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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto abaixo, de Rubem Braga, para responder às 

questões 1 e 2. 
 

A Praça 
 

Aquela hora que você disse eu não estava lá; viajei no 

sábado, começando por Niterói. Que ar existe nessa praça 

Martim Afonso que eu conheço de tão antigamente e sempre 

me parece prestes a explodir em paralelepípedos e bondes? 

Nunca ninguém se demora ali. Há apenas transeuntes que a 

atravessam com a inquietação dos atropelamentos, a praça é 

feia, todas as pessoas se encaminham penosamente para uma 

condução, porém há sempre outros veículos que chegam 

primeiro e custam a passar e entrementes um outro casal toma 

um táxi, parte um ônibus para a esquerda, a direita ou os 

fundos, os cafés estão sempre cheios de gente com pressa, há 

sempre um garçom discutindo com outro e uma fila para barcas 

e lanchas e todos têm pressa em se retirar como se temessem 

algo desagradável. Esse algo desagradável é a explosão 

dramática da praça, com anúncios em gás néon rebentando, os 

fios saltando, os motores soltando ondas de fumaça negra que 

fabricarão em pleno sol uma noite cortada pelo colorido 

espantoso do incêndio de uma dessas eternas barracas de 

fogos juninos. 

Essa iminência dramática jamais cumprida da praça 

Martim Afonso nos faz saudar com certo respeito os batedores 

de carteira e os mascates, nossos prováveis companheiros de 

catástrofe, pois sempre em Niterói encontramos uma cara 

conhecida que nunca lembramos de onde e no fundo não é 

conhecida em absoluto; subitamente o mar sujo e escravo 

começa a dar bofetadas raivosas na pedra como um amante 

irritado – lapt, lapt, lapt – e ao mesmo tempo desce um calor tão 

grande que as crianças de colo começam a chorar, as mães 

dão palmadas nos mais crescidinhos que no meio daquela 

aflição querem comprar um sorvete que significaria a perda do 

bonde e a perdição definitiva da alma dessas pessoas 

comumente carregadas de embrulhos – por que, Senhor, se 

carrega sempre tanto embrulho na praça Martim Afonso em 

Niterói? – e há diariamente dezenas de embrulhos que são 

esquecidos nas barcas, lanchas, bondes, ônibus, lotações, 

balcões de mármore dos cafés onde aparelhos metálicos 

enviam jatos de vapor, as colherinhas caem no chão e o garçom 

não traz o troco e um sujeito quebra os óculos e comemora um 

caso com um rápido palavrão que faz com que o menino de 

cinco anos o olhe com certa estranheza pensando “é feio o pai 

dizer isso”. 

Depois, amor, depois me arremessei através de tudo, 

ergui os fios dos bondes e passei, arrebentei os motores dos 

ônibus e passei, derrubei guardas e cavalos, venci uma 

barragem de morteiros chineses e passei, atropelei mulher 

gorda e passei, ainda que suado e molhado, apedrejado de 

insultos eu passei, pisei na gravata preta de um chauffeur e 

passei – eu estava terrível e surpreendentemente rápido como 

se os paralelepípedos fossem de borracha ou de fogo, eu abri 

caminho de cara fechada e brandindo um pesado embrulho cor-

de-rosa, eu perdi oitenta e três cruzeiros, minha paciência caiu 

três metros além dos últimos limites e quebrou o pescoço e eu 

passei.  

Depois, amor, séculos depois, houve um silêncio e uma 

brisa fresca junto do bambual entardecendo. Meus braços 

voltaram docemente aos meus ombros; tirei do bolso um lenço 

tão limpo, tão branco, fiquei sentado no chão, triste, feliz, 

pensando em ti. Sereno. 

 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O narrador deixa claro que conhece a praça há 
muito tempo e sabe que nunca ninguém se demora 
ali porque há uma maldição que a ronda. 

II. O fato de as pessoas estarem sempre com pressa 
faz com que elas acabem esquecendo seus 
embrulhos. 

III. No último parágrafo, pode-se observar uma antítese 
em: “ [...] fiquei sentado no chão, triste, feliz, 
pensando em ti. Sereno.”. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

 
2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

analise a frase transcrita do texto e, em seguida, assinale 
a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra 
destacada. 

 
“[...] eu abri caminho de cara fechada e brandindo um 

pesado embrulho cor-de-rosa [...]” 

 

(A) Mirando. 

(B) Chutando. 

(C) Sacudindo. 

(D) Pisando. 
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3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Precisamos de alguém para subistituir a ex-
funcionária. 

(B) Ele é um proficional muito comprometido. 

(C) A pressão arterial do paciente está ocilando. 

(D) O ascensorista foi demitido por mau comportamento. 

 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A experiência e o empenho do funcionário 
conquistou o chefe. 

(B) Falta duas semanas para meu casamento. 

(C) Houve muito tumulto devido à falta de atendimento 
no hospital da cidade. 

(D) Sobrou duas latas de refrigerante na geladeira. 

 

 
5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Seguem inclusos os comprovantes de pagamento 
solicitados ontem para o chefe do departamento. 

(B) Fiquei meia chateada com a atitude do meu filho. 

(C) É proibido a entrada, neste departamento, de 
pessoas portando aparelhos eletrônicos. 

(D) Meio-dia e meio: horário do meu remédio! 

 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto ao emprego de pronomes, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Eu se visto rapidamente para ir à escola. 

(B) Nós nos responsabilizamos pelas falhas no sistema. 

(C) Vou preparar algo para mim comer. 

(D) Para eu, não há nada mais a ser feito. 

 

 
7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Este não é momento mais apropiado para 
discutirmos isso. 

(B) Não participarei da reunião porque estou exausta. 

(C) É óvio que ele sabe o que fazer, mas ele não quer 
tomar uma decisão. 

(D) As atitudes deles a inrritavam.  

 
 
 
 
 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto às figuras de linguagem, assinale a alternativa que 
apresenta uma figura de linguagem denominada metáfora. 

 

(A) Entre para dentro, menino levado! 

(B) Fizemos uma surpresa inesperada para o 
aniversário da minha prima. 

(C) Meu apartamento só precisa de um acabamento 
final para ser alugado. 

(D) Sua boca é um túmulo. 

 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

com o contexto e quanto à ortografia, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Encontrei este produto na sessão de enlatados. 

(B) Ele acendeu na carreira artística de forma brilhante. 

(C) O conserto da Orquestra Sinfônica foi maravilhoso. 

(D) O mandato daquela figura política foi cassado. 

 

 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à acentuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Seu gosto musical é excêntrico. 

(B) Gostaria de um cafézinho com adoçante. 

(C) Ela, compulsóriamente, cumpria seus deveres. 

(D) A comida estava com gosto ruím. 

 

 
11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

quanto aos verbos e à ortografia, analise os verbos 
destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Eu quiz conversar com você ontem, mas não a 
encontrei. 

(B) Nervoso, ele sacoalhou a cabeça. 

(C) O avião pousou bruscamente. 

(D) Meu humor vareia o tempo todo. 

 

 
12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto aos verbos, assinale a alternativa em que o verbo 
destacado está no futuro do presente do modo indicativo. 

 

(A) Eu bebi cerveja. 

(B) Eu beberia cerveja. 

(C) Eu bebia cerveja. 

(D) Eu beberei cerveja. 
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13. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto às conjunções, assinale a alternativa em que o 
termo destacado seja classificado como conjunção 
concessiva. 

 

(A) Ainda que ele insista, não estou disposta a ceder. 

(B) Conforme conversamos, viajarei assim que 

possível. 

(C) Logo que ele chegar, falarei a respeito de minha 

decisão. 

(D) Expliquei, contudo não fui ouvida. 

 

 
14. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Fazem muitos anos que não vou ao médico. 

(B) Alugam-se chalés para famílias. 

(C) Segue os relatórios do último projeto. 

(D) Precisam-se de professores de inglês para crianças. 

 

 
15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto às figuras de linguagem, assinale a alternativa que 
apresenta uma figura de linguagem denominada 
metonímia. 

 

(A) Divida a torta em duas metades iguais. 

(B) Leio Idalberto Chiavenato para tirar dúvidas sobre a 
área administrativa. 

(C) São divinas as bênçãos de Deus. 

(D) Quando amanhecer o dia, retomaremos o trabalho. 

 

 
16. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

analise a frase e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta um antônimo da palavra destacada. 

 
Macambúzio, o menino folheava o livro. 

 

(A) Triste. 

(B) Melancólico. 

(C) Contente. 

(D) Carrancudo. 

 

 
17. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à acentuação, assinale a alternativa em que a 
palavra deva ser acentuada de acordo com a mesma 

regra de acentuação da palavra apresentada abaixo. 
 

Salário 

(A) Escritorio. 

(B) Raizes. 

(C) Limpido. 

(D) Ceu. 

 
 

18. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto aos pronomes, assinale a alternativa em que o 
termo destacado seja classificado como pronome 
interrogativo. 

 

(A) Aquele homem está me seguindo. 

(B) Quanto custa esta roupa? 

(C) Eu não conheço as regras de acentuação. 

(D) Alguém esteve aqui durante a noite. 

 

 
19. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa em que o termo destacado seja 
classificado como numeral. 

 

(A) Ele é um cidadão de bem. 

(B) O leão é considerado um animal arisco. 

(C) Ela faz de tudo para esquecer um falso amor. 

(D) Não tenho um real na carteira. 

 

 
20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto aos verbos, assinale a alternativa em que o verbo 
destacado está no pretérito perfeito do modo indicativo. 

 

(A) Eu chorei muito. 

(B) Eu chorava muito. 

(C) Eu chorara muito. 

(D) Eu choraria muito. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão utilizado no Microsoft Word 2010, versão em 
português, para alternar um parágrafo selecionado entre 
alinhamento centralizado e à esquerda. 

 

(A) SHIFT + ENTER 

(B) CTRL + F 

(C) CTRL + E 

(D) CTRL + Q 

 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o recurso relativo ao 

ícone abaixo do Microsoft Word 2010. 
 

 
 

(A) Desfazer última ação. 

(B) Repetir última ação. 

(C) Salvar. 

(D) Limpa a formatação. 
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23. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no Microsoft Excel 2010 para exibir a 
caixa de diálogo “inserir hiperlink”. 

 

(A) CTRL + L 

(B) CTRL + D 

(C) CTRL + K 

(D) CTRL + T 

 

 
24. Assinale a alternativa que apresenta o recurso relativo ao 

ícone abaixo, do Microsoft Excel 2010. 
 

 
 

(A) Exclui linhas da planilha.  

(B) Une as células selecionadas a uma célula maior e 
centraliza o conteúdo na célula. 

(C) Quebra o texto da célula automaticamente tornando 
todo o conteúdo visível. 

(D) Aplica bordas externas nas células selecionadas. 

 

 
25. Assinale a alternativa que apresenta o recurso relativo ao 

ícone abaixo, do Microsoft PowerPoint 2010. 
 

 
 

(A) Recorta a seleção e insere na área de transferência. 

(B) Cola como imagem. 

(C) Insere um ClipArt no documento. 

(D) Cria uma apresentação com base em uma série de 
imagens. 

___________________________________________________ 

 

26. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no Microsoft PowerPoint 2010 para 
alinhar um texto selecionado ao centro. 

 

(A) CTRL + L 

(B) CTRL + E 

(C) CTRL + R 

(D) CTRL + C 

 

 
27. O recurso “Contas de Usuário”, encontrado no sistema 

operacional Windows 7, possibilita configurar, criar ou 
editar contas com níveis diferentes de permissões de 
acesso aos recursos do sistema operacional. Com base 
nas configurações existentes, assinale a alternativa de um 
recurso não encontrado no recurso contas de usuários. 

 

(A) Alterar a imagem do usuário que aparece na tela de 
boas-vindas e no menu iniciar. 

(B) Remover a senha da conta. 

(C) Alterar nome da conta. 

(D) Alterar o plano de fundo da área de trabalho. 

 

 
28. Assinale a alternativa que apresenta a versão mais atual 

do LibreOffice, o pacote de aplicativos office 
multiplataforma. 

 

(A) 3.2. 

(B) 4.4. 

(C) 10. 

(D) 12. 

 

 
29. Assinale a alternativa que apresenta o recurso relativo ao 

ícone abaixo, no browser Google Chrome versão 42. 
 

 
 

(A) Configurações. 

(B) Tela cheia. 

(C) Favoritos. 

(D) Nova janela anônima. 

 

 
30. Um usuário, por meio de um navegador, acessou 

determinada página na Internet. Porém, em vez de abrir a 
página solicitada, apareceu, na tela do navegador, uma 
mensagem de erro HTTP 400. Com relação à mensagem 
de erro da web com o código HTTP 400, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) O site recusou-se a mostrar a página da Web. 

(B) Não é possível localizar a página da Web. 

(C) O site não consegue exibir a página da Web. 

(D) A página da Web não existe mais. 

 
 
 
 
 
 
 




