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PORTUGUÊS FUNDAMENTAL 

 
 
Responda a questão 01 com base no texto abaixo: 

O bicho 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio, 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
(Manuel Bandeira) 
 
Questão 01 
A expressão meu Deus, no último verso, pode também ser escrita assim: 

a) meu Deus... era um homem. 

b) meu Deus. Era um homem. 

c) meu Deus! Era um homem. 

d) meu Deus? Era um homem. 

Questão 02 
Escolha a alternativa que completa os espaços na frase abaixo, de acordo com a norma 
culta da língua portuguesa: 
 
“O chefe da _______ em que Paulo trabalha marcou uma _______ extraordinária para 
anunciar a _______ dos terrenos que a empresa havia prometido aos funcionários.” 
 
a) seção/ cessão/ sessão 
b) seção/ sessão/ cessão 
c) sessão/ seção/ cessão 
d) cessão/ seção/ sessão 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas: 
 
a) Framboesa/hombridade/aquisição 
b) Herbívoro/ comercializar/ biquíne 
c) Casino/ pêssego/ almaço 
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d) Discução/ víscera/ profissional 
 
Questão 04 
As consoantes que estão presentes no nome “PROVA” são: 
 
a) o – a 
b) p – r -- o 
c) o – v – a 
d) p – r – v 
 
Questão 05 
Aponte a alternativa em que a separação silábica dos termos está correta: 
 
a) Bi-cho/ca-ssar 
b) A-cen-to/o-u-tro 
c) Tru-qu-e/fran-cês 
d) Pas-sos/ze-ros 
 
A questão 06 se refere ao texto abaixo: 
 
A Cigarra e a Formiga 
A cigarra passou cantando 
todo verão desse ano. 
Depois se viu num apuro, 
chegou um inverno duro. 
Por um pedaço ou migalha 
de pão ou mesmo de palha, 
foi chorar feito mendiga, 
lá na porta da formiga. 
- “Qualquer coisa de comer! 
Eu prometo devolver, 
assim que seja verão. 
Cada grão por cada grão. 
E, palavra de animal, 
com juros etc e tal.” 
- “E no tempo de calor? 
O que fazia? me diga,” 
perguntou-lhe a formiga, 
sem pena da sua dor. 
“Eu cantava, noite e dia. 
Eu cantava toda hora.” 
- “Cantava, né? Já sabia! 
Muito bem... Dance agora!” 
(La Fontaine (1621-1697/Tradução de Angela-Lago) 
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Questão 06 
Marque a alternativa que apresenta uma frase exclamativa. 
 
a) E no tempo de calor? 
b) Qualquer coisa de comer! 
c) A cigarra passou cantando todo verão desse ano. 
d) Cantava, né? 
 
Questão 07 
Marque a única alternativa que apresenta erro na classificação da divisão silábica. 
 
a) Prometo ( trissílaba) 
b) Assim (dissílaba) 
c) Perguntou (polissílaba) 
d) Dor (monossílaba) 
 
Questão 08 
Todas as frases abaixo estão no singular, EXCETO: 
 
a) Eu cantava, noite e dia. 
b) Eu já sabia! 
c) Chegou um inverno duro. 
d) Nós prometemos devolver. 
 
Questão 09 
Na oração: “Ele parece uma pessoa simpática”, os vocábulos destacados classificam-
se, respectivamente, na morfologia como: 
 
a) pronome – adjetivo – substantivo 
b) substantivo – pronome – adjetivo 
c) pronome – substantivo – adjetivo 
d) verbo – substantivo – adjetivo 
 
Questão 10 
Indique a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos: 
 
a) saudade, alegria, mentira 
b) olhos, tristeza, egoísmo 
c) esperança, piolho, amor 
d) angústia, quadro, caderno 
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Questões Informática Básica 

 
QUESTÃO 11 
A figura a seguir mostra ícones do Microsoft Word 2007. Esses ícones pertencem ao 
grupo de: 

 
 
a) Fonte 
b) Parágrafo 
c) Estilo 
d) Edição 
 
QUESTÃO 12 
No Microsoft Excel 2007, as células A1, A2, A3 e A4 foram digitados respectivamente 
10,57,104 e 151. Na célula A5 vamos digitar =A4-Soma(A1:A3), então o resultado da 
célula A5 será igual a: 
 
a) -20 
b) 20 
c) 37 
d) 198 
 
QUESTÃO 13 
É considerado um periférico exclusivamente de entrada em um sistema computacional: 
 
a) Monitor 
b) Teclado 
c) Impressora 
d) Drive de CD 
 
QUESTÃO 14 
A mala direta é um recurso muito utilizado para enviar correspondências para uma lista 
de destinatários. Em qual aplicativo temos este recurso? 
 
a) Powerpoint 
b) CorelDraw 
c) Word 
d) Excel 
 
QUESTÃO 15 
Das operações abaixo, qual não é possível fazer sem acesso à internet? 






SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO     

Rua Teixeira Amaral, 50, Centro 

35.400-000 – Ouro  Preto – Minas Gerais  

Telefones: (31)3559- 3215 - (31)3559- 3340 

 
 
a) Copiar um arquivo 
b) Ler o e-mail 
c) Formatar um pen-drive 
d) Executar um programa 
 
QUESTÃO 16 
O protocolo mais comum utilizado para dar suporte ao correio eletrônico é 
 
a) HTTP 
b) NTFS 
c) FTP 
d) SMTP 
 
QUESTÃO 17 
 
A extensão padrão para gravar arquivos de áudio no Windows Media Player é 
a) Mp3 
b) Wma 
c) Ogg 
d) Wmf 
 
QUESTÃO 18 
Assinale a opção correta. 
 
a) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão) em 10% do tamanho do 
HD. Tal valor pode ser alterado. 
b) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão) em 15% do tamanho do HD 
Tal valor pode ser alterado. 
c) A lixeira do Windows é configurada por default (padrão) em 10% do tamanho do 
HD. Tal valor não pode ser alterado. 
d) Por meio das propriedades da Lixeira, não é possível configurá-la para que os 
arquivos sejam excluídos sem serem armazenados. 
 
Questão 19 
 
Em uma rede pode ser necessário que o mesmo endereço IP possa ser usado em 
diferentes placas de rede em momentos distintos. Isto pode ser feito pelo protocolo: 
 
a) DHCP 
b) SMTP 
c) SNMP 
d) FTP anônimo 
 
Questão 20 
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Memória interposta entre RAM e microprocessador, ou já incorporada aos 
microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência entre RAM e o 
processador. Esta descrição define qual memória? 
 
a) ROM. 
b) Virtual . 
c) Cache. 
d) Principal 
 
 







