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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE  

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             
                                            
 

VIDA APÓS A MORTE 
 

Mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a gente bate as botas. Você leva fé na 

imortalidade da alma? 
 

A crença na vida após a morte e na existência de um mundo habitado por espíritos acompanha a humanidade desde 

os tempos mais remotos. Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelo homem primitivo como portais de comunicação 

com o sobrenatural. “Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura para uma doença ou uma boa temporada de caça”, escreve o 

historiador francês Jean Clottes no livro The Shamans of Prehistory (“Os Xamãs da Pré-História”, inédito no Brasil). 

De lá pra cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No 

Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar numa boa a temida jornada rumo ao outro 

mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos incas no Peru – outra civilização que adorava transformar defuntos em 

múmias. Já para o Zoroastrismo da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota: 

para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar; para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela 

estranha (se vacilasse, o sujeito empacava ou despencava dela). 

Independentemente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 

2010, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos concluiu que 51% da população mundial entendem que a nossa existência 

não termina quando esticamos as canelas. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o 

fim da linha porque alma não existe. 

Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência. 

Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, 

experiências de quase morte e curas improváveis. Mas nem sempre conseguem. 
 

(Fonte: Eduardo Szklarz em “Mundo Estranho – Bíblia do Sobrenatural”, Edição 121-A, pg. 07, Editora Abril). 

 
 

 

 

 

Julgue os itens: 

I – Acreditar em vida após a morte é, para a humanidade um traço que independe de religião, povos e vem dos tempos mais 

remotos. 

II – Desde os tempos mais remotos, mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a 

gente bate as botas. 

III – Segundo o texto, pesquisadores do Instituto Ipsos estão cada vez interessados em fenômenos supostamente sobrenaturais. 

IV – Os zoroastras da antiga Pérsia eram bem inventivos  e acreditavam numa visão de pós-mundo modelável de acordo com a 

vida pregressa do indivíduo. 
 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e IV estão corretas . 

d) Somente II e III estão corretas. 

QUESTÃO 01 
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 A partir do contexto do segundo parágrafo, a palavra “pinguela” tem o sentido aproximado de: 

 

a) Travessa sigilosa. 

b) Travessia suntuosa. 

c) Passagem faustosa. 

d) Caminho tortuoso. 

 
 

 

 

 

Da leitura do texto podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

 

a) Egípcios e peruanos preparavam a jornada para o outro mundo com a prática da mumificação.  

b) Pesquisadores de diversas áreas já conseguem explicar a maioria dos fenômenos sobrenaturais. 

c) A parte da população que não defende a existência vida após a morte está dividida basicamente entre os incrédulos 

e os indecisos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 

d) Na pré-história o contato com os espíritos buscava todo tipo de ajuda. 

 
 

 

 

 

A cerca da linguagem utilizada pelo autor do texto, podemos afirmar que, basicamente, há o predomínio de: 

 

a) Função referencial. 

b) Função conativa. 

c) Função fática. 

d) Função metalinguística. 

 
 

 

 

 

“Os discursos são coerentes e entre outras coisas demonstram que há criatividade dos oradores.” Na frase cabem NO 

MÁXIMO:  

 

a) 3 vírgulas 

b) 4 vírgulas  

c) 2 vírgulas 

d) 1 vírgula 
 

 

 

 

No sintagma: “uma voz pálida e gélida”, encontramos a figura denominada:  

 

a) Eufemismo 

b) Perífrase 

c) Sinestesia 

d) Antonomásia  

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência verbal: 

 

a) Hei de querer-lhe como se fosse minha mãe. 

b) Em todos os recantos da casa, nós nos sentimos bem, porque aspiramos o ar puro. 

c) Ele custará muito para me entender. 

d) O juiz assiste em Teresina há anos. 
 

 

 

 

As alternativas abaixo trazem duas frases corretas quanto à concordância nominal, EXCETO: 

 

a) Alguma coisa de boa está acontecendo no Brasil. 

Alguma coisa de bom está acontecendo no Brasil. 

b) Eles eram tais qual o primo. 

Ele era tal quais os primos. 

c) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores. 

É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores. 

d) Ele estava a só. 

Eles estavam a sós. 
 

 

 

 

Analise as orações abaixo: 

 

O pássaro que (1) pousou naquele galho está ferido. 

Era tal seu medo que (2) desmaiou.  

Tudo que (3) foi por você.  

Os poucos que (4) chegaram foram premiados. 

Não me disseram que (5) desejavam ali.  

Há dias que (6) não o vejo.  

 

Nas frases acima, o QUE aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 

 

a) 1-3-4 

b) 1-3-5 

c) 2-4-6 

d) 2-3-6 

 
 

 

 

 

Em que itens os significados dos parônimos estão trocados: 

 

a) Intemerato (puro); intimorato (corajoso). 

b) Cozer (costurar); coser (cozinhar). 

c) Sessão (reunião); seção (departamento). 

d) Estada (permanência de alguém); estadia (permanência de um navio no porto). 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Atualmente o computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas em todo o ambiente de trabalho, portanto para se criar 

uma planilha para calcular a quilometragem e o consumo de combustível de uma frota de veículos da prefeitura, o 

software ideal para se realizar essa tarefa é o: 

 

a) Word. 

b) Internet Explorer. 

c) Excel. 

d) Outlook Express. 
 

 

 

 

No programa Excel, a fórmula =A1*B2 significa que: 
 

a) O conteúdo da célula B1 será multiplicado pelo conteúdo da célula A2. 

b) O conteúdo da célula A1 será dividido pelo conteúdo da célula B2. 

c) O conteúdo da célula A1 será multiplicado pelo conteúdo da célula B2. 

d) O conteúdo da célula B1 não será multiplicado pelo conteúdo A1. 
 

 

 

 

Quando o arquivo de uma carta é salvo no computador, essa informação é armazenada no (a): 
 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Disco rígido. 

d) Disco EPROM. 
 
 

 

 
 

A Internet é comumente usada para chat (conversa on-line entre um ou mais participantes), leitura de notícias, efetuar 

transações bancárias, download de Aplicativos etc. Para se acessar um sítio é necessário digitar o (a): 
 

a) Endereço do correio eletrônico. 

b) URL do sítio, que normalmente é iniciado por www. 

c) Senha da ARPANET. 

d) Endereço do protocolo de acesso. 
 

 

 

 

Muitos de nós utilizamos nossos computadores, mas muitas vezes não sabemos exatamente como eles funcionam. Para 

que possamos nos utilizar de uma ferramenta é bom que tenhamos o máximo possível de conhecimento sobre a mesma, 

assim podemos utilizá-la da melhor forma. Acrescentamos ainda que o computador é formado por hardware e software. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito desses componentes. 
 

a) Hardware é a parte lógica do computador. 

b) Software são componentes físicos do computador. 

c) Software corresponde aos programas instalados no computador. 

d) Hardware são programas que permitem realizar diversos tipos de instruções controladoras de um computador. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A parte do computador responsável pelo processamento das informações é o (a): 
 

a) Teclado. 

b) Placa-mãe. 

c) Driver. 

d) Monitor. 
 
 

 

 

 

Os dispositivos de saída do computador incluem o (a): 

 

a) Mouse. 

b) Microfone. 

c) Impressora. 

d) Teclado. 
 

 

 

 

Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está presente 

nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias do mundo em 

apenas um click. E para isso o equipamento necessário para conectar o computador à Internet é denominado de: 
 

a) Modem. 

b) Antivírus. 

c) Impressora. 

d) Pen drive. 
 
 

 

 
 

Marque a alternada em que NÃO há um exemplo de sistema de arquivo: 
 

a) FAT32 

b) NTFS 

c) HPFS 

d) WINS 

 
 

 

 

 

Para utilizarmos a Internet de maneira rápida e prática podemos nos utilizar dos sites de busca e para isso o protocolo de 

comunicação padrão da internet (World Wide Web) é o: 

 

a) HTML; 

b) XML; 

c) HTTP; 

d) DCOM; 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Leia com atenção e assinale com V para a alternativa Verdadeira e F para a Falsa, depois indique a alternativa correta: 

I- Há dez anos, em 1o de janeiro de 2002, entrou oficialmente em circulação o euro, a moeda única corrente em países 

que compõem a União Europeia (UE). Na época, o lastro monetário simbolizava a integração do continente que, no século 

20, enfrentou duas guerras mundiais e uma divisão ideológica que quase provocou uma terceira. Hoje, porém, o euro é 

sinônimo de incertezas, numa crise que ameaça a futuro da segunda maior economia do planeta.(    )  

II- Dia 13 de janeiro de 2012 O navio Costa Concordia realizava um cruzeiro de uma semana pelo Mediterrâneo quando 

se chocou aparentemente contra uma rocha perto da ilha de Giglio, no sul de Toscana, levando a bordo 4.231 pessoas, 

entre elas inúmeros estrangeiros.   

III- A Copa do Mundo FIFA de 2014 será a vigésima edição do evento e terá como país-anfitrião o Brasil. A competição 

será disputada entre 12 de junho e 13 de julho. E  ocorrerá pela quinta vez na América do Sul, a primeira após 36 anos já 

que a Argentina acolheu o evento em 1978. Foi a última sede de Copa do Mundo escolhida através da política de rodízio 

de continentes implementada pela FIFA, iniciado a partir da escolha da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.  (   ) 

A  sequência correta é : 

a)  V.V.V 

b) F,F,F 

c) V,V,F 

d) F,V,V 

 

 

 

Sobre a economia Brasileira, marque a alternativa incorreta: 

a) Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009, ganhando 

oito posições entre outros países, superando a Rússia pela primeira vez e fechando parcialmente a diferença de 

competitividade com a Índia e a China; 

b) O Brasil tem o segundo maior parque industrial na América. Contabilizando 28,5% do PIB do país, as diversas 

indústrias brasileiras variam de automóveis, aço e petroquímicos até computadores, aeronaves e bens de consumo 

duráveis. Com o aumento da estabilidade econômica fornecido pelo Plano Real, as empresas brasileiras e multinacionais 

têm investido pesadamente em novos equipamentos e tecnologia, uma grande parte dos quais foi comprado de empresas 

estadunidense 

c) A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. Medido por paridade de poder de compra, seu produto 

interno bruto é próximo de 2,5 trilhões de dólares (R$ 3, 674 964 trilhões), fazendo-lhe a sétima maior economia do 

mundo em 2010 segundo o FMI; 

d) As áreas de agricultura, indústria e serviços são bem desenvolvidas e encontram-se, atualmente, em bom momento de 

expansão. Considerado um país emergente, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking das maiores economias do mundo. O 

Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização. 

 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

http://educacao.uol.com.br/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_Econ%C3%B4mico_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3veis
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_dur%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_dur%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidenses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_poder_de_compra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/FMI
http://www.suapesquisa.com/globalizacao/
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Sobre o  Esporte no Brasil é verdade, exceto: 

a) A copa do mundo de 2014 será no Brasil; 

b) É a quinta vez  que a copa do mundo ocorre  na América do Sul; 

c) A melhor participação em Jogos Olímpicos do Brasil foi em 2000, em Atenas. 

d) O esporte mais praticado no Brasil atualmente é o futebol; 

 

 

A VI Cúpula das Américas, que reuniu 31 chefes de estados aconteceu este ano precisamente nos dias 14 e 15 de abril 

em: 

a) Cartagena, no litoral colombiano. 

b) Valparaiso no Chile. 

c) Guayaquil no Equador 

d) Mar Del Plata na Argentina 

 

 

Os 31 chefes de estado do continente americano que estavam na Colômbia, na VI Cúpula das Américas, não chegaram a 

assinar uma declaração conjunta. A presidente Cristina Kirchner abandonou o encontro antes do final e o presidente da 

Colômbia disse que a ausência de ___________ é inaceitável. O país que completa a frase é: 

a) Cuba 

b) Brasil 

c) Chile 

d) Venezuela 

 

 

Roberto Laudisio, 21 anos, foi morto por policiais em março de 2012, após ser atingido por disparos de taser, uma arma 

considerada não letal. Ele foi detido por seis policiais no centro da capital e, segundo testemunhas, estava sem camisa e 

de mãos vazias. Ele ainda gritou por ajuda antes de morrer. Após o primeiro disparo, os policiais avançaram sobre o corpo 

de Laudisio, em convulsão, e efetuaram mais choques, conforme testemunhas. O país em que Roberto Laudisio morreu é: 

a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Irlanda 

d) Inglaterra 

 

 

Em decisão tomada logo após o escândalo explodir o Conselho de Ética do Senado abriu um processo disciplinar para 

investigar a conduta de um senador acusado de quebra de decoro parlamentar por suas relações suspeitas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira. Gravações feitas pela polícia com aval da Justiça revelaram o elo entre esse senador, 

que até então era um dos símbolos da luta pela ética na política, e Cachoeira, apontado como chefe de uma quadrilha que 

explorava jogos de azar em Goiás. Os grampos mostraram que o político prometeu trabalhar pelos interesses do 

empresário no Congresso. Além disso, teria recebido dinheiro dele. O conselho tem poderes para indicar a cassação dele, 

caso entenda que ele feriu a ética parlamentar. O senador em questão é: 

a) José Roberto Arruda  

b) Demóstenes Torres 

c) Antero Paes de Barros 

d) Antônio Carlos Valadares 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Os gentílicos (também chamados etnônimos) ou adjetivos pátrio são uma classe de palavras que designa um indivíduo de 

acordo com o seu local de nascimento ou residência - um grupo a parte de adjetivos derivados de substantivos 

relacionados à países, estados, continentes, regiões, províncias, cidades, aldeias, vilas e povoados. O gentílico de São 

João da Fronteira é: 

a) São João fronteirense 

b) São João fronteirano 

c) São João fronteiraço 

d) São João fronteiriço 

 

 

São João da Fronteira foi desmembrado de qual município? 

a) Parnaíba 

b) Piracuruca 

c) Piripiri 

d) Campo Maior 

 

 

Três rapazes e duas moças vão ao cinema e desejam sentar-se, os cinco, lado a lado, na mesma fila. O número de 

maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos de modo que as duas moças fiquem juntas, uma ao lado da 

outra, é igual a: 

a) 2  

b) 4  

c) 24  

d) 48  

 

 

A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados por determinados 

protocolos que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. O Protocolo de Controle de 

Transmissão (TCP – Transmission Control Protocol) utilizados na Internet tem como objetivo: 

a) Dividir em pacotes as informações enviadas por um usuário. 

b) Indicar o destino para as informações enviadas. 

c) Gerenciar o tráfego de informações. 

d) Juntar todas as informações que trafegam na Internet em um só pacote. 

 

 

A Internet é utilizada hoje para múltiplas funções, por isso cada página WWW possui um endereço único que é chamado 

de: 

a) Home Page 

b) IKC 

c) URL 

d) e-mail 

 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Substantivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povoado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_dados
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Em informática, um arquivo ou ficheiro é um agrupamento de registros que seguem uma regra estrutural, e que contém 

informações (dados) sobre uma área específica, registrados no disco rígido de um computador. Estes arquivos podem 

conter informações de qualquer tipo de dados que se possa encontrar em um computador: textos, imagens, vídeos, 

programas, etc. Geralmente o tipo de informação encontrada dentro de um arquivo pode ser prevista observando-se os 

últimos caracteres do seu nome, após o último ponto (por exemplo, txt para arquivos de texto sem formatação). Esse 

conjunto de caracteres é chamado de extensão do arquivo. Portanto o arquivo que, anexado à mensagem de Correio 

Eletrônico, oferece, se aberto, MENOR risco de contaminação do computador por vírus é: 

a) copia.exe 

b) happy.doc 

c) Love.com 

d) vírus.jpg 

 

 

 
 

Os seguintes ícones                                                        servem, no MS-Word, respectivamente, para: 

 

a) Verificar a ortografia e gramática; alterar a cor da fonte utilizada. 

b) Alterar as letras para caixa alta; realçar a cor da fonte. 

c) Fazer auto-resumo do texto; sublinhar o termo selecionado. 

d) Verificar a ortografia e gramática; deixar o termo grifado. 

 
 

Para selecionar todo o texto de um documento que está sendo editado no Word devem ser pressionadas 

simultaneamente as teclas: 

a) Ctrl + T 

b) Shift + S 

c) Shift + C 

d) Ctrl + A 

 
 

Um caixa automático de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um usuário fez um saque de R$ 100,00.  Pode-se 

concluir que entre as notas retiradas: 

a) O número de notas de R$ 10,00 é par. 

b) O número de notas de R$ 10,00 é ímpar 

c) O número de notas de R$ 5,00 é par. 

d) O número de notas de R$ 5,00 é ímpar. 

 
 

Qual das alternativas abaixo corresponde ao protocolo de envio de mensagens por correio eletrônico: 

a) POP3 

b) IMAP 

c) SMTP 

d) TCP 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_%28ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
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A tecla F7 corresponde à tecla de atalho que no aplicativo Word 2007 verifica a correção ortográfica e da gramática. Esta 

tecla de atalho está presente na guia: 

a) Inicio 

b) Inserir 

c) Exibição 

d) Revisão 

 

 

Analise as seguintes afirmações sobre a história do Piauí: 

I. O Piauí foi povoado por muitas tribos indígenas antes da chegada dos portugueses ao Brasil, dentre elas, destacam-se 

os tremembés, que viviam próximos ao litoral e ao Rio Parnaíba. 

II. A exploração do Piauí aconteceu devido a presença de bandeirantes, como Domingos Jorge Velho e Domingos 

Afonso Mafrense, que tornaram-se proprietários de amplas terras no Piauí. 

III. Posteriormente, o Piauí tornaria-se uma Capitania em 1758, com a capital em Oeiras, embora a sociedade piauiense 

não tenha mudado muito com a elevação à condição de Capitania, o território piauiense ainda era cheio de fazendas de 

gado, e havia poucas vilas. 

IV. Com a Independência e o Império do Brasil, o Piauí passou a ser governado por oligarquias rurais, que continuariam a 

governar até o início da República. 

É correto somente o que se afirma em: 

a) II e IV 

b) III e IV 

c) I, III e III 

d) I, II, III e IV 

 

 

A data da proclamação da independência do Piauí é: 

a)19 de outubro de 1823. 

b)19 de outubro de 1926. 

c)16 de agosto de 1823. 

d)24 de janeiro de 1823. 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trememb%C3%A9s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parna%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Jorge_Velho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Afonso_Mafrense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Afonso_Mafrense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_%28Piau%C3%AD%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil



