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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões 1 e 2, leia a charge abaixo. 

1) Considere as afirmações abaixo: 
I. O objetivo da charge é promover o desapego aos bensmateriais, mostrando que todos devem lutar pelos direitoshumanos mais abstratos.
II. A crítica da charge concentra-se na denúncia de quedireitos fundamentais, como moradia, não são cumpridos. 
Está correto o que se afirma em 
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo: 
I. A fala da personagem aparece em discurso direto.
II. A palavra “intelectual”, na charge, é classificada comoadjetivo. 
Está correto o que se afirma em 
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

3) Assinale a alternativa que indica, correta erespectivamente, os processos de formação das palavras“girassol”, “maquinista” e “quilo”. 
a) Derivação por sufixação, composição por justaposiçãoe redução. 
b) Composição por justaposição, redução e derivação porsufixação. 
c) Composição por justaposição, derivação por sufixaçãoe redução. 
d) Redução, composição por justaposição e derivação porsufixação.  

4) Assinale a alternativa que indica, correta erespectivamente, os processos de formação daspalavras “naturalmente”, “latino-americano” e “foto”.  
a) Derivação por sufixação, composição por justaposiçãoe redução. 
b) Composição por justaposição, redução e derivação porsufixação. 
c) Composição por justaposição, derivação por sufixaçãoe redução. 
d) Redução, composição por justaposição e derivação porsufixação.  

5) Assinale a alternativa que indica corretamente a funçãosintática de “pelas artes cênicas” na oração abaixo: 
Desde pequena, Ana demonstrou genuíno interesse pelasartes cênicas. 
a) Objeto direto. c)  Predicativo do sujeito.
b) Objeto indireto. d)  Complemento nominal.

6) Assinale a alternativa que indica corretamente a funçãosintática de “pela atendente” na oração abaixo: 
O presente foi caprichosamente embalado pela atendente. 
a) Objeto direto. c)  Agente da passiva. 
b) Objeto indireto. d)  Complemento nominal.

7) Com a morte do arquiteto Oscar Niemeyer, um jornalpublicou o seguinte título.
Ateu e com medo de avião, voou e teve missa. 
A relação que se estabelece entre os elementos doperíodo é de
a) causa c)  condição
b) consequência d)  concessão

8) Um cartaz colado em postes nas ruas trazia o seguinteanúncio:
Colchão
Sofá
Sujo!

Fone: 9999999
Considere as afirmações abaixo.
I. O sentido da mensagem muda se a palavra “sujo” forentendida como verbo ou como adjetivo.
II. Considerando-se a intenção do cartaz, entende-se que“sujo” é um adjetivo.
Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

9) Considere o período e as afirmações abaixo:
A maioria dos jovens que leem prefere romance do quepoesia.
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 I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

10) Considere o período e as afirmações abaixo:
Paulo, tem certeza da resposta?
I. O nome próprio é o sujeito da oração.
II. A pontuação está incorreta.
Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

11) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
Não sei _______ deram ________ jovem tamanharesponsabilidade.
a) porque – àquele c)  porque – aquele
b) por que – àquele d)  por que – aquele

Para responder às questões de 12 a 15, leia a crônica abaixo,de Luis Fernando Veríssimo.
Minhas Férias
Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro(Dogman) fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer campingeste ano porque disse que estava na hora de a gente conhecera natureza de perto, já que eu, a minha irmã (Su) e o meucachorro (Dogman) nascemos em apartamento, e, até cincoanos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eugritava “aquele fugiu!” e corria para avisar um guarda; mas euacho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu ospreços dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que, na primeiravez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo,e minha irmã (Su) insistir em levar o toca-disco e toda a coleçãode discos dela, mesmo o meu pai dizendo que aonde nós íamosnão teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã (Su) muitoirritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usaro secador de cabelo? Mas eu e o meu cachorro (Dogman)

ESPP_05 1



ESPP_052

gostamos porque o meu pai disse que nós íamos pescar, ecozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo, e comer o peixecom as mãos, e se há uma coisa que eu gosto é confusão. Foimuito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carrobem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado eperguntando “será que não tem cobra?”, e o meu pai perdeu apaciência e disse “entra no carro e vamos embora”, porque nósainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Na estradatinha tanto buraco que o carro quase quebrou, e nós atrasamos,e quando chegamos no lugar do camping já era noite, e o meupai disse “este parece ser um bom lugar, com bastante gramae perto da água”, e decidimos deixar para armar a barraca nodia seguinte e dormir dentro do carro mesmo; só que nãoconseguimos dormir, porque o meu cachorro (Dogman) passoua noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe nãodeixava abrirem a porta, com o medo de cobra; e no dia seguintetinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porquenós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele, e aágua que o meu pai viu era a piscina dele e tivemos que saircorrendo. No fim conseguimos um bom lugar para armar abarraca, perto de um rio. Levamos dois dias para armar a barraca,porque a minha mãe tinha usado o manual de instruções paralimpar umas porcarias que meu cachorro (Dogman) fez dentrodo carro, mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta nãofuncionasse e para entrar ou sair da barraca a gente tivesseque desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha umcheiro ruim, e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu daágua cozinhando, mas não deu para comer, e o melhor de tudoé que choveu muito, e a água do rio subiu, e nós voltamos pracasa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estradaesburacada; quer dizer que no fim tudo deu certo.
Veríssimo, Luis Fernando. O Santinho. Rio de Janeiro. Objetiva

12) Considere as afirmações abaixo:
I. Com humor, o autor constrói um texto com base emredações escolares, narrando férias com a família.
II. A visão do narrador de que as férias foram boas écomprovada realmente pelos fatos relatados.
Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

13) Considere o período e as afirmações abaixo:
Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou,e nós atrasamos, e quando chegamos no lugar do camping,já era noite, (...).
I. O verbo “chegar” é empregado com a regência coloquiale não de acordo com a norma culta.
II. A oração destacada estabelece uma relação deconsequência.
Está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

14) Considere o período abaixo:
Mas eu e o meu cachorro (Dogman) gostamos porque omeu pai disse que nós íamos pescar, e cozinhar nós mesmoso peixe pescado no fogo, e comer o peixe com as mãos, ese há uma coisa que eu gosto é confusão.
Se o verbo “dizer” fosse colocado no presente doindicativo, o verbo “ir” deveria ficar no
a) presente do subjuntivo.
b) futuro do presente do indicativo.
c) futuro do pretérito do indicativo.
d) pretérito imperfeito do indicativo.

15) Assinale a alternativa que indica, respectivamente, asrelações estabelecidas pelas conjunções destacadasno período abaixo:
O rio tinha um cheiro ruim, e o primeiro peixe que nóspescamos já saiu da água cozinhando, mas não deu paracomer (...)
a) adição – adição
b) adição – adversidade
c) adversidade – adversidade
d) alternativa – conclusão

MATEMÁTICA
16) Sejam as afirmações:

I. A raíz quarta de um número inteiro não-negativo é  umnúmero inteiro não-negativo.
II. Toda dízima é um número irracional.
III. A notação científica do número 235000000 é igual a23,5.107.
IV.     .
Pode-se dizer que são  corretas:
a) I, II e IV, somente.
b) III e IV, somente.
c) Somente uma delas.
d) II e III, somente.

17) O total de filhos dos funcionários de uma empresa é:
0 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 0 – 2 – 3 – 1 – 3
A moda, a média e a mediana referente ao total de filhosdos funcionários dessa empresa são, respectivamente.
a) 3, 2, 2. c)  2, 2, 3.
b) 2, 3, 2. d)  3, 2, 3.

18) O valor de b para que o determinante da matriz  

seja igual a 8, em que x e y são as coordenadas da
solução do sistema                    , é igual a:
a) 2. c)  4.
b) -2. d)  -1.

19) Com as letras A, C, D, G, H e J formam-se senhas de três
letras com repetição sendo que a última não pode ser
vogal. A probabilidade de escolhermos uma dessas senhas
de modo que ela comece com a letra C ou D é de:
a) c) 

b) 30% d)  25%

20) A soma das raízes negativas da equação 4x4 – 17x2 = -4
é igual a:
a) -3 c)  -2
b) -3,5 d)  -2,5

21) A função f(x) =               é decrescente no intervalo:
a) ] - ∞,2 [ ∪ ]4,+ ∞ [ c)  ] - ∞,0 [ ∪ ]4,+ ∞ [
b) ] - ∞,0 [ ∪ ]2,4[ d)  ] - ∞,2 [ 

22) Dois triângulos escalenos são semelhantes. O perímetro
do maior triângulo é igual a 44 cm e o perímetro do
menor é igual a 17,6 cm. Se o menor  lado do maior
triângulo mede 9 cm, então o menor lado do menor
triângulo mede: 
a) 3,6 cm c)  6 cm
b) 4,8 cm d)  3 cm



23) Carlos vai pintar 3 áreas idênticas em forma de
circunferência cujo comprimento de cada uma mede
18,84 metros. Considerando π = 3,14, o total de tinta,
em m2, que Carlos precisa para pintar as 3 áreas, sem
que haja desperdício, é igual a:
a) 42,39 c)  84,78
b) 339,12 d)  28,26

24) O valor da expressão sec(180º) +[ sen(-45º)]2 cossec(450º)
+ cos2(315º) é igual a:
a) 2 c)  1
b) -1 d)  0

25) O conjugado da divisão entre os números complexos 
z1 cujo afixo é (-3,4) e z2=        .                                            ,
nessa ordem, é igual a:
a) c)

b) d)

26) Sejam f e g duas funções afins conforme gráfico abaixo,
então as coordenadas do ponto A (intersecção entre as
duas funções) são:

a) (0,8 ; 1,8) c)

b) d) 

27) Num triângulo ABC, retângulo em B, os catetos medem
5 cm e 12 cm. A altura relativa ao vértice B desse
triângulo, em cm, é aproximadamente igual a: 
a) 4,6. c)  3,7.
b) 1,3. d)  5,2.

28) O volume de um paralelepípedo cuja largura é o dobrodo comprimento  e a altura é o triplo da largura, sabendo-se que a largura tem a mesma medida da aresta de umcubo cujo volume é igual a 216 cm3, é, em cm3:
a) 162. c)  432.
b) 216. d)  324.

29) Com relação à função quadrática f(x) = ax2 + bx + c, écorreto afirmar que:
a) O ponto de máximo  é dado pela maior raíz da função.
b) Se b2 – 4ac < 0 então a função não possui ponto demáximo e nem ponto de mínimo.
c) Se o coeficiente de x for igual à zero pode ser que afunção não tenha raízes reais.
d) As coordenadas do ponto mínimo da função são

, para a > 0.

30) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a) Ângulos alternos internos são congruentes.
b) Se ∞= 3x - 10ºé oposto pelo vértice ao ângulo β= 2x + 20º,então x = 30º.
c) Ângulos colaterais externos são complementares.
d) Se ∞= 3x - 10º é correspondente ao ângulo β= 2x + 20º,então x = 30º.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Quando um documento de texto é “escaneado” tem-seuma imagem. Esta imagem pode ser transformadanovamente em texto para aproveitamento no MS-Wordpor exemplo. A aplicação que trata este processo éconhecida por:

a) PPS.
b) OCR.
c) PDF.
d) PKT.

32) Quanto à qualidade de documentos em relação àvisibilidade, podemos dizer que a área de impressãomaior, e consequentemente melhor visualização de umprojeto/documento em um formulário ______ é melhorque um formulário _____ .
a) A4 / A0.
b) A7 / A4 .         
c) A10 / A0.
d) A0 / A4.

33) Uma impressão pode ser configurada para maior oumenor qualidade de impressão. O consumo de toner,por exemplo, também está diretamente ligado. Aqualidade de uma impressão pode ser obtida verificandoa configuração do Elemento Gráfico em:
a) Dots per inch.
b) Caracteres por segundo.
c) Páginas por minuto.
d) Bits por polegada.

34) Fontes de caracteres também estão associados àqualidade devido à legibilidade de um documento. Sãofontes de caracteres em um computador, exceto:
a) Sherif.
b) Arial.
c) Calibri.
d) Verdana.

ESPP_05 3



ESPP_05

35) Na montagem de um documento podem-se inserirdesenhos capturados na Web ou “escaneados” derevistas e livros. Estes desenhos são montados egravados com um tipo de formato gráfico. São tipos deformato gráfico exceto:
a) WMF.
b) XLSX.
c) PNG.
d) TIFF.

36) Considere a área que estuda GED (Gestão Eletrônicade Documentos) para responder a esta questão.(Preencha a lacuna com a resposta correta). -______________________é o instrumento com o qualse determina o prazo de guarda de um documento e suadestinação após este prazo. Normalmente a tabela levaem consideração a legislação (exemplo: área contábil,fiscal e financeira) e políticas próprias de cada empresa.
a) Tabela extemporânea.
b) Tabela cronológica.
c) Tabela de sequência.
d) Tabela de temporalidade.

37) A tecnologia _______________ destina-se a detectarpresença (ou ausência) de marcas em áreas definidasde um documento. Costuma ser usado para processarquestionários, testes padronizados, entre outros.
a) OCR.
b) OTR.
c) LASER OPTICAL.
d) OMR.

38) O termo _________________ indica uma tecnologia quepossibilita a geração e o gerenciamento de  relatóriosem forma digital. Podem ser feitas anotações sobre orelatório sem afetar o documento original.
a) COM.
b) DPS.
c) COLD/ERM.
d) DIGITAL/RECORDER.

39) O desenho abaixo representa num fluxo de processosa informação:

a) Organização.
b) Documento.
c) Preparação.
d) Entrada Manual.

40) O desenho abaixo representa num fluxo de processosa informação:

a) Extrair.
b) Mesclar.
c) Terminação.
d) Processo Alternativo.

41) O desenho abaixo representa num fluxo de processos
a informação:

a) Entrada Manual.
b) Preparação.
c) Processo Contido.
d) Processo Alternativo.

42) Leia o fluxo abaixo e responda qual alternativa é a
correta.
Circuito Digital para acionamento de Leds
Dois botões e um Led com função de Liga / Desliga.
Condição inicial: Leds apagados.
Botão 1 em Repouso → Sem ação.
Botão 1 Acionado → Acende Led.
Botão 2 em Repouso → Sem ação.
Botão 2 Acionado → Apaga Led.
a) Na construção deste fluxo teremos no mínimo três
elementos de Decisão.

b) Na construção deste fluxo teremos no mínimo quatro
elementos de Decisão.

c) Na construção deste fluxo teremos no mínimo três
elementos de Decisão e um de Preparação.

d) Na construção deste fluxo teremos no mínimo dois
elementos de Decisão.

43) ___________________ é a representação gráfica de um
processo ou modelo de um sistema complexo. Através
de figuras geométricas e ligações, descrevem-se as
relações entre cada subsistema e o fluxo de informação.
É a representação gráfica da solução de um problema.
a) Diagrama de Contexto. 
b) Diagrama de Junção.
c) Diagrama de Blocos.
d) Diagrama de Boole.

44) Após a realização de um treinamento pode-se medir o
resultado através de indicadores que devem ser
montados pela equipe responsável pela gestão de
recursos humanos/treinamento. Uma indicação de
resultado
a) é o tempo despendido com o instrutor para aquele
treinamento.

b) é a determinação do quociente intelectual do instrutor.
c) é o aumento da produtividade do colaborador treinado.
d) é a análise do material didático utilizado.
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45) Responda a esta questão com base nos princípios deum fluxograma. – Não aceitar nada como verdadeiro,enquanto não for convencido como tal, de modo aprocurar evitar a precipitação e a prevenção contradeterminados fatos é conhecido por:
a) Princípio da Síntese.
b) Princípio da Evidência.
c) Princípio da Análise.
d) Princípio da Enumeração.

46) Responda a esta questão com base nos princípios deum fluxograma: “Pensar ordenadamente, a partir dosfatos ou objetos mais simples até chegar aos maiscomplexos, admitindo existir entre eles uma certa ordemde execução”, caracteriza-se por:
a) Princípio da Evidência.
b) Princípio da Síntese.
c) Princípio da Enumeração.
d) Princípio da Análise.

47) Responda a esta questão com base nos princípios deum fluxograma: “Fracionar as dificuldades em tantaspartes quantas forem necessárias, de modo a facilitara sua compreensão e seu entendimento”, indica o:
a) Princípio da Enumeração.
b) Princípio da Síntese.
c) Princípio da Análise.
d) Princípio da Evidência.

48) Preencha a lacuna com a resposta correta: Um usuário,acessando a rede local através de seu computadorDesktop, percebeu que estava sem conexão _________.(escolha a alternativa que indique o protocolo utilizadoquando ele acessa à Internet).
a) DECNET.
b) IPX/SPX.
c) TCP/IP.
d) APPLE TALK.

49) O colaborador de uma empresa, investigando como seucomputador se conecta a rede local de computadores,perguntou ao técnico que tipo de rede era aquela. Otécnico respondeu tecnicamente que a maioria das redesem escritórios hoje em dia utilizam a tecnologia_________. 
a) Token-Ring.
b) Archnet.
c) FDDI.
d) Ethernet.

50) Preencha a lacuna com a resposta correta. O técnicode rede solicitou ao usuário que verificasse o _____pois o mesmo havia reclamado que não estavaconseguindo navegar informando o nome dos sítiosque desejava visitar.
a) SMB.
b) POP.
c) DHCP.
d) DNS.

51) Muitas empresas configuram os equipamentos de redecom um nome. Este nome é acessível através de váriasformas. Utilizando o exemplo do Microsoft Windows, onome é recuperado através do command promptdigitando:
a) ipconf.
b) hostname.
c) namespace.
d) arp.

52) Algumas empresas protegem suas redes aplicandoregras e filtros para que os usuários internos acessema rede Internet somente após se identificarem. Aaplicação que faz esse tipo de verificação, normalmentefica instalada em um servidor e recebe o nome de: 
a) Proxy.
b) Firewall.
c) IDS.
d) Gateway.

53) O protocolo de comunicação padrão utilizado pelosnavegadores bem conhecidos (Internet Explorer, Mozilla,Safari e Chrome) que trabalham sem a criptografiautilizam a porta 80 e são conhecidos por:
a) HTTP.
b) XML.
c) WEB 2.0.
d) WEB.

54) O protocolo de comunicação padrão utilizado pelosnavegadores bem conhecidos (Internet Explorer, Mozilla,Safari e Chrome) que trabalham sem a criptografiautilizam a porta 443 e são conhecidos por:
a) SSL.
b) CPS.
c) XPS.
d) HTTPS.

55) Quando acessamos um site protegido através de umatriangulação com uma Certificadora Digital um cadeadono browser/navegador fecha se o certificado é válido.Neste processo temos a utilização da camada deapresentação, em particular o:
a) SHTML.
b) SSL.
c) XML.
d) HTML.

56) As redes locais atuais são classificadas de acordo coma taxa de transmissão. A unidade que faz referência aessa taxa de transmissão é expressa por:
a) Bytes por segundo.
b) Bits por segundo.
c) Caracteres por segundo.
d) Pontos por segundo.

57) A tecnologia de rede de banda larga que utiliza a linhadigital do assinante é conhecida por:
a) ADSL.
b) Cable Modem.
c) X.25.
d) Metroethernet.
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58) As redes locais utilizam um tipo de codificação decaracteres conhecida por Codificação. Essa técnicaexpressa uma transmissão:
a) Analógica.
b) Corrente Alternada.
c) Digital.
d) Corrente Contínua.

59) Na análise dos protocolos de rede é comum avaliar obyte com um conjunto de:
a) Seis bits.
b) Oito bits.
c) Quatro bits.
d) Dez bits.

60) No mundo da T.I. (Tecnologia da Informação), para osdocumentos, os protocolos de comunicação, asaplicações e sistemas, os navegadores, as imagens eos vídeos temos jargões muito conhecidos tanto pelosprofissionais da área como pelos usuários. São jargõesassociados a imagens e vídeos, exceto:
a) MPEG.
b) CODEC.
c) VDSL.
d) PIXEL.

61) Com base em seus conhecimentos em treinamentopreencha a lacuna a seguir.  A _______________ é acapacidade de reter informações para transformá-lasem produtividade. O ato de pensar é a capacidade deorganizar nossa vida profissional e da empresa, acapacidade de adquirir conhecimentos, criar formas dever novos mercados e produtos.
a) Segmentação.
b) Adsorção.
c) Memorização.
d) Neurolinguística.

62) Complete o texto. A técnica de treinamento conhecidapor Reunião de Debates funciona da seguinte forma:Discussão e decisão sobre problemas ligados aotrabalho dos participantes, que é coordenada por umlíder indicado pelo grupo. É uma técnica indicada:
a) Para grandes grupos, visando a unicidade e após apraticidade na implementação das ações que serãoratificadas.
b) Somente para pessoas operacionais, pois o que serápraticado está abaixo dos níveis táticos e estratégicosdas organizações.
c) Para pequenos grupos e que permite troca deexperiências profissionais e forma espírito de equipe.
d) Somente para diretores e gerentes, pois deve conduziras idéias para uma posição estratégica da empresa.

63) Em um treinamento o instrutor pode e deve se utilizarde técnicas de conscientização e comprometimentopara envolver o “treinando”.
I. O brainstorming é uma técnica que permite ao “treinando”expressar e exercitar suas opiniões.
II. A técnica do mapa mental permite que o instrutor inibaa divagação de idéias e faça com que o “treinando” foqueapenas em um assunto.
Das afirmações acima:
a) Apenas a II é correta.
b) Nenhuma está correta.
c) Ambas estão corretas.
d) Apenas a I é correta.

64) Com base em seus conhecimentos de treinamentoassinale a alternativa correta:
I. O processo de desenvolvimento das pessoas não significaapenas oferecer conhecimentos e habilidades para queestas possam realizar seus trabalhos de forma maisprodutiva. 
II. O processo de desenvolvimento das pessoas tambémobjetiva proporcionar-lhes uma formação que permitaque desenvolvam novos hábitos, novas atitudes ecapacitem-se para aumentar seus conhecimentos embusca de se tornar melhores no que fazem.
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) Ambas as afirmações estão corretas.
c) Apenas a afirmação II está correta.
d) Ambas as afirmações estão incorretas.

65) O método ______ bastante difundido pode serconsiderado como uma técnica de levantamento doprocesso de negócio em uma empresa.
a) SSS.
b) PERT.
c) CPM.
d) 5W2H.
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