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Texto: Lembrança de morrer,
Álvares de Azevedo
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nenhuma lágrima
Em pálpebra demente.

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta - sonhou - e amou na vida.

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Sombras do vale, noites da montanha
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro,
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos…
Deixai a lua pratear-me a lousa!
Autor: (Álvares de Azevedo)

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade – é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.
Só levo uma saudade – é dessas sombras
Que eu sentia velar nas noites minhas…
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,
Que por minha tristeza te definhas!
De meu pai… de meus únicos amigos,
Poucos - bem poucos – e que não zombavam
Quando, em noites de febre endoidecido,
Minhas pálidas crenças duvidavam.
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!
Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores…
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.
Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo…
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte:
RESPOSTA: não se cale a alegria.
QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa:
RESPOSTA: libertação
QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é
de:
RESPOSTA: saudade
QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente.
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo
QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta?
RESPOSTA: inócuo
Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia, formada
por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa onde o significado
da palavra está correto.
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove.
QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta:
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o.
QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a
frase com pontuação correta.
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta?
QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase
onde apresenta um adverbio de tempo:
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos
QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Denominamos de:
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como:
definição, conceituação, informação, descrição e comparação.
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo:
RESPOSTA: Biografia e autobiografia
QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo.
Tio Adolfo ________com o filme na televisão.
Marise ___________ em contrabando de ouro.
Trabalho ________ em grande responsabilidade.
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica
QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo.
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente.
QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato.
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação.
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.
Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples).
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido.

QUESTÃO: Os componentes básicos dos microcomputadores são o hardware e o software. Marque a
alternativa que corresponde ao conjunto de componentes corretos.
RESPOSTA: O teclado, o monitor e a CPU são os hardwares básicos que funcionam em conjunto com o
software conhecido como sistema operacional.
QUESTÃO: O sistema operacional é o principal software do microcomputador, ele faz a conexão do hardware
e possibilita a sua utilização. Marque a alternativa que corresponde a exemplos de sistemas operacionais.
RESPOSTA: Linux, Windows e Macintosh
QUESTÃO: Quanto a distribuição dos programas, existem categorias para cada software: livre, gratuito, pago.
Qual a característica marcante do software gratuito? Marque a correta.
RESPOSTA: O usuário pode utilizar o programa para fins não comerciais.
QUESTÃO: O microcomputador possui uma central de processamento responsável por efetuar vários cálculos
por segundo. Marque a opção correta.
RESPOSTA: Microprocessador.
QUESTÃO: Uma empresa lhe contratou para escolher entre as configurações de microprocessadores o que
daria maior velocidade de processamento a máquina. Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Microprocessador intel Core i3-6100 3.70GHz 3.70Ghz.
QUESTÃO: São unidades de armazenamento permanente de dados do usuário. Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: HD, Pendrive, SD Card.
QUESTÃO: Um disco rígido foi dividido virtualmente em dois por um comando do sistema operacional
Windows, em um espaço de 300Gb para o sistema e 700Gb para os programas do usuário, conceitue esta
divisão marcando a alternativa correta.
RESPOSTA: Partição primária e partição secundária.
QUESTÃO: Os dados e programas de um HD são completamente apagados e, sem procedimento especial,
irrecuperáveis quando: Assinale a alternativa correta.
RESPOSTA: Executa-se uma formatação do HD.
QUESTÃO: Os linguagem binária é predominante na arquitetura dos microprocessadores é utilizada para as
mais complexas operações. Assinale a alternativa que contenha números exclusivamente binários.
RESPOSTA: 0101, 1010, 1100, 0011
QUESTÃO: Em uma operação lógica na Unidade Lógica de Processamento, o microprocessador efetuou uma
operação de adição entre os binários 0111011 e 0100111. Marque a alternativa que contém o resultado
correto.
RESPOSTA: 1100010
QUESTÃO: Em uma operação lógica na Unidade Lógica de Processamento, o microprocessador efetuou uma
operação de subtração entre os binários 0111011 e 0100111. Marque a alternativa que contém o resultado
correto.
RESPOSTA: 10100
QUESTÃO: Em uma operação lógica na Unidade Lógica de Processamento, o microprocessador efetuou uma
operação de multiplicação entre os binários 0111011 e 0100111. Marque a alternativa que contém o resultado
correto.
RESPOSTA: 100011111101
QUESTÃO: Em uma operação lógica na Unidade Lógica de Processamento, o microprocessador efetuou uma
operação de divisão entre os binários 0111011 e 0100111. Marque a alternativa que contém o resultado
correto.
RESPOSTA: 1
QUESTÃO: Data as tabelas verdade, indique as portas logicas relativas a estas respectivamente, marcando a
opção correta.
Tab. 1

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Tab. 2
A B
0 0
0 1
1 0
1 1

C
0
0
0
1

C
0
1
1
1

RESPOSTA: AND e OR

QUESTÃO: Dado o diagrama abaixo, pergunta-se. Este diagarama pertence a qual porta lógica? Marque a
alternativa correta.

RESPOSTA: NOT

QUESTÃO: As impressoras são os periféricos que produzem os relatórios físicos, a velocidade de impressão é
medida em: escolha a alternativa correta.
RESPOSTA: ppm
QUESTÃO: Para escrever textos no seu microcomputador as diversas empresas oferecem softwares
especializados, a Microsoft, por exemplo tem um processador de textos chamado: marque a correta.
RESPOSTA: MS-Word
QUESTÃO: O Protocolo de endereçamento e transporte da internet recebe a sigla: Marque a alternativa
correta.
RESPOSTA: TCP/IP
QUESTÃO: Na conexão via cabo UTP (Unshielded Twisted Pair, ou par trançado não blindado) utiliza-se os
conectores do tipo: marque a correta.
RESPOSTA: RJ-45
QUESTÃO: Para configurar uma rede intranet de IP estático, você precisa fazer manualmente em cada estação.
Marque a que contenha um IP válido.
RESPOSTA: 192.168.0.1
QUESTÃO: Com relação as linguagens para lidar com banco de dados, existe uma que foi criada exclusivamente
para banco de dados relacionais e que vem sendo utilizada até hoje nos principais bancos de dados do mundo.
Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: SQL
QUESTÃO: As tabelas dos bancos de dados relacionais são estruturas de dados formadas por: marque a opção
correta.
RESPOSTA: Linhas e colunas
QUESTÃO 23: A Chave primária (PK - Primary Key) e a estrangeira (FK - Foreign Key) em um banco de dados
relacional servem para: Marque a alternativa correta.

RESPOSTA: Para organizar e acessar os dados de forma randômica

QUESTÃO: No banco de dados relacional cada registro possui uma chave primária ou identificador exclusivo,
esta chave serve para: Marque a alternativa correta.
RESPOSTA: Dar unicidade aos dados e permitir o acesso randômico.
QUESTÃO: Sobre as redes LAN (Local Área Networks) e WAN (Wide Area Network), podemos afirmar que:
marque a alternativa correta.
RESPOSTA: A rede LAN e WAN são espécies diferentes. A LAN é para uma configuração de rede local
enquanto que a WAN pode abranger até mesmo um continente.
QUESTÃO: Sobre o DHCP, podemos afirmar que: marque alternativa correta.
RESPOSTA: Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede. Através do DHCP é possível fazer uma
configuração automática e dinâmica de computadores que estejam ligados a uma rede TCP/IP.
QUESTÃO: Em relação ao DNS, é correto afirmar: marque a opção.
RESPOSTA: Significa Sistema de Nomes e Domínios, em português, responsável por descodificar os nomes
dos domínios dos sites que as pessoas digitam nos navegadores web em números IP.
QUESTÃO: HTTP é um protocolo que permite a obtenção de recursos através do mecanismo cliente-servidor
isto significa que: marque a opção correta.

RESPOSTA: As mensagens enviadas pelo cliente, geralmente um navegador da Web, são chamadas
de solicitações (requests), ou também requisições, e as mensagens enviadas pelo servidor como resposta
são chamadas de respostas (responses).

QUESTÃO: O JavaScript – Controla o comportamento dos elementos de uma página, executando funções
dinâmicas dos conteúdos, animações, aplicativos e interações em geral. Diante disto podemos afirmar:
marque a correta.
RESPOSTA: é uma linguagem de programação.
QUESTÃO: Sobre VPN (Virtual Private Network) podemos afirmar que: marque a alternativa correta.

RESPOSTA: Uma VPN é uma rede privada que usa uma rede pública (geralmente a Internet) para conectar
locais ou usuários remotos.

