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MÓDULO I 

PORTUGUÊS 

01.- Como termos integrantes da oração, indispensáveis à compreensão da mensagem, 
o “objeto direto” e o “objeto indireto” são

a)       complementos nominais 

b)       adjuntos adnominais 

c)       complementos verbais 

d)       adjuntos adverbiais 

02.- Indique o período que não apresenta erro na sua composição.

a)       Por infligir o Código Brasileiro de Trânsito e desacatar o policial, o 
motorista foi preso em flagrante. 

b)       Por infringir o Código Brasileiro de Trânsito e desacatar o policial, o 
motorista foi preso em flaglante 

c)       Por infringir o Código Brasileiro de Trânsito e desacatar o policial, o 
motorista foi preso em fragante. 

d)       Por infringir o Código Brasileiro de Trânsito e desacatar o policial, o 
motorista foi preso em flagrante. 

03.- A propriedade que um termo tem de assumir várias significações conforme o 
contexto em que aparece, dá-se o nome de

a)       antonímia. 

b)       semântica 

c)       polissemia 

d)       morfema 

04.- Nas orações “ Deus lhe pague “ e “Foi preciso dizer-lhe a verdade”, temos, 
respectivamente, casos de

a)       mesóclise e próclise 

b)       próclise e ênclise 

c)       ênclise e mesóclise 

d)       próclise e mesóclise 

05.- Aponte a frase construída com incorreção



a)       Não me lembro o seu nome. 

b)       A pseudo-vítima manifestou a sua contrariedade com o resultado do 
processo. 

c)       Esqueci todos os meus documentos. 

d)       Nossas idéias são afins. 

06.- De acordo com a regência, o verbo “amar” na frase “Os criados amavam-na.” é

a)       intransitivo 

b)       transitivo indireto 

c)       transitivo direto 

d)       transitivo direto e indireto 

07.- A única alternativa correta a respeito do período “Imagina que para agradar-lhes é 
preciso ter qualidades acima do vulgar.” É que

a)       apresenta quatro orações 

b)       apresenta três orações 

c)       apresenta duas orações 

d)       é composto por coordenação e subordinação 

08.- Assinale a alternativa que completa a frase :
       Na _________ plenária estudou-se a _________ de direitos territoriais a ___________.

a)       sessão – cessão - estrangeiros 

b)       seção – cessão - estrangeiros 

c)       secção – sessão – extrangeiros. 

d)       sessão – seção – extrangeiros. 

09.- Segundo as normas do vocabulário oficial, a separação silábica está corretamente 
efetuada em ambos os vocábulos da opção

a)       to-cas-sem; res-pon-dia. 

b)       mer-ce-ná-rio; co-in-ci-di-am. 

c)       ru-i-vo; pe-rí-o-do. 

d)       do-is; pau-sas.  

10.- Aponte a alternativa em que não ocorre correspondência entre o emprego do prefixo 
e o sentido expresso entre parênteses.



a)       anônimo (sem nome ). 

b)       sincrônico ( ao mesmo tempo ). 

c)       parágrafo ( escrito ao lado ). 

d)       apogeu ( no alto da terra ). 

MÓDULO II 
HISTÓRIA DO BRASIL 
11.- A denominação oficial da Nação Brasileira é

a)       Estados Unidos do Brasil. 

b)       República Federativa do Brasil. 

c)       Estados Federados do Brasil. 

d)       República dos Estados Unidos do Brasil. 

12.- O principal produto agrícola brasileiro, durante o período colonial, foi

a)       O cacau. 

b)       O algodão. 

c)       O café. 

d)       A cana-de-açúcar. 

13.- Escrivão da armada de Cabral descreveu assim os nativos da nova terra : “ todos 
nus, sem uma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas “. Seu nome é

a)       Henrique de Coimbra. 

b)       Cristóvão Jacques. 

c)       Gonçalo Coelho. 

d)       Pero Vaz de Caminha. 

14.- Ele reconstruiu Lisboa com o ouro brasileiro, após o terremoto de 1755. Passou para 
a história também por mandar prender os jesuítas do Brasil, levando-os para os cárceres 
de Portugal. Estamos falando de 

a)       Conde João Maurício de Nassau. 

b)       Domingos Jorge Velho. 

c)       Marquês de Pombal. 

d)       Borba Gato.

15.- Buscando acelerar a ocupação das terras da colônia “Brasil”, o rei de Portugal criou 
as capitanias hereditárias que consistiam em 



a)       15 extensas faixas de terra, para 15 donatários. 

b)       12 extensas faixas de terra, para 12 donatários. 

c)       15 extensas faixas de terra, para 12 donatários. 

d)       12 extensas faixas de terra, para 15 donatários. 

16.- Ele ateou fogo em aguardente e ameaçou fazer o mesmo com os rios, se os índios 
não lhe mostrassem onde havia ouro. Esse bandeirante, chamado de “Anhanguera”( 
Diabo Velho ), foi

a)       Bartolomeu Bueno da Silva. 

b)       Fernão Dias Paes Leme. 

c)       Domingos Jorge Velho. 

d)       Antonio Raposo Tavares. 

17.- A vinda de D. João Vl para o Brasil em 1808 teve como uma de suas conseqüências

a)       O término da guerra contra Napoleão. 

b)       A abertura dos portos brasileiros. 

c)       A independência da província cisplatina. 

d)       O término da influência inglesa na economia brasileira.  

18.- Com o seu governo, aconteceu o chamado ”Milagre Econômico” e o Brasil 
conquistou o tricampeonato mundial de futebol no México. Esse presidente que assumiu 
o poder em 30/10/1969 chama-se

a)       Arthur da Costa e Silva. 

b)       Humberto de Alencar Castello Branco. 

c)       João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

d)       Emílio Garrastazu Médici. 

19.- O nome completo de Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro, é

a)       Joaquim José da Silva Xavier. 

b)       José Bonifácio de Andrada e Silva. 

c)       Luís Alves de Lima e Silva. 

d)        Manoel Paes de Barros. 

20.- Os americanos decidiram financiar a siderurgia nacional, e a usina de Volta Redonda 
foi inaugurada em 1946. Em troca, o Brasil permitiu a instalação de uma base militar dos 
Estados Unidos na cidade



a)       do Rio de Janeiro. 

b)       de Fortaleza. 

c)       de Maceió. 

d)       de Natal. 

MÓDULO III 
GEOGRAFIA DO BRASIL 
21.- O Brasil é formado por quantos Estados Federados? 

a)       26 Estados Federados e 01 Distrito Federal. 

b)       28 Estados Federados e 01 Distrito Federal. 

c)       27 Estados Federados e 01 Distrito Federal. 

d)       25 Estados Federados e 01 Distrito Federal. 

22.- Qual a região brasileira que tem o menor número de habitantes por Km ?

a)       Sudeste. 

b)       Norte. 

c)       Nordeste. 

d)       Centro-Oeste. 

23.- O Rio São Francisco nasce

a)       Na Chapada do Araripe, CE. 

b)       Em Jacobina, BA. 

c)       Na Serra da Canastra, MG. 

d)       Em Salesópolis, SP. 

24.- A ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, localiza-se no rio

a)       Solimões. 

b)       Araguaia. 

c)       Madeira. 

d)       Negro. 

25.- Qual o país que possui maior extensão de limite territorial com Brasil?

a)       Bolívia. 

b)       Paraguai. 



c)       Colômbia. 

d)       Uruguai. 

26.- As regiões Norte, Sudeste e Sul caracterizam-se por quais relevos, respectivamente 
?

a)       Terras altas, planalto meridional e chapadas. 

b)       Terras baixas, terras altas e planalto meridional. 

c)       Chapadas, terras baixas e terras altas. 

d)       Terras baixas, chapadas e planalto meridional. 

27.- Da mesma forma que o Arroio Chui é o ponto mais extremo do Brasil ao sul, os 
demais pontos extremos ao norte, ao leste e ao oeste são, respectivamente,

a)       Serra de Contamana, Ponta do Cabo Verde e Serra do Caburaí. 

b)       Ponta dos Seixas, Serra da Mantiqueira e Serra do Caburaí. 

c)       Serra do Caburaí, Serra de Contamana e Ponta do Cabo Verde. 

d)       Serra do Caburaí, Ponta do Seixas e Serra de Contamana. 

28.- “È quente e úmida, é formada dos ventos alísios de nordeste, e sua principal área de 
atuação é o litoral das regiões Norte e Nordeste”. Essas características possuem a 
massa de ar

a)       Equatorial continental. 

b)       Equatorial atlântica. 

c)       Polar atlântica. 

d)       Tropical atlântica. 

29.- São capitais localizadas em ilhas

a)       São Luís, Recife e Vitória. 

b)       Florianópolis, Recife e Vitória. 

c)       São Luís, Florianópolis e Recife. 

d)       Florianópolis, Vitória e São Luís. 

30.- A bacia do Paraná é formada pelo rio Paraná e seus afluentes. Identifique, abaixo, 
seus principais afluentes.

a)       Paraguai, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. 

b)       Corrente, Paracatu, Tietê e São Lourenço. 



c)       Iguaçu, Tietê, Taquari e Paranamirim. 

d)       Paranapanema, São Lourenço, Tietê e Taquari. 

MÓDULO IV 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
31.- Qual a capacidade aproximada de armazenamento da memória holográfica?  

a)       7.146.825.580.544 bytes 

b)       1.024.000 kilobytes 

c)       256.000 megabytes 

d)       680.000 terabytes 

32.- Quantos bytes tem um megabyte ?

a)       1.000.000. 

b)       1.024.000. 

c)       1.048.576. 

d)       1.073.741. 

33.- Para minimizar a janela do Windows Explorer, usando o teclado, você aciona

a)       Ctrl + Tab + Alt. 

b)       Shift + Alt + M. 

c)       Ctrl + Alt+ Del. 

d)       Alt + Spacebar + R. 

34.- Para marcar pastas não sequenciais de um arquivo, você aciona o botão esquerdo 
do mouse e tecla

a)       Tab. 

b)       Shift. 

c)       Ctrl. 

d)       Alt. 

35.- O programa Internet Explorer é utilizado

a)       Para navegar na Web. 

b)       Como ferramenta de desenvolvimento. 

c)       Como visualizador de arquivos no micro. 



d)       Como editor de textos. 

36.- O armazenamento ótico de dados, para o seu meio apropriado, usa

a)       A polarização de minúsculas partículas de ferro. 

b)       Um raio laser para ler, gravar e/ou transferir dados. 

c)       Uma câmara de vídeo conectada a uma porta de entrada. 

d)       O sistema BBS com barramento “basic”. 

37.- São programas de compactação de arquivos :

a)       Arj, Norton, Scandisk. 

b)       Winzip, Norton, Scandisk. 

c)       WinRar, Winzip, Norton. 

d)       Arj, Winzip, WinRar. 

38.- O principal dispositivo de armazenamento de grandes quantidades de informação 
em um computador é denominado

a)       Hard disk. 

b)       Floppy disk. 

c)       Brownie. 

d)       Memória eprom. 

39.- As extensões de arquivos ASP, DOT e TXT referem-se, respectivamente, ao

a)       Gerador de páginas na Internet; modelo de documento do Word; arquivo 
de texto. 

b)       Programa executável; arquivo de imagem por pontos; arquivo de texto. 

c)       Arquivo de imagem do Adobe Photoshop; modelo de documento do 
Word; arquivo de texto. 

d)       Arquivo de imagem do Adobe Photoshop; documento do Word; arquivo 
de texto. 

40.- Um disco do tipo CD-RW pode ser

a)       Gravado e regravado diversas vezes. 

b)       Gravado apenas uma vez. 

c)       Apenas lido. 

d)       Lido somente pelo floppy disk drive. 
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