicações ou divisões, somas ou 

subtrações. 

C. Multiplicações ou divisões, somas ou subtrações, 

exponenciação. 

D. Somas ou subtrações, exponenciação, multiplicações ou 

divisões. 

E. Somas ou subtrações, multiplicações ou divisões, 

exponenciação. 

 

32- Também chamado de IEEE 1394, não é um barramento 

muito comum, mesmo nos computadores mais novos (o USB é 

mais usado). Permite a conexão de até 63 equipamentos 

simultaneamente, com velocidades que chegam a 50MB/s 

(400Mbps). 

 

A. Barramento FireWire. 

B. Barramento(Porta) LPT (Paralelo). 

C. Barramento Serial. 

D. Barramento USB múltiplo. 

E. Barramento FTD. 

 

33- Ao arrastar um arquivo Para o painel de Navegação (painel 

esquerdo) de uma Pasta 

 

A. O arquivo é movido para a pasta de destino. 

B. O arquivo é copiado para a pasta no disco de destino. 

C. Nada. Não é possível adicionar arquivos ao painel de 

Navegação. 

D. Um link para o arquivo é adicionado ao painel de 

Navegação e o link fica disponível a partir do painel de 

Navegação de cada pasta. 

E. Cria um atalho no painel de navegação 

 

34- As principais características da memória RAM são: 

 

A. Memória de acesso randômico (aleatório ou direto). 

B. Volátil (está sempre em mudança). 

C. Memória de escrita (podemos gravar informações nela) e 

leitura. 

D. Não perde todo seu conteúdo quando o computador é 

desligado. 

E. Todos os dados e programas que estão sendo 

manipulados pelo usuário são carregados nesta memória. 

 

35- Realiza a cópia de todos os arquivos desejados (não marca 

como backup realizado); 

 

A. Backup diário. 

B. Backup normal. 

C. Backup incremental. 

D. Backup diferencial. 

E. Backup gerador. 
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36- No Word para recortar uma frase pode-se utilizar como 

atalho: 

 

A. CTRL+ Z ou ALT+ BACKSPACE 

B. ALT+ SHIFT+ BACKSPACE 

C. CTRL+ R ou F4 ou ALT+ ENTER 

D. CTRL+ X ou SHIFT+ DEL 

E. Copiar CTRL+ X ou CTRL+ INSERT 

 

37- Sobre internet é INCORRETO afirmar: 

 

A. Não é preciso digitar o HTTP:// que aparece no início de 

todos os endereços de páginas na internet. Ele é incluído 

automaticamente, quando teclamos Enter após digitar o 

endereço. 

B. Todos os sites têm ―www.‖ em seu endereço. Porém em 

alguns casos estão ocultos. 

C. Para acessar um site que não esteja na lista exibida pelo 

Internet Explorer, é só digitar a URL na Barra de 

Endereços. Cada guia tem sua própria Barra. 

D. Qualquer site pode ser a Página Inicial do Internet 

Explorer. As opções para defini-la estão nas ferramentas. 

E. Você pode programar o Internet Explorer para abrir 

várias guias de vez, quando for inicializado. É só colocar 

mais de um endereço no campo Home Page, um em cada 

linha. 

 

38- Indique um nome correto para um arquivo: 

 

A. Concursopublicodetamandare2014provadeinstrutordeinfo

rmatica 

B. Concurso/Tamandare 

C. Concursotamandare? 

D. *concursotamandare 

E. tamandaré> 

 

39- São características de um disco magnético, EXCETO: 

 

A. Sistema de armazenamento não-volátil. 

B. Conjunto de discos (de metal) rotativos com eixo 

comum: 5400–15000 RPM. 

C. Cada disco tem 2 superfícies de gravação cobertas com 

material magnético. 

D. Cada superfície está dividida em círculos concêntricos: as 

pistas. 

E. Cada pista está dividida em setores (2054 bytes 

atualmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40- Constitui um ataque de negação de serviço distribuído, ou 

seja, um conjunto de computadores é utilizado para tratar de 

operação um ou mais serviços ou computadores conectados à 

internet. 

Normalmente estes ataques procuram ocupar toda a banda 

disponível para o acesso a um computador ou rede, causando 

grande lentidão ou até mesmo não disponibilizando qualquer 

comunicação com este computador ou rede. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. DDoS 

B. Negação de serviço 

C. Malware 

D. Cavalo de tróia 

E. Adware e Spyware 

 

 


