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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). 

 

TESTE SELETIVO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86) 9438-4081 

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. 
 

                        

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

E se... Os holandeses tivessem colonizado o Brasil? 

 

A dominação holandesa do Brasil durou apenas 24 anos (1630-1654), vivendo um período de 

apogeu sob o comando do conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Foi um intervalo curtíssimo 

dentro dos três séculos – mais precisamente, 322 anos – da nossa história colonial, mas conseguiu deixar 

marcas significativas, principalmente em Pernambuco, centro administrativo dos holandeses no território 

brasileiro. 

A maior diferença estava no fato de o governo holandês não comandar diretamente a colonização. 

“Essa tarefa havia sido entregue, na verdade, a uma empresa de propriedade dos capitalistas do porto de 

Haia, chamada Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais”, afirma Alexandre Hecker, historiador da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). Eles receberam não só o direito de ocupar as terras e explorá-las 

economicamente, como de organizar toda a vida social, política, religiosa e cultural. “Era uma verdadeira 

privatização geral, com todas as medidas administrativas servindo apenas ao lucro dos financiadores do 

projeto. Foi assim que Nassau dirigiu as terras e a população a partir de Recife”, diz Alexandre. 

Mas a grande herança de Nassau certamente foi no campo cultural. “Ele não só criou aqui o 

primeiro observatório astronômico das Américas, como trouxe cientistas para estudar os tipos humanos, 

a fauna e a flora locais, junto com pintores de altíssima qualidade – como Frans Post, Albert Eckout e 

Georg Marcgraf – para documentar tudo isso”, afirma André Moysés Gaio, historiador da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. A contribuição de Post foi além da pintura, interferindo na arquitetura de Recife, 

com a construção de sobrados altos, canais e pontes de grande valor urbanístico. 

“As obras desses artistas e o planejamento urbano da capital pernambucana são considerados 

extraordinários para a época – e A História Natural, de Marcgraf, permaneceu a única obra de referência 

sobre o Brasil até o século XIX”, diz outro historiador, Ronald Ramanelli, da Universidade Federal 

Fluminense. Dificilmente haveria um Nassau português. Em terras lusas, as ciências e as artes estavam 

submetidas ao crivo da Inquisição. 

“Mas essas realizações eram iniciativas pessoais de Nassau, não representam um padrão de 

colonização holandesa, se é que isso existe”, afirma André Moysés. Seu colega Ronald prefere uma 

comparação com outras colonizações protestantes: “Ingleses e holandeses criaram sociedades escravistas 

dominadas por uma minoria branca, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. Nesse último caso, 

mesmo com o fim do apartheid, os brancos controlam 80% das terras e das riquezas do país, apesar de 

não representarem mais que 10% da população. Ou seja, o país continua um barril de pólvora”. Alguém aí 

gostaria de viver num Brasil assim? 
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As informações contidas no título do texto expressam ideia de: 
 

a) Suposição 

b) Certeza 

c) Ironia 

d) Impossibilidade 
 

 

Segundo o texto, a dominação holandesa do Brasil foi: 
 

a) Suficiente para explorar exageradamente os recursos minerais do país, apesar de ter durado só 24 anos. 

b) Bastante representativa. Principalmente se levar em consideração a sua pequena duração 

c) Insignificante para a história do país, pois não lhe trouxe contribuições culturais. 

d) Muito importante, pois o governo holandês transferiu para cá a sede administrativa do país. 
 

 

De acordo com o texto, os grandes investimentos pessoais do conde Mauricio de Nassau deram-se na área. 
 

a) Política 

b) Financeira 

c) Religiosa 

d) Cultural 
 

 

Segundo o texto, a forma de administração de Mauricio de Nassau. 
 

a) Era criticada e combatida pelo governo holandês 

b) Seguia o modelo dos capitalistas do porto de Haia 

c) Prejudicava economicamente o governo holandês 

d) Pode ser considerado um projeto antiquado de trabalho 
 

 

No trecho – vivendo um período de apogeu sob o comando do conde Mauricio de Nassau – o termo em 
destaque equivale a: 

 

a) Expectativa 
b) Auge. 
c) Colonização 
d) Declínio 

 

 

O artigo é uma palavra variável que se antepõe ao substantivo e concorda com ele em gênero e número. 
Levando em consideração essa característica, assinale a alternativa cuja frase com as palavras destacadas 
são artigos. 

 

a) “Aprendi a respeitar as ideias alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, a compreender 
antes de discutir; a discutir antes de condenar” (Norberto Bobbio). 

b) “Imediatamente me veio à cabeça o conselho de Manuel Bandeira a uma jovem, que lhe perguntou o que 
ele aconselharia a quem quisesse iniciar-se na literatura: o de não pedir conselhos a ninguém” 
(Fernando Sabino). 

c) “A mulher pensava na travessura do filho; não a referiu ao marido, pediu à vizinha que não aludisse a 
ela” (Machado de Assis). 

d) “Sonhei que ia por uma estrada sob a luz da lua, quando, a uma curva do caminho, dou com um casarão 
estranho, ares de mal-assombrado” (Fernando Sabino). 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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1. Considere os três períodos abaixo: 

I. O tempo ficou fechado à tarde, e um temporal desabou sobre a cidade. 

II. “Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus 

ouvidos” (Vinicius de Moraes). 

III. Embora meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, eu te peço perdão por te amar de repente. 
 

Nos períodos acima, a vírgula que separa as orações é: 
 

a) Opcional em I e II; obrigatória em III. 

b) Opcional em I e III; Obrigatório em II. 

c) Opcional em I; obrigatório em II e III. 

d) Opcional em II; obrigatória em I e III. 
 

 

 

 Assinale a alternativa em que os algarismos romanos devem ser lidos como numerais ordinais. 
 

a) Na Constituição Federal, o capítulo VI do Título VIII trata da proteção ao meio ambiente. 

b) Em meados do século XVIII, o exército espanhol e o português se uniram e massacraram os índios 

guaranis das missões jesuíticas no sul do Brasil. 

c) Pio XII foi papa durante o período mais tumultuado do século XX 

d) O século XXI começou no ano 2001, e não no ano 2000, como muitos supõem. 
 

 

 

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase abaixo. 

 

 

 

 

 

a) lhe – eu – Vossa – Sua 

b) lhe – mim – Vossa – Sua  

c) vos – mim – Vossa – Vossa 

d) vos – eu – Vossa – Sua  
 

 

 

Leia os versos da canção abaixo 

 

 

 

 

 

Os verbos destacados nos versos acima estão no: 
 

a) Gerúndio 

b) Infinitivo impessoal 

c) Particípio 

d) Imperativo pessoal 

Senhor Deputado, para ___ ser franco, é impossível para ___ apoiar ____ Excelência, pois as denúncias 

que pretende fazer contra ____Excelência, o presidente, não tem qualquer fundamento. 

 

Viver 

e não ter a vergonha de ser feliz. 

Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser um eterno aprendiz. 

(Gonzaguinha) 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

 
 

 

 

Um sistema operacional: 

a) Possui apenas rotina de entrada e saída. 

b) Fornece ambiente no qual programas são executados. 

c) Compila e executa programas fontes 

d) Compila e executa programas escritos em linguagem de máquinas. 
 

 

 

Com relação ao Excel XP para o Windows: 

 

a) Este programa é uma planilha eletrônica composta por linhas e colunas, representada 

respectivamente por letras e números. 

b) Uma célula no Excel é a interseção de uma linha com uma coluna. 

c) O Excel permite utilizar um total de 65.536 colunas e 256 linhas em cada planilha. 

d) A opção verificar sintaxe do menu ferramentas serve para verificar se a fórmula colocada no Excel está 

escrita corretamente 
 

 

 

Nos microcomputadores atuais, normalmente, o microprocessador é: 

 

a) Um componente fixo na placa mãe 

b) Montado numa placa de expansão 

c) Montado direto num barramento da placa mãe. 

d) Montado num soquete da placa mãe 

 
 

 

Uma impressora que está imprimindo, porém não corretamente, indica um possível erro do tipo: 

a) Cabo de força não ligada à tomada. 

b) Má posição ou falta de papel na impressora 

c) Impressora com configuração incorreta 

d) Luz indicadora de on-line apagada 

 
 

 

O computador principal de uma rede local, de comunicação de dados é denominado: 

 

a) LAN 

b) WAN 

c) Servidor 

d) Workstation 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Como é denominado o computador que controla o acesso aos recursos de uma rede? 

 

a) Controlador 

b) Organizador 

c) Provedor 

d) Servidor 
 

 

No Windows XP uma figura que representa um programa, um arquivo, uma pasta ou qualquer outro item, 

trata-se de: 

 

a) Um documento 

b) Um vírus de computador 

c) Um arquivo jpeg 

d) Um ícone 
 

 

Assinale a alternativa correta, que corresponde à ferramenta de desenho usada para criar desenhos 

simples ou elaborados. 

 

a) Publisher 

b) Avira 

c) Excel 

d) Paint 

 
 

 

O Windows permite que o usuário recupere um arquivo excluído acidentalmente, por meio: 

 

a) Da lixeira 

b) Do Painel de controle 

c) Do Meu Computador 

d) Do desktop 

 
 

 

Assinale a alternativa correta, em que é possível identificar a pasta na qual se encontra o Bloco de Notas. 

 

a) Iniciar. 

b) Acessórios. 

c) Meus documentos 

d) MS Office 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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O que significa classificar os dados de uma planilha eletrônica? 

a) Colocar os dados da planilha em células conforme seu tipo 

b) Colocar em ordem crescente ou decrescente os dados da planilha 

c) Separar os dados numéricos dos alfas numéricos 

d) Retirar da planilha dos dados que não interessa 

 
 

 

O componente do computador, essencial ao seu funcionamento, com a característica de ser volátil, é a 

memória. 

 

a) ROM. 

b) RAM. 

c) HD. 

d) VIRTUAL. 

 
 

 

Para o acesso mais rápido aos programas e aplicativos, o Windows disponibiliza o recurso. 

 

a) Menu. 

b) Janela. 

c) Ícone. 

d) Multimídia. 

 
 

 

Qual a menor unidade de informação que pode ser armazenada na memória de um computador? 

 

a) Dígito 

b) Bit 

c) Byte 

d) Binário 

 
 

 

Algumas empresas da internet são especializadas em indexar uma quantidade enorme de páginas pessoais 

e empresariais no mundo todo através de palavras chaves que, na maioria dos casos, são extraídas do 

próprio texto de cada uma delas individualmente. Essas empresas normalmente disponibiliza a consulta 

gratuitamente e são conhecidas no jargão da internet como: 

 

a) Sites de busca 

b) Provedores de internets 

c) e-comerce 

d) Salas de chat 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Pode-se entrar e sair do modo de visualização de impressão do Microsoft Word usando o conjunto de teclas: 

 

a) CTRL + P. 

b) SHIFT + CTRL + P. 

c) ALT + END + I. 

d) ALT + CTRL + I 

 
 

 

No Microsoft Word para se inserir uma quebra de página usando o teclado deve-se pressionar o conjunto 

de teclas: 

 

a) SHIFT + ENTER. 

b) CRTL + ENTER. 

c) CTRL + SHIFT + P. 

d) CRTL + TAB. 

 
 

 

No Microsoft Word para se aplicar espaçamento de 1,5 linhas em um texto deve-se usar a combinação de 

teclas 

 

a) CTRL + 3 

b) SHIFT + 5. 

c) CTRL + 5. 

d) ALT + 1. 

 
 

 

No Windows, qual o nome dado à combinação de hardware e software que fornece um sistema de 

segurança, geralmente para impedir acesso externo não autorizado a uma rede interna ou intranet? 

 

a) DLL 

b) Firewall 

c) FTP. 

d) Gateway. 

 
 

 

São modos de exibição de um documento no Microsoft Word, EXCETO. 

 

a) Layout de impressão. 

b) Estrutura de tópicos. 

c) Estrutura de quadros. 

d) Layout da Web. 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Com relação à área de transferência do Word 2000, quantos itens podem ser armazenados? 

 

a) Apenas um por vez 

b) Somente seis 

c) Quantos a memória suportar 

d) Apenas doze 

 
 

 

Em um documento digitado utilizando Microsoft Word, é possível aplicar uma mesma característica 

(mesmo formato) do tipo, fonte arial, tamanho 16, cor azul, etc., de um determinado elemento em um ou 

mais elementos, utilizando-se o ícone. 

 

a) Desenho 

b) Pincel 

c) Salvar 

d) Duplicar 

 
 

 

O protocolo SMTP da internet serve para: 

 

a) Receber um e-mail 

b) Se conectar remotamente a um servidor 

c) Enviar um e-mail 

d) Efetuar troca de arquivos 

 
 

 

Ao se enviar uma mensagem através de um aplicativo para correio eletrônico, pode-se a ela anexar um 

arquivo. Esse recurso pé conhecido como: 

 

a) attach file 

b) Append file 

c) Append data 

d) Include file 

 
 

 

No Word, pode ser utilizado como atalho para verificação de ortografia e gramática: 

 

a) F1  

b) F3  

c) F4  

d) F7  

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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No WORD, para ir para uma palavra anterior deve-se teclar: 

 

a)  Ctrl + Home 

b)  Crtl+ seta direita  

c) Ctrl + seta esquerda 

d)  Seta para esquerda  

 
 

 

Uma impressora utiliza que medida de resolução? 

 

a) BPM  

b) CPS 

c) DPI 

d) PIP 

 
 

 

Podemos definir protocolo de rede como a (o): 

 

a) Linguagem utilizada para se efetivar a comunicação 

b) Senha que viabiliza a conexão 

c) Software que permite à integração dos equipamentos a rede 

d) Hardware que permite acesso físico do micro a rede 
 

 

Um disco do tipo CD-RW pode ser: 

 

a) Gravado e regravado diversas vezes 

b) Gravado apenas uma vez 

c) Apenas lido 

d) Lido somente pelo loppy disk drive 

 
 

 

O principal dispositivo de armazenamento de grandes quantidades de informação é denominado: 

 

a) Hard disk 

b) Floppy disk 

c) Brownie 

d) Memória eprom 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







