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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Declaração de amor 

 
        Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é 
a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 
         Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se 
assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la - como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. 
        Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos 
dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos 
fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 
        Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 
         Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que 
língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci 
muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
 

(LISPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
 
1. No fragmento “[...] contra os que temerariamente ousam transformá-la numa 
linguagem [...]”, a palavra destacada significa: 
 
a) de maneira arrojada  
b) de forma respeitosa 
c) de forma responsável 
d) com bastante temor 
e) com muita criatividade 

 
2. Considere o fragmento:  

 
“A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 
A afirmativa da autora é fundamentada, no texto, por alguns argumentos. 
Considerando esses argumentos, julgue as proposições abaixo. 
 
I. A língua oferece ao escritor diversas potencialidades que ele pode utilizar no seu 

processo criativo marcado pelo esforço de elaboração.  
II. A transformação para a realidade do texto, com a expressividade necessária, do 

que está no pensamento é, ao mesmo tempo, ser desbravador e sentir-se 
encantado, traços que caracterizam o escritor. 

III. O uso da língua impõe ao escritor obediência irrestrita às prescrições gramaticais. 
IV. O domínio da herança de uma língua já construída por autores como Camões 

intimida a atividade do escritor. 
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Estão corretas: 

 
a) III e IV. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
3. A partir do fragmento “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para 
sempre uma herança da língua já feita”, afirma-se: 

 
a) O legado linguístico deixado por grandes nomes do passado satisfaz plenamente o 

escritor contemporâneo, portanto não há necessidade de qualquer inovação. 
b) O escritor é livre no seu processo criativo, usando a língua com ousadia no propósito 

de buscar uma nova linguagem. 
c) O escritor pode introduzir novidades na língua, mas sempre fixando no antigo as 

bases para o novo. 
d) Os autores clássicos não foram importantes uma vez que não conseguiram impor 

modelos às gerações posteriores. 
e) Só escritores já consagrados são capazes de dominar com profundidade a 

complexidade da língua. 
 

4. Considere os fragmentos: 
 
“E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é [...]” 
“[...] como gostava de estar montada num cavalo [...]” 

 
Em relação ao termo destacado, é correto afirmar que 
 

a) traduz, respectivamente, a noção de causa e comparação visto que a sua significação 
está condicionada a cada um dos  contextos em que se encontra inserido. 

b) é um elemento conector que não contribui para harmonia de sentido do texto. 
c) pode ser substituído por porque e conforme, respectivamente. 
d) dá, ao primeiro fragmento, um sentido ambíguo. 
e) traduz uma relação sintático-semântica de comparação em ambos os textos. 

 
5. Considere os fragmentos: 

”Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.”  
“Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma 
coisa que lhe dê vida.” 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
 

Sobre os elementos em destaque, é correto afirmar: 
 

I. A forma verbal assusta exemplifica um recurso da linguagem literária, 
personificando a língua. 

II. A expressão túmulo do pensamento não constitui um processo metafórico. 
III. O pronome as retoma a expressão essas dificuldades, atribuindo-lhe maior 

ênfase. 
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Está(ão) correta(s): 
 
a) III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
6. Em “Mas como não nasci muda [...]”, a regência do verbo nascer é a mesma da forma 
destacada em: 

 
a) “Eu gosto de manejá-la”. 
b) “O que recebi de herança [...]” 
c) “E este desejo todos os que escrevem têm”. 
d) “Não é maleável.” 
e) “Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado.”  
 
7. Em relação à concordância verbal, NÃO se obedece à norma culta em: 

 
a) Eles hão de realizar novas abordagens linguísticas. 
b) Ouvem-se, na mídia, bastantes elogios à produção literária daquele escritor. 
c) Devem haver formas diversas de se fazer uma declaração de amor à língua materna. 
d) Fizeram cinquenta anos os escritores homenageados. 
e) Assistiu-se a palestras sobre o assunto. 
 
8. Considere os fragmentos:  
 

“Esta é uma confissão de amor [...]” 
“E este desejo todos os que escrevem têm”. 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
Quanto aos elementos em destaque, é correto afirmar: 
 
I. O termo esta faz referência à ideia anteriormente expressa. 
II. O uso estilístico do termo este pode revelar a intenção da autora de se incluir no 

grupo daqueles que desejam dominar a língua. 
III. O termo essas retoma todas as dificuldades citadas nos parágrafos anteriores. 
 
Está (ão) correta (s): 
 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) III. 
e) I, II e IIII. 
 
9. Considere o fragmento:  
 

“Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem 
fosse virgem e límpida”.  
 
Em relação aos termos em destaque, NÃO é correto afirmar: 
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a) A retirada do termo até não altera a semântica do fragmento. 
b) O termo só tem função adverbial. 
c) A estrutura para que é uma locução prepositiva, podendo ser substituída por a fim de 

que.  
d) O dois pontos anunciam um esclarecimento. 
e) Os termos virgem e límpida têm função adjetiva. 
 
10. O prefixo da palavra imprevisível tem a mesma significação em: 

 
a) improdutivo / infiel 
b) ingerir / ilegal 
c) imigrar / ingerir 
d) imberbe / injetar 
e) injetar / imigrar 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11. João Pedro em uma aula de informática foi surpreendido com a pergunta de Ricardo.  
“Professor, construí um relatório, depois gravei-o no HD do meu computador, depois 
copiei em um disquete. Como devo proceder se meu arquivo ficou com um tamanho 2,0 
MB e o disquete tem capacidade máxima de 1,44 KB?” 
 
Assinale a resposta correta que o professor deveria dizer: 
 
a) o arquivo deverá ser primeiramente desfragmentado no HD. 
b) o disquete deverá ser desfragmentado, antes da cópia. 
c) o disquete deverá ser compactado, antes da cópia. 
d) o arquivo deverá primeiramente ser compactado no HD. 
e) o arquivo deverá ser simplesmente arrastado do HD para o disquete. 
 
12. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. 
 
a) monitor, discos 
b) scanner, impressora  
c) discos, mouse 
d) impressora, mouse 
e) mouse, scanner 
 
13. A tecnologia modifica profundamente o conceito de tempo e espaço. Um lugar isolado, 
sempre ligado aos grandes centros de pesquisa, às grandes bibliotecas, aos colegas de 
profissão, a inúmeros serviços. A tecnologia me proporciona a fazer boa parte do meu 
trabalho sem sair de casa. Posso levar o notebook para a praia e, enquanto descanso, 
pesquisar, comunicar-me, trabalhar com outras pessoas à distância. São possibilidades 
reais inimagináveis há pouquíssimos anos e que estabelecem novos elos, situações, 
serviços, que dependerão da aceitação de cada um, para efetivamente funcionar.  
Adaptação do texto de Moran, 2002. 
 
A tecnologia relatada na adaptação do texto de Moran refere-se a: 
 
a) Wi-Fi 
b) Bluetooth 
c) AFPS 
d) VGA  
e) DNS 
 
14. O sistema operacional Windows registra os últimos arquivos utilizados, 
independentemente de seu tipo. Para ter acesso a esse sistema, qual o procedimento que 
o usuário deverá realizar primeiramente? 
 
a) Barra de tarefas - Windows Explorer 
b) Atalho - Meu computador 
c) Barra de tarefas - INICIAR  
d) Internet Explorer 
e) Atalho - Meus documentos 
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15. Ao acessar o menu Iniciar no Windows, colocando o ponteiro do mouse sobre um item 
que contém uma seta para a direita, será (ao): 
 
a) exibido o nome do autor e a data de criação do item. 
b) exibida uma caixa de texto para digitar comandos. 
c) exibido o nome completo do item. 
d) exibida a janela de abertura do objeto associado ao item. 
e) exibido os itens de um menu secundário. 
 
16. Considerando o Windows Explorer do Windows, é correto afirmar: 
 
I. O Windows Explorer é uma ferramenta de sistema que permite a visualização das 
pastas e respectivos arquivos. 
II. Com a tecla F5 é possível renomear pastas e arquivos. 
III. Já foi chamado de Gerenciador de Arquivos, em outra versão do Windows. 
IV. Arrastando um arquivo ou pasta é possível levar para outro local dentro do disco. 
  
Assinale a alternativa que contém TODAS as afirmativas corretas: 
  
a) II, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
17. A lixeira no Windows poderá excluir definitivamente os arquivos. Assinale a seguir a 
alternativa que possui um atalho através de combinação de teclas para tal execução: 
 
a) Selecionar um arquivo - pressionar a tecla SHIFT, teclar Delete e confirmar. 
b) Selecionar um arquivo - pressionar a tecla CTRL, teclar Delete e confirmar. 
c) Selecionar um arquivo - teclar Delete e confirmar. 
d) Selecionar um arquivo - clicar com o botão direito do mouse. 
e) Selecionar um arquivo - clicar com o botão esquerdo do mouse. 
 
18. Para criar uma pasta no Windows, deve-se colocar o cursor do mouse posicionado em 
uma área livre do lado direito da janela no Windows Explorer e clicar no botao 
 
a) esquerdo do mouse e selecionando Novo e depois Subpasta. 
b) direito do mouse e selecionando propriedade. 
c) direito do mouse e selecionando Novo e depois Pasta. 
d) direito do mouse e selecionando Pasta e depois Nova. 
e) esquerdo do mouse e selecionando Novo e depois Pasta. 
 
19. Considerando os vários atalhos existentes no Word, associe a 1ª coluna com 2ª 
coluna: 
 
I. F5    (1) SUBSTITUIR(localizar conteúdo e substituí-lo) 
II. CTRL+ENTER  (2) FORMATAR - PINCEL  
III. CTRL+U   (3) IR PARA 
IV. CTRL+SHIFT+C (4) QUEBRA DE PÁGINA 
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Marque a seguir a alternativa que tem as associações corretas: 
 
a) I–3, II-4, III-1, IV-2. 
b) I–1, II-3, III-4, IV-2. 
c) I–1, II-2, III-3, IV-4. 
d) I–3, II-4, III-2, IV-3. 
e) I–2, II-4, III-3, IV-1. 
 
20. Considerando a charge de Luiz Fernando Veríssimo a seguir: 
 

 
 
Analise os procedimentos no Word que são possíveis na figura: 
  
I. Alterar o tamanho da figura. 
II. Alinhar a figura para esquerda, direita, centralizada. 
III. Copiar para outro local no documento. 
IV. Alterar o texto na figura. 
 
Assinale alternativa que contém TODAS as afirmativas corretas: 
 
a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV. 
e) I, II e III. 
 
 
21.Considere no Word a Figura a seguir: 
 

 
I. A figura corresponde a uma régua com indicação de recuo – direito. 
II. A figura pode alterar o alinhamento dos parágrafos. 
III. A figura corresponde ao recuo da primeira linha. 
IV. A régua mede a quantidade de letras. 
 
De acordo com as afirmações responda o item correto: 
 
a) III 
b) I e II 
c) III 
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d) I, II e IV 
e) Todas as afirmações 
 
22. A régua no Word poderá indicar: 
 
a) a formatação de uma tabela. 
b) as células de tabela. 
c) todas as colunas de uma tabela. 
d) as cores da tabela.   
e) as linhas coloridas da tabela. 
 
23. Sandro é funcionário de uma empresa que irá realizar um grande evento. Ele ficou 
responsável de enviar todos os convites para os fornecedores e clientes. Como a 
quantidade era muita grande, ele buscou no Word o recurso, para evitar digitar cada 
endereço:  
 
a) Ferramentas. 
b) Mala-direta. 
c) Revisão. 
d) Envelope. 
e) Etiqueta. 
 
24. No Word, um usuário precisou construir um documento que deveria ter suas páginas 
numeradas. Entretanto, as 07 primeiras páginas deveriam ser contadas, mas não 
numeradas. Só a partir da 8ª página é que o número seria mostrado.  
 
Para conseguir essa ação, o recurso que deverá ser verificado é: 
 
a) Inserir hiperlink. 
b) Numerar de páginas. 
c) Inserir páginas. 
d) Quebrar de Seção. 
e) Excluir números. 
 
Questões 25, 26, 27, 28, 29 – Utilize a figura a seguir: 
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25. Buscando realizar um cálculo no Excel, o usuário criou a fórmula 
=SE(E5>100,00;E5*30%;E5*1,30) na célula D13. Marque a alternativa que contém o 
resultado correto: 
 
a) 52. 
b) 12. 
c) 120. 
d) 80. 
e) 100. 
 
26. Para ampliar a largura da coluna D para poder visualizar o nome completo do mês 
fevereiro, o usuário realizou: 
 
a) Arrastar e colocar a palavra fevereiro. 
b) 02 cliques em cima da palavra fevereiro. 
c) 02 cliques do mouse na linha divisória entre as letras indicadoras da coluna D e E. 
d) F2 na palavra fevereiro. 
e) 02 cliques na palavra fevereiro e arrastar. 
 
27. Para que as células D11 e E11 possam mesclar a palavra avaliação pode utilizar a 
ferramenta: 
 
a)  

b)  
 

c)  

d)  

e)  

 
28. Caso insira a fórmula =MEDIA(E5:E7;E9) na célula E14, o seu objetivo será: 
 
a) Calcular a média da coluna E. 
b) Calcular a média de E5, E7 e E9. 
c) Calcular a média de E5 até E9. 
d) Calcular a média da soma dos valores de E5, E6, E7 e E9. 
e) Calcular a média de todos os valores. 
 
29. Para alterar a quantidade referente ao mês de maio para 76, qual a tecla que poderá 
auxiliar?  
 
a) F2. 
b) F1. 
c) F9. 
d) F8. 
e) F9. 
 
 
30. No PowerPoint os efeitos de transição e de animação são aplicados, respectivamente: 
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a) nas figuras e nos objetos de slide. 
b) nos objetos de slide. 
c) nos slides e no arquivo. 
d) no mestre e nos slides. 
e) nos slides e nos objetos do slide. 
 
31. No PowerPoint, as apresentações acontecem através dos slides. Durante uma 
apresentação, cada página pode ser avançada de várias maneiras. Analise a seguir as 
afirmativas: 
 
I. Barra de espaço. 
II. ENTER. 
III. Teclas de direção. 
IV. Tecla ALT. 
 
Diante das afirmações anteriores, marque a alternativa correta: 
 
a) I, II e IV. 
b) I, II III e IV. 
c) I, II e III.  
d) II, III e IV.  
e) III e IV.  
 
32. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a finalidade de um slide mestre no 
PowerPoint. 
 
a) slide utilizado para iniciar um arquivo. 
b) slide utilizado para inserir conteúdo comum a todas as páginas.  
c) slide utilizado para apresentações. 
d) slide utilizado para inserir imagens. 
e) utilizado para configurar páginas. 
 
33.No PowerPoint para imprimir toda a apresentação em um formato menor é necessário 
na janela imprimir selecionar a opção  
  
a) IMPRIMIR – FOLHETOS. 
b) IMPRIMIR – SLIDES. 
c) IMPRESSÃO. 
d) CONFIGURAR PÁGINA. 
e) IMPRIMIR – PÁGINAS MENORES. 
 
34. Com a combinação das teclas CTRL+F em uma página aberta no Windows Explorer, 
qual a operação realizada? 
 
a) exibir a barra de ferramentas de navegação. 
b) abrir o menu favoritos na página presente. 
c) localizar uma palavra ou um texto na página presente. 
d) alterar a codificação HTML 
e) Verificar a ortografia da página presente. 
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35. Um gerente mandou a sua secretária acessar o programa de vendas e enviar o novo 
relatório a ser utilizado pelos representantes.  Identifique a opção que foi executada: 
 
a) Enviar. 
b) Download. 
c) Salvar Como. 
d) Upload. 
e) Gravar em. 
 
36. O Internet Explorer atribui todos os sites a uma das zonas de segurança. Assinale 
qual a alternativa que possui zonas:  
 
a) Internet, sites confiáveis. 
b) internet, sites, Segurança. 
c) Mozilla, Internet. 
d) Linux, sites seguros. 
e) Sistemas. 
 
37. No internet Explorer 7 a navegação com guias é recurso que permite a abertura de 
vários sites em uma única janela do navegador. Marque a alternativa que contém o atalho 
via teclado: 
 
a) CTRL+N. 
b) CTRL+T. 
c) CTRL+G. 
d) CTRL+F7. 
e) CTRL+R. 
 
38. Na internet, considere as afirmativas relacionados aos Feeds. 
 
I. Os feeds também são chamados de Feeds RSS. 
II. Os feeds também são chamados de Feeds XML. 
III. Os Feeds também podem ser usados para forneceer conteúdo em áudio. 
IV. Os Feeds em geral são usados por sites de notícias e blogs. 
 
Diante das afirmações anteriores, marque a alternativa correta: 
 
a) III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) II, III e IV.  
d) II e IV.  
e) I, II, III e IV.  
 
39. Considerando a Internet associe a primeira coluna com a segunda: 
 
I. Freeware   (1) Programas que requerem o pagamento de uma   
    taxa de registro caso queira continuar a usar 
II. FTP   (2) Programas com direitos autorais, mas que podem  
    ser redistribuídos 
III. Shareware  (3) Arquivos armazenados no computador por sites  
IV. Cookies   (4) Transferir arquivo 
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Marque a seguir a alternativa que tem as associações corretas: 
 
a) I–2, II-4, III-1, IV-3. 
b) I–1, II-3, III-4, IV-2. 
c) I–1, II-2, III-3, IV-4. 
d) I–3, II-4, III-2, IV-3. 
e) I–2, II-4, III-3, IV-1. 
 
 
40. Uma empresa implantou um sistema integrado de gestão, com objetivo que o mesmo 
pudesse gerar relatórios gerenciais para tomada de decisões. Desse modo, com uma 
análise de relatórios poderia até aumentar a produção de tratores, analisar os 
investimentos e outras informações. 
 
De acordo com texto, analise as afirmativas: 
  
I. Um sistema que pode envolver vários setores de uma empresa. 
II. Um sistema que possui um único banco de dados na empresa.   
III. Um sistema que integra apenas as finanças e estoque. 
IV. Um sistema voltado para o setor de investimentos. 
 
Diante das afirmações anteriores, marque a alternativa correta: 
 
a) II, III e IV. 
b) I, II III e IV. 
c) I, II e IV.  
d) I e II.  
e) III e IV.  
 
 




