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Questões

Frontal com fanta (fragmento) (Jorge Furtado)

Eu não me lembro muito bem se tinha 13 ou 14 anos na primeira vez em que fiquei invisível. [...]. É muito provável que eu já tivesse ficado
invisível muitas vezes antes, tenho certeza que sim. Quando a minha mãe e o meu pai discutiam, quando ele gritou que ela é que quis ter filho e
agora não gosta de ficar com as crianças e só quer viajar, quando ela bebia e andava quase nua pela casa, quando o meu pai mudava a televisão
de canal pouco antes do fim do filme que eu estava assistindo havia mais de uma hora, é claro que eu estava invisível, só que não percebia. [...]

Meu irmão mais velho vai chegar no próximo fim de semana [...]. Ele vem com a namorada e vai dormir no meu quarto, eu vou dormir com a
minha irmã, no chão do quarto dela. [Minha mãe e minha irmã] falaram todo o tempo, decidindo o que ia acontecer comigo, sem me ver. Comi
frango com arroz e legumes e fui ao banheiro. Abri o armário dos remédios, peguei um remédio da minha mãe, frontal. Li a bula. “Componente
ativo: alprazolam. Indicado no tratamento de estados de ansiedade. Seu mecanismo de ação é desconhecido.” Talvez fosse isso, ansiedade se
cura com remédio. Não é recomendado a pacientes psicóticos. Os sintomas da ansiedade são: tensão, medo, aflição, agonia, intranqüilidade,
dificuldades de concentração, irritabilidade, insônia e ou hiperatividade. Os sintomas da ansiedade sou eu. Peguei o vidro e fui para o meu
quarto. Tomei dois, devia ter pegado água, não é bom ter tomado remédio com fanta. Deitei e dormi.

Acordei, era outra pessoa. E continuava invisível.

1. A alternativa que melhor descreve o problema do narrador do Texto é:

A sensação de estar invisível, devida ao fato de as pessoas, em diversos episódios, agirem como se ele não estivesse presente;

B doença incurável, cujos sintomas são tensão, medo, aflição, agonia, dificuldades de concentração, irritabilidade, insônia e
hiperatividade;

C sensação de euforia, cuja característica principal se relaciona a freqüentes mudanças de humor, o que provoca a sensação de
estar invisível;

D sensação de estar invisível, devida ao fato de sofrer de ansiedade, o que se resolveu com a ingestão de frontal com fanta.

 

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo

Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,

Que, para ouvi-las, muita vez desperto

E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda noite, enquanto

A Via Láctea, como um pálio aberto,

Cintila. E, ao vir o sol, saudoso e em pranto,

Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!

Que conversas com elas? Que sentido

Tem o que dizes, quando não estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!

Pois só quem ama pode ter ouvido

Capaz de ouvir e de entender estrelas”.

(Olavo Bilac)

2. Os verbos em segunda pessoa “perdeste” e “amai”, se forem alterados para a terceira pessoa do singular, assumem, respectivamente, sem
alteração do tempo verbal, as formas:

A perdeu, ame.

B perdia, ama.

C perdes, ame.

D perca, ama.



CADERNO DE QUESTÕES #5.388.312     -     PÁGINA 2 DE 7

 

 

 

 

PROVA OBJETIVA ÁREA ADMINISTRATIVA - ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO E MP RESIDÊNCIA - EDITAL 001/2022 IEL/MPRN

 

3. Está inteiramente adequada a pontuação da seguinte frase:

A Para o gosto moderno, a grandiloquência não surge, ao contrário de outras épocas, como prova de gosto refinado; na verdade, a
pompa retórica indicia o vazio do pensamento.

B Para o gosto moderno, a grandiloquência não surge ao contrário de outras épocas, como prova de gosto refinado, na verdade a
pompa retórica indicia, o vazio do pensamento.

C Para o gosto moderno, a grandiloquência, não surge, ao contrário de outras épocas como prova de gosto refinado, na verdade a
pompa retórica indicia: o vazio do pensamento.

D Para o gosto, moderno, a grandiloquência, não surge, ao contrário de outras épocas, como prova de gosto refinado: na verdade a
pompa retórica indicia o vazio do pensamento.

 

4. A alternativa CORRETA com relação à concordância verbal na frase apresentada é:

A Alguns de nós resolveram sair.

B Alguns políticos podem serem cassados.

C Devem haver muitos casos sem solução.

D Tratavam-se de assuntos muito importantes.

 

5. As palavras destacadas na frase abaixo pertencem, respectivamente, às seguintes classes de palavras:

O material didático mais barato que existe na praça é o professor.

A adjetivo; advérbio; adjetivo; pronome relativo; substantivo; e substantivo.

B adjetivo; advérbio; adjetivo; conjunção; advérbio; e substantivo.

C substantivo; advérbio; adjetivo; conjunção; substantivo; e substantivo.

D adjetivo; conjunção; substantivo; pronome relativo; e advérbio.

 

6. Considere o período e as afirmações abaixo:

A maioria dos jovens que leem prefere romance do que poesia.

I. Há um erro de concordância verbal, pois o correto seria “preferem”.

II. Há um erro de regência verbal.

Está correto o que se afirma em:

A Somente II

B Somente I

C I e II

D Nenhuma das assertivas.
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7. “O navio inglês entrava o navio francês no porto de Santos.”

Sobre o período acima é correto afirmar que:

A Existe um erro de pontuação.

B Não existe erro de pontuação, pois a forma entrava refere-se ao verbo entravar (impedir a entrada).

C A forma verbal entrava refere-se ao verbo entrar.

D O primeiro “o” (o navio...) é um pronome.

 

8. No Microsoft Office Excel, é INCORRETO afirmar que:

A a Autosoma exibe a soma das células selecionadas;

B a função “Localizar” permite localizar, simultaneamente, um texto em todos os documentos Microsoft Office que estejam abertos
no seu computador;

C a função “Classificar” permite classificar os dados em ordem crescente ou decrescente;

D a combinação de teclas CTRL + V corresponde à função colar.

 

9. No âmbito de navegadores da Internet, plugins são

A aplicativos para extração de cópia de arquivos do navegador para o computador;

B pequenos programas que adicionam funções auxiliares ao navegador;

C pequenos textos que os sites podem enviar aos navegadores, anexado a qualquer tipo de propaganda;

D programas com conteúdo suspeito, que se instalam em seu computador sem seu conhecimento.

 

10. Assinale a alternativa correta considerando a alternativa CORRETA da função de um aplicativo antivírus.

A A principal função do antivírus é verificar arquivos compactados e outros arquivos que foram alterados desde o seu download
realizando assim a proteção de hardware;

B A função principal de um antivírus, é atuar na detecção bloqueio e eliminação de vírus utilizando da proteção residente do
sistema operacional e verificações agendadas do sistema de sistema de arquivos;

C A função principal do antivírus é verificar a integridade do hardware instalado e se os softwares instalados estão de acordo com a
especificação do fabricante os hardwares foram instalados com o driver correto;

D Nenhuma das alternativas anteriores.

 

11. “Uma pessoa mal-intencionada tenta obter informações como senha de banco e número de cartões de crédito por meio de uma página
fraudulenta cópia da página real”

A qual categoria de pragas virtuais pertence a descrição acima?
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A Spam

B Spyware

C Phishing

D Worms

 

12. Durante o uso do editor de textos Microsoft Word, ao copiar o conteúdo de uma página web para inseri-lo em um documento do editor,
pode haver uma desconfiguração na formatação original do documento, dificultando o processo de edição. Para evitar esse problema, o
usuário tem como alternativa viável:

A escolher, no navegador, a opção Copiar Especial, indicando o editor de textos onde pretende inserir.

B no editor de textos, escolher a opção formatar especial, após selecionar o texto colado.

C escolher, no editor de textos, a opção Colar Especial, optando por um texto sem formatação, por exemplo.

D no navegador, salvar o arquivo em formato html para então escolher a opção Inserir Documento no editor de textos.

 

13. Aplicando as propriedades das proposições e também as equivalências lógicas, podemos dizer que, das proposições apresentadas a
seguir, aquela que é equivalente à proposição “Se dirijo bastante então fico sonolento”, é:

A Se não dirijo bastante, então não fico sonolento;

B Se não dirijo bastante, fico sonolento;

C Não dirijo bastante ou fico sonolento;

D Dirijo bastante e não fico sonolento.

 

14. Amarílis, Beatriz, Camila, Daiana e Paula vivem nas cidades de Assu, Baraúnas, Campo Redondo, Doutor Severiano e Pedro Avelino, onde
exercem as profissões de administradora, bióloga, contadora, desenvolvedora de software e pesquisadora.

Considere como verdadeiras as seguintes afirmações:

 A letra inicial do nome de cada uma delas, bem como as iniciais de suas respectivas profissão e cidade onde vivem, são duas a duas distintas
entre si;

 A bióloga não vive em Campo Redondo;

 Beatriz não é contadora e nem pesquisadora; também não vive em Campo Redondo e nem em Doutor Severiano;

 Daiana vive em Pedro Avelino, não é bióloga e tampouco administradora;

 Amarílis e Paula não vivem em Baraúnas;

 Paula não é bióloga e nem desenvolvedora de software.

Com base nas informações dadas, é correto concluir que Camila:

A é administradora.

B é bióloga.

C vive em Baraúnas.
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D vive em Pedro Avelino.

 

15. Dadas apenas as proposições “nenhum bibliotecário é agrônomo” e “algum agrônomo é professor”, do ponto de vista da lógica é válido
concluir que:

A algum professor é bibliotecário.

B todo professor é agrônomo.

C algum professor não é bibliotecário.

D existe professor que não é agrônomo.

 

16. O silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é constituído por três proposições: as duas primeiras
denominam-se premissas e a terceira, conclusão.

As premissas são juízos que precedem a conclusão. Em um silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas.

Assinale a alternativa que corresponde a um silogismo.

A Gabriel é matemático.
Alguns matemáticos gostam de física.
Gabriel gosta de física.

B Gabriel é matemático.
Alguns matemáticos gostam de física.
Gabriel não gosta de física.

C Pedro gosta de física.
Todos os matemáticos gostam de física.
Pedro é matemático.

D Pedro gosta de física.
Nenhum matemático gosta de física.
Pedro não é matemático.

 

17. Considere que:

Todos os historiadores são estudiosos.

Alguns historiadores são ricos.

Sobre as proposições acima, assinale a alternativa correta.

A Todos os historiadores são ricos.

B Todos os ricos são historiadores.

C Todos os estudiosos são ricos.

D Alguns estudiosos são ricos.

 

18. Em 2011 ocorreu uma marcante tragédia na Região Serrana do RJ. Intensas chuvas causaram deslizamentos de terra e enchentes,
deixando mais de 900 vítimas fatais. Em 2022 a tragédia se repetiu com maior intensidade.

Sobre estes desastres, é INCORRETO afirmar que:
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A Todos os anos, no estado do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas morrem e milhares são afetadas em decorrência de desastres
naturais relacionados a eventos climáticos extremos, em especial as inundações e movimentos de massa.

B Às características naturais da região serrana, que geram solos instáveis e propensos a deslizamentos, soma-se o fator humano.
Durante anos as encostas e margens dos rios foram objeto de desmatamentos e ocupações irregulares, o que agravou ainda mais
a vulnerabilidade da área.

C O direcionamento de verbas e seu uso adequado para prevenção de desastres na região, visando a realização de obras, poderiam
amenizar os riscos e impactos de tragédias que, pelo histórico da região, já eram previstas.

D A diminuição dos impactos da tragédia cabe apenas aos moradores da região, especialmente aos que vivem em ocupações
irregulares. Estes deveriam buscar moradias em locais regulares e sem riscos.

 

19. “Em agosto de 2021 o grupo fundamentalista que possui uma interpretação radial da Sharia voltou ao poder após 20 anos através de uma
violenta campanha militar”.

O trecho acima descreve o acontecimento indicado na alternativa:

A Confronto entre o grupo militante islâmico Hamas e as Forças de Defesa de Israel;

B Ataques insurgentes na província de Cabo Delgado, em Moçambique;

C Anexação da área da Crimeria pelo governo Russo.

D Tomada do governo Afegão pelo Talibã;

 

20. 
O gráfico acima apresenta um ranking de países classificados pela quantidade de usuários afetados por vazamento de dados. Nele, o Brasil
figura em 6º lugar, com mais de 24 milhões de usuários que tiveram seus dados comprometidos nas redes. A Lei Geral de Proteção de Dados
foi elaborada com vistas a regulamentar os aspectos relativos ao tratamento de dados, bem como reduzir os danos trazidos pelos vazamentos
de informações. A Lei prevê, dentre orientações e sanções, a designação, pelas empresas, de um profissional chamado Data Protection Officer,
que deve:



CADERNO DE QUESTÕES #5.388.312     -     PÁGINA 7 DE 7

PROVA OBJETIVA ÁREA ADMINISTRATIVA - ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO E MP RESIDÊNCIA - EDITAL 001/2022 IEL/MPRN

A Controlar os bancos de dados da empresa e ser detentor de suas chaves de acesso, respondendo por vazamentos que venham a
acontecer;

B Responsável pela aplicação da lei, decidindo como deve ser feita a coleta e tratamento de dados na empresa;

C Cadastrar corretamente as informações prestadas pelos usuários e prestar informações que sejam solicitadas pelas autoridades
e pelos clientes;

D Fiscalizar a aplicação da lei, receber solicitações dos donos das informações coletadas pela empresa, responder pedidos de
acesso aos dados pelos titulares e de eventuais retificações.

 


