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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o quadrinho abaixo para responder as 
questões de 1 a 4. 
 

  

     
                                FONTE:  DEPOSITO-DE-TIRINHAS.TUMBLR.COM 

 
 

1. De acordo com o quadrinho, é correto 
afirmar que  

 

(A) Calvin não sabia "brincar de “casinha” 
por não ter uma.  

(B) a menina disse querer brincar de 
“casinha”, mas na verdade queria 
brincar de “trabalhar”.  

(C) para a menina, “brincar de casinha” é 
reproduzir o que vê em sua própria 
casa, no seu dia-a-dia.  

(D) Calvin não sabe brincar de “casinha” 
porque só gosta de brincar com 
carrinhos.  

(E) a menina sugere brincar de “casinha” 
por não saber brincar com carrinhos 
como o Calvin. 

 
 
 

2. Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada seja um pronome. 

 

(A) Ei, Calvin, você quer brincar de 
casinha? 

(B) Não sei, como se brinca? 
(C) Primeiro você chega do trabalho. 
(D) Nós reclamamos dos nossos 

empregos. 
(E) Discutimos pra ver quem vai esquentar 

a comida. 
 

3. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra escrita INCORRETAMENTE no 
quadrinho. 

 

(A) “Casinha”, pois o correto é “cazinha”. 
(B) “Como se”, pois o correto é “comosse”. 
(C) “Chega”, pois no contexto apresentado 

o correto é “chegar”. 
(D) “Discutimos”, pois o correto é 

“descutimos”.  
(E) “Microondas”, pois de acordo com o 

novo acordo orográfico correto é “micro-
ondas”. 

 

4. De acordo com o contexto, assinale a 
alternativa que apresenta um antônimo de 
“reclamamos”. 
 

(A) Queixamos. 
(B) Elogiamos. 
(C) Largamos. 
(D) Denunciamos. 
(E) Substituímos. 

 

5. Assinale a alternativa em 
DESCONFORMIDADE com a norma-
padrão da língua portuguesa quanto à 
acentuação. 
 

(A) A idéia de um serviço médico gratuíto 
costuma funcionar. 

(B) Se não tiveres fé não será realizado. 
(C) Éramos amigos, cúmplices, verdadeiros 

irmãos de alma. 
(D) O juízo do pai sobre o caráter dele havia 

se mostrado correto. 
(E) Uma empresa sólida pode desaparecer 

em cinco anos 
 
 
   

http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/120656629862/por-bill-watterson
http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/120656629862/por-bill-watterson
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6. Assinale a alternativa correta quanto à 
pontuação. 

 

(A) Em apenas, sete dias de setembro 
deste ano o número de queimadas, na 
Amazônia, já superou a quantidade de 
focos de incêndios de, todo o mês de 
setembro de 2021. 

(B) Em agosto, a Amazônia teve o pior 
agosto de queimadas dos últimos 12 
anos. 

(C) Em Rio Branco no Acre, a poluição do ar 
na quarta-feira atingiu níveis 13, vezes a 
mais que o recomendado pela 
Organização Mundial da saúde: (OMS). 

(D) Enquanto, as queimadas avançam na 
Amazônia, o Ibama gastou menos - da 
metade - do orçamento previsto para 
prevenir, e, combater incêndios 
florestais no país este ano. 

(E) A dispersão do rastro de fumaça atingiu, 
o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima 
Mato Grosso e Pará. 

 

7. No que se refere à concordância verbal, está 
INCORRETO o contido em: 
 

(A) Havia três pratos sobre a mesa. 
(B) Naquele lugar, faz frio e calor ao mesmo 

tempo. 
(C) Minhas primas queriam comprar as 

malas da próxima viagem. 
(D) A gasolina e o álcool subiu ontem. 
(E) Meus pais cancelaram a compra. 

 

8. Todas as palavras estão corretamente 
escritas em: 
 

(A) Agora, porém, emagrecia nesse rejime 
de angú de farinha de mandioca. 

(B) Havia o risco de o Brasil passar um 
vechame histórico. 

(C) Posso enxergar além dos panos que 
cobrem seus rostos. 

(D) Pelo geito, conseguimos transformar 
pueira humana num povo. 

(E) Após enchurrada de erros, comprovou-
se que os denunciados eram inoçentes. 

 
 
 

 

9. Na oração “Muita gente é assaltada 
diariamente no país”, o sujeito é 

 

(A) “Muita gente”. 
(B) “assaltada”. 
(C) “país”. 
(D) indeterminado. 
(E) oculto. 

 

10. Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância nominal. 
 

(A) Daniela tinha menas pulseiras que sua 
irmã. 

(B) Não chegaremos meio-dia e meio como 
combinado. 

(C) É precisa muita paciência para lidar com 
notícias desse tipo. 

(D) Notamos que nossa filha estava meia 
triste ontem. 

(E) É necessária nossa participação nessa 
manifestação. 

 

MATEMÁTICA / LÓGICA 
 

11. Considere a sequência lógica a seguir: 
 

35 42 49 56 ? 
 

O número que deve ser inserido no lugar do 
ponto de interrogação é: 

  

(A) 59.  
(B) 60. 
(C) 61. 
(D) 62. 
(E) 63. 

 

12. Considere a implicação lógica a seguir: 
 

“Hoje não há candidatos na sala e não há 
concurso.” 

 

De acordo com a lógica matemática, 
assinale a alternativa com a negação da 
sentença acima.   

(A) “Hoje não há candidatos na sala ou não 
há concurso.” 

(B) “Hoje não há candidatos na sala e há 
concurso.” 

(C) “Hoje há candidatos na sala ou há 
concurso.” 

(D) “Hoje há candidatos na sala e não há 
concurso.” 

(E) “Hoje não há candidatos, mas não há 
concurso.” 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/01/amazonia-tem-pior-agosto-de-queimadas-dos-ultimos-12-anos.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/01/amazonia-tem-pior-agosto-de-queimadas-dos-ultimos-12-anos.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/01/amazonia-tem-pior-agosto-de-queimadas-dos-ultimos-12-anos.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2022/09/07/poluicao-do-ar-em-rio-branco-chegou-a-ficar-13-vezes-mais-que-o-recomendado-pela-oms.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2022/09/07/poluicao-do-ar-em-rio-branco-chegou-a-ficar-13-vezes-mais-que-o-recomendado-pela-oms.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/08/ibama-executa-so-37percent-do-orcamento-para-prevencao-de-queimadas-diz-observatorio.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/08/ibama-executa-so-37percent-do-orcamento-para-prevencao-de-queimadas-diz-observatorio.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/08/ibama-executa-so-37percent-do-orcamento-para-prevencao-de-queimadas-diz-observatorio.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/08/ibama-executa-so-37percent-do-orcamento-para-prevencao-de-queimadas-diz-observatorio.ghtml
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13. Considere a seguinte afirmação: 
 

“Todos os alunos são pessoas esforçadas.” 
 

Logo, é correto afirmar que 
  

(A) “Nenhum aluno é esforçado.” 
(B) “Todas as pessoas esforçadas são 

alunos.” 
(C) “O conjunto de pessoas esforçadas está 

contido no conjunto de alunos.” 
(D) “O conjunto de alunos está contido no 

conjunto de pessoas esforçadas.” 
(E) “Algum aluno não é esforçado.” 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um 
argumento válido. 
 

(A) Se Aline não trabalha, então acorda 
tarde. Sabe-se que Aline trabalha. Logo, 
Aline dorme cedo. 

(B) Se Carlos cuida de sua saúde, então é 
ortopedista. Logo, Carlos cuida de sua 
saúde. 

(C) Se Alicia não é médica, então não pode 
prescrever medicamentos. Como Alicia 
pode prescrever medicamentos, ela é 
médica. 

(D) Cristina vai à praia se Vanessa for. 
Logo, Vanessa vai à praia, pois Cristina 
não vai. 

(E) Toda árvore tem raiz. A bananeira é 
uma árvore. A bananeira não tem raiz. 

  
15. A proposição “Todo cachorro é fiel” é 

verdadeira. Portanto, é correto afirmar que: 
 

(A) “Algum cachorro não é fiel” é uma 
proposição necessariamente 
verdadeira. 

(B) “Algum cachorro é fiel” é uma 
proposição necessariamente 
verdadeira. 

(C) “Algum cachorro é fiel” é uma 
proposição verdadeira ou falsa. 

(D) “Nenhum cachorro é fiel” é uma 
proposição necessariamente 
verdadeira. 

(E) “Nem todo cachorro é fiel” é uma 
proposição verdadeira ou falsa. 

 
 
 

16. É a região entre duas semirretas que partem 
de uma mesma origem. Pode-se dizer ainda 
que é a medida da abertura de duas 
semirretas que partem da mesma origem: 

 

(A) Ponto.  
(B) Plano. 
(C) Ângulo. 
(D) Polígono. 
(E) Perímetro. 

 

17. Um torcedor comprou 3 ingressos para um 
jogo. O valor gasto nos ingressos e o valor 
do táxi até à bilheteria totalizou R$ 238,00. 
Sabendo que a corrida deu R$ 13,00, cada 
ingresso custou: 
 

(A) R$ 80,00. 
(B) R$ 78,50. 
(C) R$ 75,00.  
(D) R$ 72,00 
(E) R$ 70,00. 

 

18. Na semana da independência, uma livraria 
deu desconto de 15% em livros que tratavam 
da História do Brasil. Portanto, um livro que 
antes custava R$ 50,00, passou a custar: 

  

(A) R$ 45,00.  
(B) R$ 42,50. 
(C) R$ 41,00. 
(D) R$ 39,50. 
(E) R$ 37,25. 

 

19. Um relógio que custava R$ 1.270,00 e 
passou a custar R$ 1.282,70 teve um 
aumento de 
 

(A) 10%. 
(B) 7%. 
(C) 5%. 
(D) 3%. 
(E) 1%. 

 

20. Um concurso teve 30% de candidatos 
ausentes. Sabendo que 200 candidatos se 
inscreveram no concurso, o total de 
presentes foi 
 

(A) 180. 
(B) 140. 
(C) 100. 
(D) 80. 
(E) 60.  

https://www.infoescola.com/matematica/semirretas/
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INFORMÁTICA 
 

21. No MS Excel, antes de inserir qualquer 
fórmula é necessário digitar o seguinte sinal: 
 

(A) *  
(B) =  
(C) + 
(D) - 
(E)  / 

 

22. Considere a seguinte planilha do MS Excel: 

 
 

É correto afirmar que: 
 

(A) o número 105 está na linha C.  
(B) 1A pertence à linha 1 da coluna A. 
(C) o número 31 está localizado na linha 4. 
(D) o número 33 está coluna 5. 
(E) a tabela possui cinco colunas e três 

linhas. 
 

23. Muito conhecido no MS Excel, a figura 
abaixo se refere ao recurso de: 

 

 
 

(A) soma automática. 
(B) gráfico. 
(C) classificação crescente. 
(D) mesclar células. 
(E) revisão ortográfica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Analise o seguinte documento do MS Word. 
 

 

É correto afirmar que 
 

(A) está com fonte tamanho 18. 
(B) sua formatação está justificada. 
(C) está em itálico. 
(D) não está em negrito. 
(E) está com fonte Arial. 

 

25. Muito conhecido no MS Word, o recurso 
abaixo tem como função: 
 

 
 

(A) inserir cor no texto selecionado. 
(B) sublinhar o texto selecionado. 
(C) inserir letras bem pequenas abaixo da 

linha do texto. 
(D) aumentar a fonte do texto selecionado. 
(E) deixar maiúsculas todas as letras do 

texto selecionado. 
 

26. No MS Word, o recurso abaixo tem como 
função: 

 

 
 
(A) formatar o texto todo como negrito. 
(B) deixar o texto centralizado. 
(C) formatar o texto justificando-o. 
(D) copiar a aparência de um texto. 
(E)  pintar o fundo da página do documento. 
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27. O novo estagiário precisa localizar a última 
pasta alterada em determinado diretório. 
Uma forma mais fácil de fazer isso utilizando 
o recurso abaixo, seria optando por:  

 

(A) Nome; ordem crescente. 
(B) Nome; ordem decrescente. 
(C) Data de modificação, ordem crescente. 
(D) Tipo, ordem crescente. 
(E)  Tamanho; ordem crescente. 

 

28. O PowerPoint é muito utilizado para a 
apresentação de material escrito, visual e 
sonoro. Muito importante na criação de uma 
apresentação, um ____________ é o slide 
superior em uma hierarquia de slides que 
armazena informações sobre os layouts de 
tema e slide de uma apresentação, incluindo 
tela de fundo, cor, fontes, efeitos, tamanhos 
de espaço reservado e posicionamento. 

 

Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna acima. 
 

(A) layout 
(B) slide mestre 
(C) tema 
(D) painel 
(E)  marcador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29. Para podermos “navegar” pela internet, ou 
acessar os conteúdos pertinentes a ela, 
temos que usar aplicativos (programas) 
chamados navegadores. NÃO é um 
navegador: 

 

(A) Internet Explorer. 
(B) Mozilla Firefox. 
(C) Safari. 
(D) Google Chrome. 
(E)  Linux. 

 

30. Sobre a Intranet, é correto afirmar que  
 

(A) é restrita. 
(B) oferece menos proteção que a internet. 
(C) é uma rede que conecta computadores 

a nível global.  
(D) não permite a partilha de informação ou 

serviços. 
(E)  é o mesmo que wi-fi. 

 
 


