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ORIENTAÇÕES: A aplicação terá duração prevista de uma hora;

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de eletrônicos, máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer material de consulta. Smartwatches deverão 
ser retirados e guardados, assim como aparelhos celulares;

Todos os candidatos receberão um caderno de questões e uma 
folha de respostas, que deverá ser preenchida conforme 
orientações dadas no momento da aplicação e entregue ao fiscal ao 
fim do preenchimento;

Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por 
erro do candidato. Exceto por erro de impressão ou ausência de 
dados essenciais à resposta;

Os candidatos que, ao finalizarem a prova e o preenchimento da 
folha de respostas, quiserem levar consigo seus cadernos de prova, 
só poderão fazê-lo ao ausentar-se definitivamente do ambiente de 
aplicação decorridos 30 minutos do início da prova.
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[DEFINIR]

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa que indica o uso correto da
concordância verbal.

A) Precisam-se de pintores.

B) Fazia sete anos que eles estavam no Brasil.

C) Existia muitos ratos no local do evento.

D) Haviam muitos homens com fome nas ruas.

___________________________________________________

2. De acordo com as figuras de linguagem, assinale a
alternativa em que apresenta metáfora.

A) Aquele aluno parece um anjo.

B) Ficou vermelho de raiva, como um camarão.

C) A velhice merece respeito.

D) Berenice é uma flor de garota.

___________________________________________________

3. Assinale a alternativa incorreta em relação à pontuação.

A) De forma firme, os indignados representantes
apresentavam suas razões para as autoridades.

B) A inflação, isto é, a redução do poder aquisitivo da moeda,
é antiga no Brasil.

C) Conforme as pessoas chegavam, todas as outras que
estavam presentes, espremiam-se no salão.

D) Não havia, porém, motivos para ela abandonar o cargo.

___________________________________________________

4. "Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e
desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de
acabar; deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-
me e faço. O que consigo é um produto, em mim, não de uma
aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo
porque não tenho força para pensar; acabo porque não tenho
alma para suspender. Este livro é a minha cobardia.

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento
com um trecho de paisagem, que de algum modo se integra
no esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que
essa paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio
das conversas comigo que formam as palavras deste livro,
de falar de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que
paira, como agora, sobre os telhados das casas, que parecem
molhados de tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas

na encosta citadina, que parecem perto, numa possibilidade
de desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas
ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira
goma húmida.

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior
a mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao
mar.

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por
Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de
Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.)"

"A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento
com um trecho de paisagem, que de algum modo
se integra no esquema, real ou suposto, das minhas
impressões..." (2º§). As vírgulas que separam "real
ou suposto" encontram a mesma correspondência de
utilização em:

A) Larissa, me procure, após sua aula.

B) Cuidado, Matheus, para não se machucar.

C) Em minha cidade, Florianópolis, o sol brilha.

D) César, antes de ir à aula, passa na casa da avó.

___________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

5. Qual dos seguintes navegadores permite o fechamento
de uma aba, ou guia, mesmo com problemas, sem afetar o
funcionamento do programa?

A) Firefox.

B) Google Chrome.

C) Internet Explorer.

D) Microsoft Edge.

___________________________________________________

6. Os firewalls ajudam a impedir que crackers ou softwares
mal-intencionados obtenham acesso ao seu computador através
de uma rede ou da Internet. Assim, é correto afirmar que os
firewalls:
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A) normalmente comparam os dados recebidos pela rede com
as diretivas de segurança e liberam ou bloqueiam os pacotes.

B) fazem parte do Sistema Operacional do computador, por isso
não podem vir incorporados a roteadores ou modems de banda
larga.

C) já vêm instalados em todas as versões do Windows, mas não
podem ser desabilitados e nem desinstalados.

D) dispensam a instalação de antivírus, pois bloqueiam
automaticamente arquivos suspeitos recebidos pela rede.

___________________________________________________

7. A célula F3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor

1,56. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão 
for pressionado, a célula F3 passará a conter o valor:

A) 1,5 e exibir 1,5

B) 1,6 e exibir 1,6

C) 1,56 e exibir 1,5

D) 1,56 e exibir 1,6

___________________________________________________

8. No Microsoft Excel 2013 em português, considere a planilha
a seguir.

Na célula C2 foi digitada uma fórmula que pegou 9 caracteres
do CPF contido na célula B2 e concatenou (juntou) com
"@empresa.com.br". A fórmula digitada foi:

A) =ESQUERDA(C3,9)+"@empresa.com.br"

B) =JUNTAR(ESQUERDA(C3,9);"@empresa.com.br")

C) =ESQUERDA(B2;9)&"@empresa.com.br"

D) =JUNTAR(C3,9;"@empresa.com.br")

___________________________________________________

9. Um trabalhador gasta 1/3 de seu salário com aluguel de casa
e 1/5 com transporte. Quanto resta para outras despesas, se seu
salário é de R$780,00?

A) R$343,00

B) R$364,00

C) R$468,00

D) R$585,00

___________________________________________________

10. A tabela abaixo mostra a distribuição de salários dos 50
empregados de certa empresa:

 

 

Qual é a porcentagem de empregados que têm salários de 800
a 1.800 reais?

A) 13%

B) 5%

C) 6%

D) 10%

___________________________________________________
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