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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Quando você liga o computador, ele passa por várias etapas até 
ficar pronto para ser usado. A primeira etapa é um autoteste. O 
computador identifica os dispositivos que estão conectados a ele, 
conta a quantidade de memória disponível e faz uma verificação 
rápida para ver se a memória está funcionando corretamente. A 
seguir o computador procura um programa especial chamado: 
 
A) Internet; 
B) Sistema operacional; 
C) Word; 
D) Excel; 
E) Intranet. 
 

QUESTÃO 17 

Quais os sistemas operacionais mais populares para 
microcomputadores: 
 
A) DOS, OS/2, Windows NT, 95 e Vista, Unix e Macintosh; 
B) Word, excel, paint; 
C) Internet e intranet; 
D) Windows media player; 
E) Microsoft Office. 
 

QUESTÃO 18 

Independente de sua forma ou tamanho, todo computador que as 
pessoas usam diretamente tem que ter esses componentes 
básicos: 
 
A) Hardware e software; 
B) Internet e word; 
C) Processador, Memória, Dispositivos de entrada/saída, 

armazenamento em disco e programas; 
D) Interface e teclado; 
E) Mouse, monitor, CPU e impressora. 
 

QUESTÃO 19 

Os componentes físicos de um computador são conhecidos 
coletivamente como: 
 
A) Software; 
B) Access memory; 
C) Processador; 
D) Placas de circuito; 
E) Hardware. 
 

QUESTÃO 20 

A CPU usa a memória do computador para guardar as 
informações com as quais trabalha e como bloco de anotações 
para seus cálculos. Essa memória interna do computador é 
chamada: 
 
A) RAM; 
B) LAN; 
C) Memory; 
D) Access; 
E) Random. 
 
 

QUESTÃO 21 

O computador pode funcionar apenas com o processamento, 
memória e E/S; para ser realmente útil, porém, ele também 
precisa de um lugar para guardar os dados que não estão sendo 
processados no momento. Qual a finalidade do armazenamento: 
 
A) Como há pouco espaço pode-se trabalhar com programas 

mais rápido; 
B) Guarda os dados que o computador está usando no momento; 
C) Guardar os dados que o computador não está usando; 
D) Armazenar somente quando o computador está ligado; 
E) Guardar dados na memória RAM. 
 

QUESTÃO 22 

Existem hoje cinco tipos de computador: supercomputadores, 
mainframes, minicomputadores, estações de trabalho e 
computadores pessoais ou microcomputadores. Em se tratando 
deles assinale a opção correta: 
 
A) Os supercomputadores são os computadores menos potentes 

em termos de processamento; são usados para problemas 
que exigem cálculos complexos; 

B) Os mainframes são usados para controlar quantidades 
pequenas de entrada, saída e armazenamento; 

C) Os minimicrocomputadores são maiores que os mainframes, 
porém maiores que os microcomputadores. Eles normalmente 
tem vários terminais; 

D) As estações de trabalho parecem microcomputadores, porém 
são menos poderosas e tem como base os processadores 
RISC; 

E) Computadores pessoais são chamados também de 
microcomputadores. O termo PC é usado para denotar os 
microcomputadores da IBM e seus compatíveis. 

 

QUESTÃO 23 

Quando você usa um programa de edição de texto, há uma 
marca na tela onde os caracteres que você digita vão sendo 
colocados. Esse ponto é chamado: 
 
A) Cursor; 
B) Linha; 
C) Tecla; 
D) Tela; 
E) Dígito. 
 

QUESTÃO 24 

É a parte do teclado que se parece com uma máquina de 
escrever, estão organizadas da mesma maneira em virtualmente 
todos os teclados: 
               
A) Teclas alfanuméricas; 
B) Teclado numérico; 
C) Teclas de função; 
D) Teclas de movimentação; 
E) Teclado numérico reduzido. 
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QUESTÃO 25 

Com ele é possível que você posicione o cursor em qualquer 
parte da tela com rapidez e facilidade, sem que para tanto seja 
necessário usar as teclas de movimentação: 
 
A) Teclado; 
B) Mouse; 
C) Monitor; 
D) CPU; 
E) Impressora. 
 

QUESTÃO 26 

O teclado e o mouse são os dispositivos de entrada com os quais 
as pessoas mais trabalham, mas há inúmeras outras maneiras de 
inserir dados no computador. Assinale aqueles que não são 
dispositivos de entrada alternativos: 
 
A) Canetas eletrônicas e telas sensíveis ao toque; 
B) Leitoras de código de barra; 
C) Trackball; 
D) Monitor de vídeo; 
E) Scanner. 
 

QUESTÃO 27 

É um tipo especial de dispositivo de saída. Parece uma 
impressora, porque produz imagens sobre uma folha de papel, 
mas o processo utilizado é diferente. Destinam-se a produzir 
grandes desenhos ou imagens, como plantas para a construção 
de prédios: 
 
A) Matricial; 
B) Laser; 
C) Jato de tinta; 
D) Copiadora; 
E) Plotadora (plotter). 
 

QUESTÃO 28 

As impressoras a laser, geralmente são mais caras do que os 
outros tipos, mas sua qualidade de impressão é melhor. No que 
se refere a essas impressoras, assinale a opção falsa: 
 
A) São muito mais rápidas e muito silenciosas; 
B) Há um computador separado incorporado a cada uma delas 

para interpretar os dados recebidos do computador e para 
controlar o laser; 

C) São capazes de produzir de 4 a 20 páginas de texto por 
segundo; 

D) A qualidade e velocidade dessas impressoras tornam-nas 
ideais para escritórios; 

E) A maioria delas usa papel padrão A4, que é carregado em 
uma bandeja. 

 

QUESTÃO 29 

Os monitores de vídeo são divididos genericamente em: 
 
A) Monitores CRT e monitores de tela plana; 
B) Feixe de elétrons e pixels da tela; 
C) Resolução vertical e horizontal; 
D) Placa controladora de vídeo e interface; 
E) LCD e Touch. 
 
 

QUESTÃO 30 

Tecnologias importantes são usadas para armazenar dados hoje 
em dia. Os dispositivos que armazenam dados empregam um ou 
outro tipo, mas alguns combinam ambas as tecnologias. São 
eles: 
 
A) Armazenamento óptico e magnético; 
B) Disco rígido; 
C) E-mail; 
D) Intranet; 
E) Internet. 
 

QUESTÃO 31 

A mais importante ferramenta organizacional para discos rígidos 
é: 
 
A) Diretório ou pasta (folder); 
B) Pendrive; 
C) CD; 
D) DVD; 
E) E-mail. 
 

QUESTÃO 32 

Mesmo que seus arquivos estejam muito bem organizados no 
seu disco rígido, ainda assim será necessário fazer uma cópia de 
segurança chamada de: 
 
A) Xerox; 
B) Choque do disco; 
C) Backup; 
D) Cópia regular; 
E) DOS. 
 

QUESTÃO 33 

Usando um editor de texto Microsoft e teclado compatível com 
IBM, se você cometer um erro durante a digitação, há várias 
maneiras de corrigi-lo usando teclas. Se o erro estiver na última 
palavra digitada (exatamente à esquerda do cursor), você pode 
usar a tecla: 
 
A) Delete; 
B) End; 
C) Page down; 
D) Tab; 
E) Backspace. 
 

QUESTÃO 34 

A maioria dos editores de texto tem um recurso que lhe permite 
mover o cursor de palavra para palavra, em vez de passar por um 
caractere de cada vez. Para usar esse recurso no Microsoft 
Word, usamos: 
 
A) A tecla Tab e ao mesmo tempo as setas direcionais; 
B) A tecla Caps Lock e ao mesmo tempo as setas direcionais; 
C) A tecla Alt e ao mesmo tempo as setas direcionais; 
D) A tecla Control e ao mesmo tempo as setas direcionais; 
E) A tecla Enter e ao mesmo tempo as setas direcionais. 
 
 
 
 
 



0207 – DIGITADOR 

Página 7 de 8 

QUESTÃO 35 

É o recurso que move o cursor automaticamente para a próxima 
linha durante a digitação: 
 
A) Mudança automática de linha (Word wrap); 
B) Editor de texto; 
C) Print Screen; 
D) Pause break; 
E) Page up. 
 

QUESTÃO 36 

Quando você alcança a margem direita da última linha, a primeira 
linha da tela é deslocada para fora do campo de visão e as outras 
linhas sobem para abrir espaço para a nova linha que será 
inserida. Esse recurso chama-se: 
 
A) Home; 
B) Rolagem; 
C) Insert; 
D) Alt Gr; 
E) Caps Lock. 
 

QUESTÃO 37 

É um ponto da tela medido a partir da margem esquerda do 
documento. Quando você cria um documento novo são 
normalmente definidas a cada quatro ou cinco caracteres, ou a 
cada marca de 1,2 centímetros: 
 
A) Parágrafo; 
B) Colunas de texto; 
C) Marca de tabulação; 
D) Régua; 
E) Barra de espaço. 
 

QUESTÃO 38 

Você trabalha para um leiloeiro. Seu trabalho é digitar a lista dos 
itens (e suas descrições) que compõem um lote. A lista contém o 
nome do item em negrito e sua descrição em texto normal. Os 
títulos de cada item são grandes e em negrito. Qual formatação 
foi usada: 
 
A) Gabarito; 
B) Folha de estilos; 
C) Esquematizador; 
D) Quebra de páginas; 
E) Tabela. 
 

QUESTÃO 39 

É uma ferramenta para calcular e avaliar números. Ela também 
oferece recursos para criação de relatórios e apresentações que 
comunicam o que a análise revela. O software eletrônico oferece 
estrutura e ferramentas necessárias para que o processamento 
numérico seja realizado rapidamente.  
 
A) Calculadora; 
B) Gráfico; 
C) Slides; 
D) Planilha; 
E) DOS. 
 
 
 

QUESTÃO 40 

A área de trabalho de uma planilha eletrônica é uma grade de 
linhas e colunas. A interseção das linhas e colunas chama-se: 
 
A) Célula; 
B) Pasta; 
C) Estilo de célula; 
D) Tabela; 
E) Fórmula. 
 

QUESTÃO 41 

São recursos que permitem que você emita uma sequência de 
comandos ou toques de tecla automaticamente: 
 
A) Gráfico; 
B) Macros; 
C) Funções; 
D) Tabela; 
E) Célula. 
 

QUESTÃO 42 

As redes de acesso à internet podem ser divididas de modo geral 
nas seguintes categorias, são elas: 
 
A) Residencial, Corporativa e sem fio; 
B) Local, Regional e mundial; 
C) Fibra, par coaxial e par trançado; 
D) Cabo telefônico e espectro de rádio; 
E) ISP local, ISP regional e rede corporativa. 
 

QUESTÃO 43 

Digamos que você criou um documento de dez páginas e depois 
percebeu que digitou incorretamente o nome de uma pessoa 
dezenas de vezes em todo o documento. Com qual comando do 
Word é possível fazer essa correção de uma só vez: 
 
A) Localizar; 
B) Encontrar; 
C) Substituir tudo; 
D) Formatar; 
E) Corrigir. 
 

QUESTÃO 44 

É a forma correta de alterar a Fonte de um texto já criado em um 
documento no Word: 
 
A) Selecionar o texto que deseja alterar – Menu – Fonte e 

seleciona a fonte a ser aplicada no texto; 
B) Selecionar o caractere um por um que deseja alterar – Menu – 

Fonte e seleciona a fonte a ser aplicada no texto; 
C) Selecionar o texto que deseja alterar – Menu – Inserir e 

seleciona a fonte a ser aplicada no texto; 
D) Selecionar o texto que deseja alterar – Menu – Referência e 

seleciona a fonte a ser aplicada no texto; 
E) Selecionar o texto que deseja alterar – Página inicial – Fonte e 

seleciona a fonte a ser aplicada no texto. 
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QUESTÃO 45 

Um recurso que muitos editores de texto oferecem é a 
possibilidade de visualizar as páginas antes de imprimi-las. Esse 
recurso chama-se visualização de impressão (print preview). 
Sobre esse recurso é correto afirmar, exceto: 
 
A) “Reduz” as páginas do seu documento para lhe permitir ver 

uma página inteira de uma só vez ou até mesmo duas 
páginas, lado a lado; 

B) Permite que você veja e corrija situações de erro, por 
exemplo, de parágrafos ou qualquer outro erro antes da 
impressão no papel; 

C) No modo visualização de impressão é possível editar o texto, 
corrigir, alterar; 

D) É acionado através do atalho Ctrl+A arquivo – imprimir – 
visualizar impressão; 

E) Mais economia de papel sendo que o erro é detectado antes 
da impressão.  

 

QUESTÃO 46 

É o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a rede 
internet ou intranet, e em português é conhecido por Localizador 
Padrão de Recursos. Em outras palavras, é um endereço virtual 
com um caminho que indica onde está o que o usuário procura, e 
pode ser tanto um arquivo, como uma máquina, uma página, um 
site, uma pasta, etc.:  
 
A) Link; 
B) Site; 
C) HTTP; 
D) URL; 
E) FTP. 
 

QUESTÃO 47 

Suponha que foi pedido para configurar o compartilhamento de 
arquivos em um computador com o Windows que faz parte de um 
grupo de trabalho. Você deve criar um compartilhamento 
contendo os arquivos de Contas a receber que serão usados 
pelas equipes de Contabilidade e Vendas na empresa para a qual 
trabalha e deve configurar a segurança para garantir que 
somente os usuários apropriados terão acesso aos dados 
armazenados no compartilhamento. Abaixo está o passo a passo 
para esta ação, exceto: 
 
A) Clique em Iniciar, aponte para Programas, Acessórios e clique 

em Windows Explorer; 
B) Clique com o botão direito do mouse na pasta apropriada (por 

exemplo, Contas a receber) e clique em Compartilhamento; 
C) Nas propriedades da pasta, clique em Compartilhar esta 

pasta. Use o nome-padrão para o compartilhamento. Clique 
em Permissões; 

D) Na caixa de diálogo Selecionar usuários, computadores ou 
grupos, clique duas vezes no grupo Usuários autenticados e 
clique em OK; 

E) Na lista Permissões, para a permissão Controle total, clique 
em Permitir. Após definir as permissões apropriadas, clique no 
grupo Todos e em Adicionar. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

É um recurso utilizado por um sistema operacional para o 
armazenamento de pequenas quantidades de dados para 
transferência entre documentos ou aplicativos, através das 
operações de cortar, copiar e colar bastando apenas clicar com o 
botão direito do mouse e selecionar uma das opções. O uso mais 
comum é como parte de uma interface gráfica, e geralmente é 
implementado como blocos temporários de memória que podem 
ser acessados pela maioria ou todos os programas do ambiente: 
 
A) Pastas remotas; 
B) Área de transferência; 
C) Aplicativos; 
D) Word; 
E) Excel. 
 

QUESTÃO 49 

Word, Excel e PowerPoint. Esses três são os três aplicativos mais 
conhecidos do Microsoft Office. O editor de textos, a planilha 
eletrônica e a ferramenta para criação de apresentações de 
slides, respectivamente, disponíveis em todas as edições do 
Office. São também aplicativos do Microsoft Office exceto: 
 
A) One Note – bloco de notas; 
B) Outlook – e-mail; 
C) Access – banco de dados; 
D) Publisher – editor eletrônico; 
E) Infopath – formulários eletrônicos simples. 
 

QUESTÃO 50 

A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de 
milhões de computadores interligados pelo protocolo de 
comunicação TCP/IP que permite o acesso a informações e todo 
tipo de transferência de dados. Ela carrega uma ampla variedade 
de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por 
meio de hiperligações da World Wide Web (Rede de Alcance 
Mundial), e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e 
serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de 
arquivos. São navegadores da Internet, exceto: 
 
A) World Wide Web; 
B) Manga; 
C) Viola; 
D) Konqueror; 
E) Google Chrome. 
 
 
 




