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Português 
 
TEXTO 1 
 
Muito além da sonolência 
 
A falta de sono já é fator de risco isolado para diversas 
doenças. Ela pode ser tão decisiva para o aparecimento do 
diabetes quanto a má alimentação e o sedentarismo. 
 
          Até trinta anos atrás, os parcos conhecimentos 
sobre os malefícios das noites maldormidas para a saúde 
permitiam aos médicos uma certeza: "A privação de sono 
causa... sonolência". A história é lembrada pelos 
especialistas em tom de galhofa. Sabe-se agora que, sem 
o repouso noturno adequado, o corpo e a mente perdem 
muito mais do que a chance de repor as energias gastas 
durante o dia. Por problemas de saúde, necessidade de 
trabalho ou farra, a privação de sono leva o organismo a 
um descompasso cujas consequências vão muito além da 
(óbvia) sonolência. "As pesquisas mais recentes nos 
permitem classificar a falta de sono como fator de risco 
isolado para uma série de doenças", diz o biólogo Rogerio 
Santos da Silva, pesquisador do Instituto do Sono, da 
Universidade Federal de São Paulo. As noites em claro 
estão associadas a alguns dos mais comuns e perigosos 
distúrbios da modernidade, como a hipertensão, o infarto, 
o derrame e a depressão. No caso das doenças 
metabólicas, como a obesidade e o diabetes, dormir mal é 
tão perigoso quanto não se alimentar de forma equilibrada 
e não praticar exercícios físicos.                                       
 

 (http://veja.abril.com.br/020909/muito-alem-sonolencia-p-
114.shtml) 

 
01. No texto: 

 
a) Há um comentário pertinente acerca da saúde nos 

tempos atuais conhecido já há trinta anos, mas 
divulgado só agora. 

b) Os especialistas em insônia riem dos 
conhecimentos de seus antepassados, pois nunca 
chegaram a encontrar as causas verdadeiras para 
a falta de sonolência. 

c) Os pesquisadores de hoje chegaram a encontrar 
relação entre a falta de sono e várias doenças 
metabólicas, algo em que não se pensava há trinta 
anos. 

d) Dormir bem além de repor as energias perdidas é 
fator determinante para a cura de uma série de 
doenças. 

e) O descompasso no organismo que a privação do 
sono causa, pode ser curada com o fim das farras 
e do trabalho excessivo. 

 
02. Poderíamos substituir o vocábulo ‘descompasso’ por 
qual termo, sem que haja mudança de sentido na frase? 

 
a) Desordem 
b) Diferença 
c) Perigo 
d) Medo 
e) Arritmia 

 
 
 
 

03. O som representado pela letra ‘s’ na palavra 
‘obesidade’, é o mesmo que em: 
 

a) Enxame e auxílio 
b) Doenças e isolado 
c) Exercícios e pesquisas 
d) Sonolência e perigoso 
e) Consequências e pesquisadores. 

 
TEXTO 2 
 
"Por fora" de Xanás (Stanislaw Ponte Preta) 
 
Tenho experiência pessoal quanto à má-vontade do 
próximo para com a própria ignorância, má-vontade esta 
confirmada diversas vezes em poucos minutos, graças a 
uma historinha vivida ao lado do escritor Álvaro Moreira, 
num dia em que fomos almoçar juntos, na cidade.   
Já não me lembro qual o motivo do almoço. Lembro-me, 
isto sim, que íamos caminhando, quando Alvinho disse, em 
voz alta:  
— Leônio Xanás.   
— O quê? — perguntei, e Alvinho explicou que Leônio 
Xanás era o nome do pintor que estava pintando seu 
apartamento. Até me mostrou um cartãozinho, escrito 
"Leônio Xanás — Pinturas em Geral — Peça Orçamento".   
— Hoje acordei com o nome dele na cabeça. A toda hora 
digo Leônio Xanás — contava o escritor. — Ainda 
agorinha, ao entrar no lotação, disse alto "Leônio Xanás" e 
levei um susto, quando o motorista respondeu: "Passa 
perto". Ele pensou que eu estava perguntando por 
determinada rua e foi logo dizendo que passa perto, sem, 
ao menos, saber que rua era.  
Foi aí que nos nasceu a vontade de experimentar a 
sinceridade do próximo e nos nasceu a certeza de que 
ninguém gosta de confessar-se ignorante mesmo em 
relação às coisas mais corriqueiras. Entramos numa 
farmácia para comprar Alka-Seltzer (pretendíamos tomar 
vinho no almoço) e Alvinho experimentou de novo, 
perguntando ao farmacêutico:   
— Tem Leônio Xanás?   
— Estamos em falta — foi a resposta.   
Lembro-me que, na hora do vinho, quando o garçom 
trouxe a carta, Alvinho deu uma olhadela e disse, em tom 
resoluto:  
— Queremos uma garrafa de Leônio Xanás tinto.   
O garçom fez uma mesura: — O senhor vai me perdoar, 
doutor. Mas eu não aconselho esse vinho.   
Devia ser uma questão de safra, daí aconselhar outro: — 
O Ferreirinha não serve?   
Servia.   
É irmãos, mal de muitos consolo é, mas ignorante que 
existe às pampas, ninguém quer ser.  
  
04. Em ‘Peça Orçamento’, o vocábulo ‘peça’ pertence à 
mesma classe gramatical em: 

 
a) Não precisa fazer muita conta pra entender que o 

coletinho jeans é A terceira peça desse verão. 
b) A peça é como uma dessas caixinhas chinesas: 

uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de 
outra caixinha. 

c) ...sem tirar os olhos do outro encaixou a peça na 
ponta da Glock. 

d) As famosas também repetem peças de roupa e 
sapatos como a gente - e montam produções 
super diferentes 

e) Não faça aquilo que o governo quer, nem que ele 
peça de joelhos. 
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05. ‘eu não 
passiva fica: 

 
a) Esse
b) Esse
c) Esse
d) Esse
e) Esse

 
06. Preserva

 
a) Eu m

troux
disse

b) Perd
vinho

c) Já nã
d) Se co
e) Lhe 

pass

07. Em “Te
vontade do 
há: 

 
a) Uma
b) Um c
c) Uma
d) Um t
e) Um v

     
 
TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. O humor 

 
a) Co
b) Co
c) É a
d) Fig

per
e) Apa

por

09. No perío
marido entra

 
a) Em

dua
adv

b) Em
par

c) ‘Ol
d) ‘ma

cau
e) O 

ora
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10. Sobre o 
 

a) Se
b) Iso
c) De
d) Se
e) Iso

  
 
 

 
11. Consid
português, c
à célula A2
contidos na
especificar a

 
a) =$
b) =S
c) =S
d) =A
e) =A

 
12. No Micr
valores con
B3=0  e as 
célula A4 se
 

a) 2
b) 5,
c) 4
d) 6.
e) 4,

 
13. Qual s
Operaciona
excluir, em 
alternado d
diretório/pas
  

a) Pa
do 
per

b) Pa
do 
per

c) Pa
do 
per

d) Pa
do 
per

e) Pa
sob
per

 
14. A tecla 
serve parar
 

a) Ab
b) Pa
c) Alt

de 
d) Atu
e) Ab
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15. A tecla d
serve parar: 
 

a) Abrir
b) Para
c) Alter

tela i
d) Atua
e) Abrir

págin
 
16. Con
=SOMA(C2:C
planilha do M
 
A ação que e
das seguinte
 

a) C2 a
b) C2,C
c) C2  a
d) C2 a
e) C2 a

 
17. A planilh
da sua config
 

 
Dada a fórmu
 
=SE(MÉDIA(
;”<3”)) 
 
Assinale a a
dada, quando
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 6 

 
18. O client
versão em po
cria uma nov
sem a caixa 
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a) No 
b) No 
c) Clic

seg
d) Clic

seg
e) No 
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e) Filtr
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Para respon
desenvolvida
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. A fórmula
célula D2 e 
multiplicado p
 

a) =S
b) =M
c) =B
d) =A
e) =B

 
22. Para faci
seleciona-se 
pequeno qua
da seleção. 
planilha estav
 

a) R$ 
b) R$ 
c) R$ 
d) R$ 
e) R$ 

 
23.  Após 
questão 22 
corresponde 
preenchida é
 

a) =B
b) =B
c) =B4
d) =B4
e) =B4

 
24. Com o 
compra dos 
fórmula deve
este valor: 
 

a) =D
b) =D
c) =TO
d) =S
e) =S
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25. Tendo 
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(QUESTÃO
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a) R$
b) R$
c) R$
d) R$
e) R$
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a) =M
b) =M
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d) =M
e) =M
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a) =M
b) =M
c) =M
d) =M
e) =M
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a) =M
b) =M
c) =M
d) =M
e) =M
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e) W
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31. Considere o aplicativo Microsoft PowerPoint 2003, em 
português, com suas configurações padrões. Um usuário 
que deseja iniciar a apresentação dos slides de um arquivo 
em edição do PowerPoint deve 
  

a) Clicar duas vezes no slide mestre.  
b) Clicar no menu "Apresentações" e selecionar a 

opção "Exibir Apresentação".  
c) Clicar no menu "editar" e selecionar a opção 

"apresentações".  
d) Pressionar a tecla ESC do teclado.  
e) Inserir uma caixa de texto e digitar "slide show". 

 
32. Considere o aplicativo Microsoft Word 2003 com suas 
configurações padrões. Em um documento formatado com 
espaçamento entre linhas de 1,5 e alinhamento justificado, 

qual resultado o usuário obtém ao clicar no ícone ?. 
 

a) O espaçamento entre linhas do documento será 
incrementado.  

b) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado, 
no documento, passará a ter alinhamento 
centralizado. 

c) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado, 
no documento, passará a ter formatação em 
negrito.  

d) O parágrafo no qual o cursor estiver posicionado, 
no documento, terá o espaçamento entre linhas 
incrementado.  

e) O espaçamento entre linhas do documento será 
decrementado.  
 

33. No aplicativo Microsoft Word 2003, qual combinação 
de teclas é usada como atalho para selecionar o texto na 
posição do cursor até o inicio da linha? 
 

a) Shift + Home 
b) Ctrl + Home 
c) Alt + Home 
d) Ctrl + Shift + Home 
e) Ctrl + Alt + Home 

 
34. Na especificação de memória de computador, 
costuma-se utilizar como unidade de medida o Byte e seus 
múltiplos (Kbyte, MByte, GByte, etc). Dentre as alternativas 
abaixo, qual corresponde ao valor equivalente a 1 MB? 
  

a) 1.000 KBytes 
b) 1.000 Bytes 
c) 1.024 Bytes 
d) 1.024 KBytes 
e) 1.000.000 Bytes 

 
35.  No Microsoft Word 2003, na sua configuração padrão, 
os procedimentos para criação de mala direta pertence à 
opção Cartas e Correspondências no menu principal: 
 

a) Arquivos 
b) Editar 
c) Formatar 
d) Ferramentas 
e) Janela 

 
 
 
 
 

36. O Windows XP possui um recurso que possibilita a 
troca de informações entre diferentes aplicativos. Quando 
se recorta, copia ou cola textos e imagens, o Windows 
utiliza o recurso determinado: 
 

a) Área de trabalho 
b) Área de transferência 
c) Área de troca de informações 
d) Memória cachê 
e) Memória de transferência 

 
37. Um usuário digitou um texto no Microsoft Word 2003 
em português. Na formatação de um parágrafo, ele 
selecionou um pequeno texto e pressionou 
simultaneamente as teclas CTRL + E. essa ação, no que 
diz respeito ao texto selecionado, produz o seguinte 
alinhamento: 
 

a) À direita 
b) Justificado 
c) Distribuído 
d) Centralizado 
e) À esquerda 

 
38. Um usuário do Microsoft Excel 2003 está montando 
uma planilha e digitou os números 2 na célula B3, 9 em 
C3, 13 em D3 e 7 em E3. 
Inseriu as fórmulas =SOMA(B3:D3) na célula G3, 
=MULT(C3;E3) na célula G4 e =MOD(G4;6) na célula G5. 
Os conteúdos das células G3,G4 eG5 são 
respectivamente: 
 

a) 24,14 e 2 
b) 15,63 e 3 
c) 24,63 e 2 
d) 15,14 e 2 
e) 24,63 e 3 

 
39. Um usuário do Microsoft Excel 2003 em português 
digitou a expressão =44-8+18/3^2 na célula B5 e 29,498 
em C1 e inseriu as fórmulas =ARRED(C1;-1) e 
=ARRED(C1;1) em D2 e E2. Os conteúdos mostrados nas 
células B5,D2 e E2 são respectivamente: 
 

a) 38, 30 e 29,4 
b) 72, 30 e 29,4 
c) 38, 30 e 29,5 
d) 72, 29 e 29,5 
e) 38, 29 e 29,5 

 
40. No que diz respeito ao compartilhamento de arquivos e 
pastas em redes de computadores operando sob o 
Microsoft Windows XP, três pastas do sistema não pode 
ser compartilhadas. Essas pastas são: 
 

a) System32, Install e Windows. 
b) Arquivos de Programas, Setup e Install. 
c) Drivers, Documents and Settings e Setup. 
d) Documents and Settings, System32 e Drivers. 
e) Windows, Arquivos de Programas e System32 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







