
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
1. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Mamãe teve um bom precentimento. 

(B) Fez um esforço sobreumano para ajudar seu pai. 

(C) Sou a favor do darvinismo. 

(D) Vim com a sua permissão. 
 

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

em relação à acentuação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Esse quarto está uma imundicie. 

(B) Maria tornou-se víuva muito cedo. 

(C) Gosto de eventos no jóquei clube. 

(D) Está saindo fáisca do motor do carro. 
 

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

em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
em que o termo destacado seja classificado como 
substantivo abstrato. 

 
(A) O cansaço me pegou de jeito. 

(B) Estamos em julho e parece verão. 

(C) A mesa está posta. 

(D) Meu livro novo chegou. 

 
 

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
em que o termo destacado não seja classificado como 
locução adjetiva. 

 
(A) O jardim do castelo é repleto de estátuas de ouro. 

(B) Ele gosta de sair à noite. 

(C) Não há nada como amor de mãe. 

(D) João é um homem de coragem. 
 

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

em relação às classes de palavras, assinale a alternativa 
em que o termo destacado não seja classificado como 
pronome oblíquo recíproco. 

 
(A) Eles se cumprimentaram calorosamente. 

(B) Nós nos beijamos apaixonadamente. 

(C) A sua amizade é um tesouro para mim. 

(D) Elas se abraçaram durante horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação ao plural de adjetivos compostos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Comprei duas saias verdes-escura. 

(B) É uma comunidade de surdo-mudos. 

(C) Adoro essas reuniões lítero-musicais. 

(D) Comprarei folhas azuis-clara. 
 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa em que o termo destacado não seja 
classificado como pronome interrogativo. 

 
(A) Eu sou o freguês que compra o jornal por último. 

(B) Indagaram quantas pessoas compareceram. 

(C) Não sei qual autor desconhece. 

(D) Indagaram-me que compraste. 
 

 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa que não apresenta um par de 
homônimos. 

 
(A) Eu começo a trabalhar amanhã. 

O começo do filme foi tocante. 
 

(B) Preciso levar minha bicicleta para o conserto. 

O concerto na Sala São Paulo foi lindo. 
 

(C) Veja se ainda tem macarrão na despensa. 

João acaba de receber dispensa do exército. 
 

(D) Francisco se comporta como um cavalheiro. 

Maria gosta de andar a cavalo. 
 

 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa que não apresenta um sinônimo do 
termo destacado abaixo. 

 
Meu passado deixou muitas lembranças. 

 
(A) Reminiscências. 

(B) Recordações. 

(C) Descuidos. 

(D) Memórias. 
 

 

10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa que apresenta um antônimo do 
termo destacado abaixo. 

 
A humildade é uma virtude. 

 
(A) Simplicidade. 

(B) Modéstia. 

(C) Singeleza. 

(D) Vaidade. 
 



 

 
 
 

11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa 
em que o termo destacado não seja classificado como 
onomatopeia. 

 
(A) Bateu uma hora no relógio da igreja. 

(B) O tique-taque do relógio me enerva. 

(C) O buá do bebê acordou toda a vizinhança. 

(D) O bang bang dos revólveres causou terror em 
todos. 

 
 

12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa 
que não apresenta um exemplo de metonímia. 

 
(A) O mingau de Maizena está pronto. 

(B) Maria é boa de garfo. 

(C) Sua filha é uma boneca. 

(D) Ler Guimarães Rosa é meu passatempo favorito. 

 
 

13. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Ela mesmo contou a história. 

(B) Correm apensos aos processos os documentos 
necessários. 

(C) Era meio-dia e meio. 

(D) A pseuda-sabedoria dos tolos apavora. 

 
 

14. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Preciso de menas desconfiança. 

(B) José cometeu um crime de leso-pátria. 

(C) Tal opiniões são relevantes para o relatório. 

(D) É necessário atenção para realizar o exame. 

 
 

15. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Povo sem ambição não alcançam prosperidade. 

(B) Haviam muitas histórias em comum entre os dois. 

(C) Não o vejo faz quase seis meses. 

(D) Quem era os palestrantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Vínhamos do show papai, mamãe e eu. 

(B) A quem o ódio ou o desânimo impediu de continuar. 

(C) O professor ou o nosso mestre merece muito 
respeito. 

(D) Devem haver cinco pessoas do lado de fora. 
 

 

17. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Carrega o mundo em seus hombros. 

(B) Existem muitos órfãos neste mundo. 

(C) A falta de conciência do governo causou a crise 
hídrica. 

(D) Rafael acaba de se tornar tio avô. 
 

 

18. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à acentuação, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Tenho muita fé na vida. 

(B) Preciso montar meu álbum de fotografias. 

(C) Receberei um bonús da empresa este mês. 

(D) Vou para o Piauí nas férias. 
 

 

19. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação aos pronomes, assinale a alternativa em que o 
termo destacado não seja classificado como pronome 
demonstrativo. 

 
(A) Eu o vi saindo. 

(B) Este livro é meu. 

(C) Aquele vestido é lindo. 

(D) Essa caneta está estragada. 

 
 

20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação aos parônimos, assinale a alternativa que 
apresenta o uso incorreto do termo destacado de acordo 
com o contexto. 

 
(A) Quando era criança, adorava rodopiar pião. 

(B) Na volta para casa, o tráfego é sempre pesado. 

(C) Pipa é uma ótima atividade de recreação. 

(D) Para sair do pote, a tampa precisa ser delatada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta tipos de extensões 

inválidas de arquivos que podem ser inseridos na função 
de Álbum de fotografias do PowerPoint 2010. 

 
(A) .emf e .jpe 

(B) .wmf e .eps 

(C) .png e .bmp 

(D) .wma e .wav 
 

 
22. Um dispositivo que evita que a cabeça de leitura de um 

disco rígido passe várias vezes sobre a mesma trilha, 
lendo um setor a cada passagem, já que não daria tempo 
de ler os setores sequencialmente depois de todo tempo 
perdido antes de cada novo pedido, denomina-se 

 
(A) barramento. 

(B) área de boot. 

(C) buffer. 

(D) cluster. 

 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta o comando dado no 
Prompt do Windows para fechar um programa/ aplicativo. 

 
(A) taskkill 

(B) ping 

(C) sfc 

(D) shutdown 

 
 

24. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão aplicado no software Microsoft Word 2010 para 
remover a divisão da janela do documento. 

 
(A) CTRL + ALT + G 

(B) ALT + SHIFT + C 

(C) ALT + CTRL + S 

(D) CTRL + SHIFT + G 
 

 
25. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão utilizado no software Microsoft Excel 2010 para 
verificar novamente as fórmulas dependentes e depois 
calcular todas as células em todas as pastas de trabalho 
abertas, inclusive as células que não estão marcadas para 
serem calculadas. 

 
(A) F9 

(B) SHIFT + F9 

(C) CTRL + ALT + F9 

(D) CTRL + ALT + SHIFT + F9 
 
 
 
 
 
 

26. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no software Microsoft Outlook 2010 para 
criar uma nova pasta de pesquisa. 

 
(A) CTRL + SHIFT + F 

(B) CTRL + E 

(C) CTRL + SHIFT + P 

(D) CTRL + ALT + K 
 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta a função da 
sequência de comando de teclado: G, 3 e ENTER, 
aplicado no modo de exibição de apresentação de slides 
do software Microsoft PowerPoint 2010. 

 
(A) Insere novo slide em branco após o slide de número 

3. 

(B) Pula o slide de número 3 durante a apresentação. 

(C) Congela o slide de número 3. 

(D) Vai ao slide específico de número 3. 
 

 

28. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão utilizado no navegador Google Chrome 43 para 
abrir nova janela anônima. 

 
(A) CTRL + SHIFT + N 

(B) CTRL + N 

(C) CTRL+ SHIFT + T 

(D) CTRL + O 

 
 

29. Assinale a alternativa que apresenta a rede social on-line 
de compartilhamento de foto e vídeo que permite aos seus 
usuários tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e 
compartilhá-los. Criada por Kevin Systrom e Mike Krieger, 
foi lançada em outubro de 2010. Uma característica 
distintiva é que esta rede social limita as fotos para uma 
forma quadrada. 

 
(A) Instagram. 

(B) YouTube. 

(C) Morfo. 

(D) Fast Camera. 
 

 

30. Assinale a alternativa que apresenta o conector 
desenvolvido pela Intel, que é encontrado nos 
computadores da Apple e que possui uma taxa de 
transferência de dados de 20Gb/s. Esta tecnologia permite 
acessar uma grande variedade de periféricos de alta 
velocidade e monitores de alta resolução. 

 
(A) USB 3. 

(B) FireWire 800. 

(C) USB 2. 

(D) Thunderbolt 2. 
 




