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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

QUESTÃO ANULADA: Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática 
de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 



( ) A tipologia textual não é a injunção. 
( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO ANULADA: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 



 
RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: É indispensável realizar cópias de segurança como medida prévia para evitar perdas de dados 
importantes. Existem diversos meios de armazenamento que permitem fazer backup dos dados. Dentre eles temos: 
 
RESPOSTA: HD externo, dispositivo de armazenamento USB, meios ópticos e armazenamento em nuvem.  

QUESTÃO: Sobre Backup, assinale a alternativa que está INCORRETA. 
 
RESPOSTA: A desvantagem em realizar o backup full é que terá uma cópia idêntica do ambiente de produção, o 
que prejudica o operador de TI localizar arquivos que porventura necessitem ser restaurados. 

QUESTÃO: Assinale abaixo, a opção que caracteriza corretamente Hacker e Cracker. 
 
RESPOSTA: O Hacker tem como objetivo decodificar senhas, códigos e sistemas de segurança, pelo simples prazer 
de localizar falhas nos sistemas. O Cracker é um criminoso virtual que extorque suas vítimas por meios dos seus 
conhecimentos. Seu principal interesse é o vandalismo.  

QUESTÃO:  Sobre o antivírus, leia atentamente as assertivas e assinale a opção CORRETA. 
I) Os antivírus são programas criados por empresas de segurança, com o objetivo de detectar e eliminar vírus 
encontrados no computador. 
II) O antivírus protege o computador de ataques de Cracker's, porque ao vigiar o tráfego das portas dos protocolos, 
conseguem detectar tentativas de invasões no sistema por um computador remoto. 
III) Os antivírus dispõem de uma base de dados contendo as assinaturas dos vírus que ele pode expelir. Deste modo, 
é necessário realizar atualizações do seu banco de dados para que os vírus recém-descobertos possam ser 
detectados 
 
RESPOSTA: I e III estão corretas.  

QUESTÃO: Alguns dos eventos mais comuns da programação orientada a objetos são: 
 
RESPOSTA: Mouse Click, Mouse Move, Mouse Double Click, Close, Open. 

QUESTÃO: Nas linguagens orientadas a objetos toda a programação baseia-se em propriedades e eventos relacionados 
a estes objetos. Imagine que uma cadeira seja um objeto programável, marque a alternativa que descreva uma 
propriedade e um evento deste objeto. 
 
RESPOSTA: Cor do encosto, quando uma pessoa sentar. 

QUESTÃO: Cada registro possui um identificador exclusivo de todas as informações dando-lhe unicidade. Isto quer 
dizer que: 
 
RESPOSTA: Este identificador é a chave primária do registro e não pode se repetir.  

QUESTÃO: A organização do banco de dados relacional ocorre através das chaves dos registros, que podem ser: 
 
RESPOSTA: Primária (PK - Primary Key) e estrangeira (FK - Foreign Key).  

QUESTÃO: Os bancos de dados relacionais são constituídos de estruturas formadas de linhas e colunas, que são 
chamadas de: 
 
RESPOSTA: Tabelas  

QUESTÃO: Os softwares gerenciadores de banco de dados relacionais utilizam uma linguagem específica. Marque a 
alternativa correta. 
 
RESPOSTA: SQL  

QUESTÃO: Na comunicação de uma intranet você precisa configurar as estações com uma faixa de IP. Marque a opção 
onde o protocolo seja válido. 



 
RESPOSTA: 10.0.0.1  

QUESTÃO: Existem duas categorias básicas de topologias de rede, são elas: 
 
RESPOSTA: Topologia física e a topologia lógica.  

QUESTÃO: Na montagem física de uma rede de dados com cabos UTP (Unshielded Twisted Pair, ou par trançado não 
blindado) para se conectar o ROTEADOR utiliza-se conectores do tipo: 
 
RESPOSTA: RJ-45  

QUESTÃO: Existem diversos protocolos de comunicação e transferência de dados nas redes do tipo internet e intranet. 
Marque a alternativa onde somente existem estes protocolos. 
 
RESPOSTA: DNS, TCP, IP, DHCP, FTP, TELNET  

QUESTÃO: No pacote de escritório da Microsoft, a planilha eletrônica o processador de textos e o construtor de slides 
são respectivamente. Marque a correta. 
 
RESPOSTA: MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint  

QUESTÃO: As impressoras são os periféricos que produzem os relatórios físicos no processamento de dados, existem 
a DeskJet, LaserJet e matriciais. Escolha a alternativa que associa a impressora ao seu processo de impressão. 
I) O método de impressão preferencial em tipografia e funcionam de modo semelhante ao das fotocopiadoras. 
II) Essas impressoras imprimem através de um cartucho de tinta que vai de 3 a 30 ml. 
III) Baseiam-se no princípio do decalque, ao colidir uma agulha ou roda de caracteres contra uma fita de tinta dá-se a 
produção da impressão. 
 
RESPOSTA: I (LaserJet), II (DeskJet) e III (matricial)  

QUESTÃO: A porta OR (ou) de um processador recebeu a entrada 0101, a porta AND (e) recebeu a entrada 0101 e a 
porta NOT recebeu a entrada 0. Qual o sinal de saída do processador? Marque a opção correta. 
 
RESPOSTA: NOT (1) OR (1) e AND (0)  

QUESTÃO: A porta NOT (não) de um processador recebeu a entrada 0 e na porta AND (e) saiu 1. Qual a entrada da 
porta AND (e) e a saída da porta NOT (não), escolha a opção correta. 
 
RESPOSTA: NOT (1) e AND (111)  

QUESTÃO: Em uma operação lógica que ocorreu na ULA (Unidade Lógica de Processamento), o computador fez uma 
multiplicação entre os binários 0001101 e 0111111. Marque a alternativa que contém o resultado correto. 
 
RESPOSTA: 1100110011  

QUESTÃO: Em uma operação lógica que ocorreu na ULA (Unidade Lógica de Processamento), o computador fez uma 
subtração entre os binários 1011101 e 0100111. Marque a alternativa que contém o resultado correto. 
 
RESPOSTA: 0110110  

QUESTÃO: A linguagem binária domina a arquitetura dos microprocessadores que utilizam desta ferramenta para 
desenvolver as mais complexas operações. Assinale a alternativa que contenha números exclusivamente binários. 
 
RESPOSTA: 0001, 0010, 0100, 1000  

QUESTÃO: Os dados de um programa quando ele está “rodando” na máquina, ficam armazenados em diversas áreas 
do microcomputador. Assinale a alternativa que descreve a sequência de armazenamento de dados correta. 
 
RESPOSTA: Temporariamente na RAM e Permanentemente no HD.  

QUESTÃO: A respeito da medida do espaço livre em disco e na memória requerida pelo processamento, assinale a 
alternativa que corresponde a 1MB, 2MB e 64MB respectivamente. 
 
RESPOSTA: 1024Kb, 2048Kb, 65535Kb  



QUESTÃO: O disco rígido, do inglês hard disk, também conhecido como HD, tem uma importante função no 
microcomputador. Marque a alternativa correta. 
I) serve como unidade de armazenamento permanente, guardando dados e programas. 
II) substituiu as antigas unidades de fita magnéticas e podem armazenar quantidades enormes de dados. 
III) sua capacidade já foi medida em megabytes, passou para gigabytes e agora é comum encontrar HDs com 
capacidade em terabytes. 
 
RESPOSTA: As alternativas I, II e III estão corretas.  

QUESTÃO: Uma empresa lhe contratou para escolher uma configuração básica para a aquisição de 
microcomputadores que serão instalados no setor de contabilidade. Escolha a alternativa que contenha uma 
configuração válida para um microcomputador. 
 
RESPOSTA: Microprocessador intel Core i3-6100 3.70GHz, 16GB de RAM, HD 1TB, Teclado ABNT USB, Monitor 15”, 
Mouse USB, Placa mãe ASUS com vídeo e som onboard, gabinete com fonte de 500W.  

QUESTÃO: Os microcomputadores são compostos de hardware e software. Marque a alternativa que conceitua 
corretamente a composição destes equipamentos. 
 
RESPOSTA: O hardware são os componentes físicos do computador, ou seja, a máquina propriamente dita, já os 
softwares são conjuntos de programas que permitem o funcionamento e utilização da máquina.  

QUESTÃO: O sistema operacional é o principal programa do computador, pois possibilita que todos os demais 
programas operem. 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 livre? Marque a correta. 
 
RESPOSTA: O usuário, além de poder adaptar o programa às suas necessidades, tem a liberdade de melhorar o 
programa e de tornar as modificações públicas de modo que a comunidade inteira beneficie da melhoria.  

QUESTÃO: O hardware de um microcomputador é, normalmente, formado por partes de fácil identificação. Escolha a 
opção que descreve o hardware básico de um microcomputador. 
 
RESPOSTA: Monitor, teclado, mouse e gabinete.  

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  

 


