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PORTUGUÊS 
 
01 – Dada a oração: “Todos os filhos de Adão 
padecemos nossas mutilações e fealdades”. 
Trata-se de um exemplo de Silépse de: 
a) Gênero. b) Grau. c) Número. d) Pessoa. 
 
02 – “Manda ______ boa educação que não se faça 
alusão ______ pessoas ausentes, ou críticas ______ 
suas opiniões”. Preencha corretamente  as lacunas 
usando uma das alternativas: 
a) a – à – as.   c) à – à – às. 
b) a – a – às.   d) a – à – às. 
 
03 – Dada à oração: “Estamos esperando que você  
contribua ”. Os termos sublinhados representam uma 
oração subordinada substantiva: 
a) objetiva direta.  c) subjetiva. 
b) predicativa.   d) nominal. 
 
04 – “______ dez horas que se ______ iniciados  
trabalhos de apuração dos votos sem que se _______ 
quais seriam os candidatos vitoriosos”. Preencha 
corretamente  as lacunas usando uma das alternativas: 
a) Faziam - haviam - previsse. 
b) Fazia - havia - previssem. 
c) Faziam - havia - previsse. 
d) Fazia - haviam - previsse. 
 
05 – Nas palavras: cavalheiro  e criaturas  há, em 
sequência: 
a) encontro consonantal, ditongo crescente, dígrafo e 
ditongo decrescente. 
b) dígrafo, hiato, dígrafo e ditongo crescente. 
c) encontro consonantal, hiato, dígrafo e ditongo 
crescente. 
d) dígrafo, ditongo decrescente, encontro consonantal e 
hiato. 
 
06 – Dada a oração: “Toda profissão tem seus 
espinhos ”. O termo sublinhado constitui uma Figura 
de Linguagem chamada: 
a) metáfora.  b) perífrase.  c) metomínia.   d) sinestesia. 
 
07 – A regência do verbo acha-se errada  em: 
a) A prefeitura assistirá os flagelados. 
b) Se você assistir o jogo, ficará entusiasmado. 
c) Os funcionários aspiram a uma promoção. 
d) Lembre-se das minhas recomendações. 

08 – Assinale a alternativa correta : 
a) Ana, eu gostaria de falar consigo. 
b) Maria costuma conversar consigo mesma. 
c) Jeni, não quero mais conversa consigo. 
d) Manoel, o diretor está zangado consigo. 
 
09 – Dado o período: “Pedra que rola  não cria limo”. 
Os termos sublinhados representam uma oração 
subordinada adjetiva: 
a) restritiva.   c) explicativa. 
b) predicativa.   d) apositiva. 
 
10 – Dado o período: 
“Como ele estava armado , ninguém ousou reagir”. 
Os termos sublinhados representam uma oração 
subordinada adverbial: 
a) comparativa.   c) causal. 
b) concessiva.   d) condicional. 
 
11 – Assinale a alternativa onde ocorre o predicado  
nominal. 
a) No pátio, dormem sombras misteriosas. 
b) Junto à porta, cochila o negro feiticeiro. 
c) Apesar do erro, o prestígio de José não diminuiu. 
d) A família está toda reunida na sala de jantar. 
 
12 – Dado o período: “Morreu zangado  com o 
Imperador, por nunca ter merecido a sua preferência ”. 
O termo sublinhado representa o: 
a) predicativo do objeto. c) adjunto adnominal. 
b) predicativo do sujeito. d) objeto indireto. 
 
13 – Dada a oração: “Na rua olhavam-no com 
admiração”. O sujeito desta oração é: 
a) indeterminado.  c) elíptico. 
b) expresso.   d) oculto. 
 
14 – Assinale a alternativa incorreta , quanto à crase: 
a) Peço anexar, à conta de minhas dívidas. 
b) Falava ela àquela senhora, sem cerimônia. 
c) Sirvo São Paulo à trinta anos. 
d) Fiz alusão à Lisboa atual. 
 
15 – Dada a frase: “Cada qual busca salvar-se a si 
próprio”. Constata-se nesse exemplo uma Figura de 
Linguagem chamada: 
a) anacoluto.   c) hipérbato. 
b) silépse.   d) pleonasmo. 
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MATEMÁTICA  
 
16 – Sabendo-se que malogb = , então 2

a

1 blog , vale:   

a) 2m + . b) 
m
2− .  c) 

m
1− .  d) m− . 

 
17 – A soma dos 13 primeiros termos de uma PA é 26.  
Sendo a razão igual a – 2, primeiro termo é: 
a) número primo.  c) fracionário. 
b) múltiplo de 2.  d) divisor de 24. 
 
18 – Numa PG o primeiro termo vale 3  e o quinto  

termo vale 122 .  A razão desta PG é:  
a) 3.  b) 3 .   c) 2.  d) 2 . 
 

19 – Para que o sistema: 




=+
=+

2y5x4

1kyx  seja impossível, 

o valor de k deve ser: 
a) 5/4.  b) 1/3.  c) 1/4.  d) 4/5. 
 
20 – O valor de x na igualdade (0,2) x = 25, é: 
a) 0,5.  b) 2.  c) –2.  d) –1. 

21 – Dada a equação x 2 – 12x + (k – 2) = 0, o valor de k 
para que a diferença das raízes seja 0, é: 
a) 38.  b) 36.  c) 12.  d) 8. 
 

22 – Sejam 








=

41

21
A  e 








 −
=

yx

12
B duas matrizes. 

Se B é inversa de A, então x + y vale: 
a) –1.  b) 0.  c) 1.  d) 2. 
 
23 – Um triângulo ABC é retângulo em A e o seno do 
ângulo B é 0,8, qual o valor da tangente do ângulo C?  
a) 1,25.  b) 0,50.  c) 0,75.  d) 1,00. 
 
24 – A equação de 2º grau tem como raízes: 

32x1 +=    e   32x2 −= , esta equação é: 

a) x2 – 3 x + 2 = 0.  c) 2x2 – 3 3 x – 1 = 0. 
b) x2 – 4x + 1 = 0.  d) x2 – 3x + 2 = 0. 
 
25 – A área de um quadrado inscrito num círculo de  
raio “r ” é: 
a) r2.  b) r2 . c) 4 r2.  d) 2 r2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 – Dividir o número 700 em 3 partes diretamente 
proporcionais a 0,5; 0,25 e 1/8. A parte menor é: 
a) 400.  b) 200.  c) 100.  d) 50. 
 

27 – No desenvolvimento de 
6

3 x

1
x 







 + a ordem e o 

coeficiente do termo 2x são, respectivamente: 
a) 4º e 20. b) 6º e 18. c) 5º e 15. d) 7º e 14. 
 
28 – Se x é positivo e se o inverso de x + 1 é x – 1, 
então x é: 
a) 2.  b) 3.  c) 2 .  d) 3 . 
 
29 – Escolhido ao acaso um elemento do conjunto de 
divisores positivos de 60, a probabilidade que esse  
número seja primo é: 
a) 1/5.  b) 1/4.  c) 1/3.  d) 1/2. 
 
30 – Determine a área de um triângulo equilátero cu ja 
altura mede 37 cm: 

a) 14 cm2.      b) 328 cm2. c) 98 cm2.     d) 349 cm2. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31 – A descoberta de uma partícula, que explica o 
mistério da massa, lidera uma lista dos 10 principa is 
avanços científicos de 2012, divulgada dia 21/12/12  
pela revista Science. A "Partícula de Deus"  é 
responsável por criar um campo de força dentro do 
átomo que dá massa às partículas.  Sem essa 
partícula, os cientistas dizem que os átomos 
agrupados do Universo, inclusive os seres humanos, 
não poderiam existir. O nome desta partícula é: 
a) Goddamn particle.  c) Bóson de Higgs. 
b) Fóton de Biggs.  d) Van der Waals. 
 
32 – O ano de 2012 ficará marcado no STF (Supremo 
Tribunal Federal) como tempo de grande 
movimentação jurídica e administrativa. No esquema 
conhecido como mensalão. Assinale a alternativa 
falsa  sobre o mensalão: 
a) É o maior julgamento já ocorrido na Corte, o da Ação 
Penal 477. 
b) Teve 53 sessões divididas entre quatro meses e meio. 
c) A Corte julgou 37 acusados de envolvimento no 
esquema. 
d) Condenando 25 réus e absolvendo 12. 
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33 – Sobre as regras e as novas regras que tornaram  a 
Lei Seca mais rígida, assinale a alternativa corret a: 
a) O novo texto ainda não permite outros tipos de provas 
para comprovar a embriaguez, como fotos, testemunhas e 
vídeos, além do teste do bafômetro. 
b) O motorista que se submete ao bafômetro é preso 
quando tem mais de 0,3 miligramas de álcool por litro de 
ar expelido. 
c) Conduzir veículo sob efeito de álcool de 0,1 a 0,29 mg 
de álcool por litro de ar expelido dos pulmões acarreta 
multa R$ 1.957,70 e suspensão do direito de dirigir por 6 
(seis) meses. 
d) O limite considerado “seguro” para dirigir após ingerir 
bebida alcoólica é equivalente a 1 lata de cerveja, ou 1 
taça de vinho, ou 1 dose de cachaça, vodca ou uísque. 
 
34 – Sobre os Jogos Olímpicos de 2012, assinale se as 
sentenças são verdadeiras (V) ou falsas (F):  
(  ) I- Foram realizados, na cidade de Pequim (China). 
(   ) II- A delegação brasileira foi composta por 259 atletas. 
(   ) III- O Brasil ganhou 3 medalhas de ouro nos seguintes 
esportes: judô, barras paralelas e Vôlei. 
(  ) IV- O Brasil ganhou 5 medalhas de prata e 9 de bronze 
e ficou em 22º no quadro geral. 
(  ) V- Na final dos 50 m livre nos Jogos Olímpicos, o 
recordista mundial da prova, campeão olímpico em 
Pequim-2008 e dono do melhor tempo nas semifinais, 
César Cielo não conquistou medalha. 
Assinale a sequência correta : 
a) F, V, F, V, F.   c) V, V, F, F, F. 
b) F, F, V, V, F.   d) F, V, V, V, F. 
 
35 – Analise as sentenças abaixo sobre Nelson 
Mandela:   
I- Foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999. 
II- No apartheid, negros (que eram a minoria), mestiços e 
hindus não tinham direitos políticos e econômicos, 
somente os brancos os tinham. 
III- Formou-se em Direito. 
IV- Mandela ficou 29 anos preso. 
V- Em 93 Mandela e Frederik Willem de Klerk foram 
condecorados com o Prêmio Nobel da paz. 
São verdadeiras  apenas: 
a) I, III e IV.   c) I, III e V. 
b) II, IV e V.   d) III, IV e V. 
 
36 – No dia 13 de junho de 2012 começou a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. Foi a maior já realiza da 
pelas Nações Unidas, com mais de 50 mil 
participantes entre líderes de governo, sociedade c ivil 
e mundo empresarial. Dia 22 de junho de 2012 o 
evento chega ao fim, com resultados tidos como 
pouco ambiciosos, mas de consenso. O nome dessa 
conferência é: 
a) Eco2012.   c) Planeta Sustentável. 
b) EcoRio.   d) Rio+20. 
 
37 – O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, morre u 
no Rio de Janeiro dia 05 de dezembro de 2012. 
Reconhecido internacionalmente por suas obras, 
Niemeyer completaria 105 anos em 15 de dezembro. 
Entre as obras citadas abaixo qual não  é de sua 
autoria: 
a) Sede do Partido Comunista Francês em Paris. 
b) Passarela do Samba no Rio de Janeiro. 
c) Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. 
d) Museu de Arte Contemporânea de Niterói. 

38 – Leia os textos abaixo: 
I- Uma investigação do FBI, polícia federal americana, 
levou ao fechamento do site Megaupload e à prisão na 
Nova Zelândia de seu fundador, acusado de promover a 
pirataria no serviço de compartilhamento de arquivos. 
II- O fundador do site WikiLeaks é o centro de uma 
polêmica mundial depois que seu site, especializado em 
vazar documentos secretos, começou a vazar mais de 250 
mil correspondências diplomáticas norte-americanas, o 
que gerou críticas de governos de todo o mundo. 
Os fundadores dos dois sites citados são: 
a) I- Hunter Moore. 
    II- Gottfrid Svartholm Warg. 
b) I- Mark Elliot Zuckerberg. 
    II- Julian Assange. 
c) I- Hunter Moore. 
    II- Kim ''Dotcom'' Schmitz 
d) I- Kim ''Dotcom'' Schmitz. 
    II- Julian Assange. 
 
39 – Cinco meses após hackers roubarem e 
divulgarem na internet fotos íntimas da atriz Carol ina 
Dieckmann, o Congresso Nacional aprovou proposta 
que tipifica crimes cibernéticos. Batizada de “Lei 
Carolina Dieckmann”, a legislação que torna crime a  
invasão de computadores foi sancionada por Dilma 
Rousseff em dezembro de 2012. Essa lei é a Lei Nº: 
a) 12.373. b) 12.737. c) 10.737. d) 10.373. 
 
40 – O Senado aprova o impeachment do presidente 
Fernando Lugo, acusado de "mau desempenho" de 
suas funções. O julgamento durou cinco horas e quem  
assumiu o poder foi o vice-presidente, Federico 
Franco. Por causa do processo de impeachment, visto  
como golpe de Estado por alguns governantes, este 
país foi suspenso do Mercosul. Este país é: 
a) Paraguai. b) Uruguai. c) Chile.      d) Argentina. 
 
41 – Em 29 de agosto, a presidente Dilma Rousseff 
sancionou a lei das cotas nas universidades federai s. 
Até 2016, as universidades terão de reservar ______ _ 
das vagas para alunos de escola pública. A lei já v ale 
para o ano letivo de 2013 e prevê ainda uma cota pa ra 
pretos, pardos ou indígenas, e outra parte para alu nos 
de baixa renda. Preencha corretamente  a lacuna: 
a) 15%.  b) 25%.  c) 40%.  d) 50%. 
 
42 – O Brasil produz, cerca de 228,4 mil toneladas de 
lixo por dia, segundo a última pesquisa de 
saneamento básico consolidada pelo IBGE, em 2000. 
O chamado lixo domiciliar equivale a pouco mais da 
metade desse volume, ou 125 mil toneladas diárias. 
Esse lixo é composto por vários tipos de material, 
dentre os listados abaixo, qual leva mais tempo par a 
se decompor? 
a) Pneu. b) Vidro. c) Plástico. d) Isopor. 
 
43 – A história da cidade de Carapicuíba está ligad a 
aos índios, tanto que um dos locais culturais 
obrigatórios para visitação é justamente o(a) _____ __. 
Foi fundado(a) pelo padre José de Anchieta, por vol ta 
de _______, quando de sua chegada a São Paulo. 
Preencha corretamente  as lacunas: 
a) Parque padre José de Anchieta – 1680. 
b) Parque dos Paturis – 1530. 
c) Aldeia de Carapicuíba – 1580. 
d) Praça das Árvores – 1750. 
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44 – Consagrou-se como a produção do ano e venceu 
o prêmio de melhor filme do Oscar 2012. A produção 
francesa levou cinco estatuetas. Estamos falando do  
filme: 
a) O Artista.        c) Cavalo de Guerra. 
b) A Invenção de Hugo Cabret.      d) A Árvore da Vida. 
 
45 – A antiga Estrada de Ferro que passava por 
Carapicuíba, na década de 30 era: 
a) Paulista.   b) Mogiana.     c) Nordeste.    d) Sorocabana. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
46 – O comando do Microsoft Word para ajustar o 
espaçamento horizontal a fim de que o texto fique 
alinhado igualmente entre ambas as margens 
esquerda e direita é chamado de: 
a) alinhar.     b) centralizar.    c) Regularizar.    d) justificar. 
 
47 – Na coluna B de uma planilha do Excel foram 
digitados os seguintes valores:  
Célula B2 = 6, Célula B3 = 5 e na Célula B4 = 1. 
Na célula B5 foi inserida a função: =SOMA(B2:B4). 
Na célula B6 foi inserida a função: =SOMA(B2;B4). 
Quais valores serão exibidos nas células B5 e B6? 
a) B5 = 12 e B6 = 7.  c) B5 = 7 e B6 = 12. 
b) B5 = 9 e B6 = 6.  d) B5 = 6 e B6 = 9. 
 
48 – Se você cometer um erro no Word, poderá 
“reparar” a ação ou comando, utilizando o botão 
“Desfazer”, mas existem certas ações que não podem 
ser desfeitas, como por exemplo: 
a) configurar página ou formatar um documento. 
b) formatar ou salvar um documento. 
c) salvar ou imprimir um documento. 
d) configurar página ou auto correção de um documento. 
 
49 – A expressão "Sistemas Operacionais" diz 
respeito ao programa de computador que realiza 
basicamente duas funções, são elas: 
a) habilitar os recursos de hardware e prover um meio de 
interação com o usuário. 
b) habilitar o monitor e a impressora. 
c) habilitar os recursos de rede e prover um meio de 
interação com o usuário. 
d) habilitar os recursos de rede e softwares. 
 
50 – Um conjunto de oito dígitos binários (bits) é 
chamado de: 
a) Unicode. b) Byte.  c) Giga.  d) Base. 
 
51 – Os aplicativos que compõe o pacote BrOffice sã o  
Calc, impress e Writer, se correlacioná-los com os 
aplicativos do MS Office seriam chamados de: 
a) Word, Outlook e Excel. 
b) Excel, Power Point e Word. 
c) Excel, Word e Power point. 
d) Power Point, Explorer e Word. 
 
52 – Para copiar FORMATOS de uma célula para outra 
com facilidade, no Excel, você pode usar o botão: 
a) Ferramenta Pincel.  c) Bordas. 
b) Colar Função.  d) Refazer. 
 
53 – A porta 21 do TCP/IP é normalmente utilizada 
para: 
a) POP3. b) FTP.  c) HTTP. d) SMTP. 

54 – Tendo em vista os formatos de gravação do 
Writer (BR Office) 
I- Salvar no modo Odf. 
II- Salvar como modo ott. 
III- Salvar no modo HTML. 
Assinale a alternativa correta : 
a) I- Modelo de Documento, II- Documento de texto e III- 
Documento Hipertexto. 
b) I- Documento de Texto, II- Modelo de Documento e III- 
Documento Hipertexto. 
c) I- Modelo de Word Carta, II- Modelo de Planilha 
Eletrônica e III- Documento de Internet. 
d) I- Modelo de Planilha Eletrônica, II- Modelo de 
Documento  e III- Documento de Internet. 
 
55 – Para que servem, respectivamente, os servidore s 
POP3 e SMTP? 
a) Para enviar e-mails e armazenar arquivos. 
b) Para receber e-mails e armazenar arquivos. 
c) Para receber e enviar e-mails. 
d) Para enviar e receber e-mails. 
 
56 – No universo de soluções utilizadas para 
conectividade de redes de computadores, é correto  
afirmar que: 
a) HTTP: é um protocolo de rede responsável pela 
criptografia de mensagens na internet. 
b) FTP: é um programa de segurança de comunicação. 
c) DNS: é um sistema de gerenciamento de nomes que 
traduz nomes de servidores em endereços de rede. 
d) SMTP: é um protocolo utilizado para transferir arquivos 
entre computadores conectados em rede local. 
 
57 – Qual a definição de LAN? 
a) Uma rede digital capaz de fornecer serviços de voz, 
dados, imagens, etc. 
b) Protocolo de comunicação que viabiliza as ligações 
entre os clientes de WWW e os Web sites. 
c) Uma empresa que oferece acesso à internet. 
d) Sigla para rede local, a rede de computadores à qual 
sua máquina está conectada. 
 
58 – No Word 2003, o início do caminho para ocultar  
erros de ortografia ou erros gramaticais no 
documento do Word é clicando primeiramente no 
menu __________, depois em __________. Preencha 
corretamente  as lacunas utilizando uma das 
alternativas: 
a) Exibir – Opções.       c) Ferramentas – Personalizar. 
b) Exibir – Marcação.       d) Ferramentas – Opções. 
 
59 – Entre as alternativas abaixo, o que é importan te 
para determinar a velocidade final de processamento  e 
o desempenho geral do computador?  
a) Memória Cache.  c) Memória ROM. 
b) Disco Rígido.  d) Disco Óptico. 
 
60 – Conector acoplado à placa-mãe de um 
microcomputador, disponível para instalação de 
dispositivos como placas de memória e placas de 
periféricos, é o: 
a) BIOS. b) Setup. c) Slot.  d) Cooler. 
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