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É preciso não esquecer nada
Cecília Meireles
É preciso não esquecer nada:
nem a torneira aberta nem o fogo aceso,
nem o sorriso para os infelizes
nem a oração de cada instante.
É preciso não esquecer de ver a nova borboleta
nem o céu de sempre.
O que é preciso é esquecer o nosso rosto,
o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso
pulso.
O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos,
a ideia de recompensa e de glória.
O que é preciso é ser como se já não fôssemos,
vigiados pelos próprios olhos
severos conosco, pois o resto não nos pertence.
1- “O que é preciso é esquecer o nosso rosto, o nosso
nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso.”
No trecho retirado da poesia, há:
a) Catacrese.
b) Anacoluto.
c) Personificação.
d) Eufemismo.
e) Zeugma.
2- Segundo as regras da nova ortografia, está
incorreto:
a) Extraescolar.
b) Couve-flor.
c) Afrodescendência.
d) Entressafra.
e) Semi-novo.
3- “Antônio deu dinheiro _ dona Joana para que
voltasse _ casa dos familiares. Ela queria ficar cara _
cara com os primos.”
a) à, à, à.
b) a, a, a.
c) à, à, a.
d) à, a, à.
e) a, a, à.
4- Indique a alternativa em que a preposição grifada
não está corretamente empregada:
a) A preferência de que manifestaste em público não
pode ser tão cruel.
b) O crime de que foste vítima até hoje não foi
solucionado.
c) Nunca fomos favoráveis a que se construísse uma
nova escola.
d) Elas ficaram ansiosas por que o projeto terminasse
rapidamente.
e) O carinho por quem nos enviou presentes será
verdadeiro.
5- “Não consigo imaginar o como de tudo isso.”
A palavra “como” exerce a função de:
a) Conjunção subordinativa causal.
b) Conjunção subordinativa conformativa.
c) Pronome relativo.
d) Advérbio interrogativo.
e) Substantivo.

6- Assinale a alternativa em que o fragmento destacado
é adjunto adnominal:
a) A presidenta foi generosa com o presidente
americano.
b) A preocupação dos convidados era intrigante.
c) Não serei poeta de um mundo caduco.
d) O filme é inadequado para menores.
e) Viveu perto de uma cidade bonita.
7- “Jonas era o cabeça do grupo.”
O complemento nominal é:
a) Jonas.
b) Jonas era.
c) Era o.
d) Cabeça do grupo.
e) Do grupo.
8- “Quando você chegar ao aeroporto, o avião já terá
decolado.”
O tempo é:
a) Infinitivo pessoal composto.
b) Futuro composto do subjuntivo.
c) Futuro do pretérito composto do indicativo.
d) Futuro do presente composto do indicativo.
e) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.
9- “A balbúrdia das crianças era tal que não
conseguíamos dialogar.”
A oração é subordinada adverbial:
a) Condicional.
b) Concessiva.
c) Causal.
d) Consecutiva.
e) Comparativa.
10- “Sempre achei João um menino taciturno.”
A palavra grifada é o mesmo que:
a) Ágil.
b) Conquistador.
c) Maldoso.
d) Calado.
e) Magro.
Matemática
11- MDC(34, 29, 49):
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
12- O MMC(10, 24, 39):
a) 1260
b) 1360
c) 1460
d) 1560
e) 1660
13- O MDC(12, 36, 48):
a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16
14- O MDC(54, 68, 36):
a) 1
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b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
15- Em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A
obteve os seguintes resultados: 4x2, 3x0, 4x2, 0x1,
2x2, 3x0, 4x4, 2x0. E a média de gols sofridos?
a) 1,37
b) 2,37
c) 3,37
d) 4,37
e) 5,37
16- A média aritmética de 12 números é igual a 15.
Sabe-se que um desses números é igual 92.
Retirando-se o número 92, qual será a nova média?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8
17- Antônio obteve as seguintes notas nas três
primeiras provas de uma disciplina de sua faculdade:
6,5; 5,0 e 8,0. Sua nota final será a média aritmética de
quatro provas. Sabendo que para ser aprovado sua
média deve ser maior ou igual a 7,0, qual é a menor
nota que deve obter na próxima prova?
a) 8,0
b) 8,5
c) 9,0
d) 9,5
e) 10
18- A média ponderada de três números consecutivos é
igual a 12,4. Escrevendo esses números em ordem
crescente, suas frequências são respectivamente 2, 2 e
6. Qual é o menor desses números?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13
19- Qual é a média aritmética da sequência de
números naturais de 5 a 12?
a) 8,0
b) 8,5
c) 9,0
d) 9,5
e) 10
20- Transformando 9,56 dg em mg temos:
a) 25 g
b) 2,5 g
c) 0,25 g
d) 0,025 g
e) 0,0025 g
Conhecimentos Gerais
21- Segundo a história, quando do Descobrimento do
Brasil, Pedro Alvares Cabral aportou em um território
que atualmente é o estado:
a) do Maranhão
b) da Bahia
c) de São Paulo

d) do Paraná
e) do Ceará
22- O ano de 1822 foi muito importante por Dom Pedro
I ter:
a) inaugurado a primeira usina termelétrica no Brasil
b) assinado a Lei Áurea, abolindo a escravidão
c) proclamado a República do Brasil
d) ter sido expulso do país
e) proclamado a independência do Brasil perante
Portugal
23- Durante o período colonial vigorou no Brasil o
sistema de capitanias hereditárias, onde os territórios
eram passados:
a) por concessões feitas pela coroa
b) através da compras de terras
c) de pai para filho
d) por aquisição de títulos da dívida pública
e) nenhuma das alternativas está correta
24- A planta conhecida como vitória-régia é uma planta
aquática típica de qual região:
a) caatinga
b) do cerrado
c) amazônica
d) nordeste
e) sudeste
25- Marajó é uma ilha que encontra-se localizada no
Estado:
a) Santa Catarina
b) Maranhão
c) São Paulo
d) Pará
e) Bahia
26- Em qual continente o Egito está localizado?
a) Africano
b) Americano
c) Europeu
d) Australiano
e) Egípcio
27- Qual o clima da Floresta Amazônica?
a) seco
b) árido
c) frio
d) tropical
e) semiárido
28- Qual dos países abaixo tem o Português como seu
idioma oficial?
a) México e Argentina
b) Chile e Argentina
c) Portugal e Angola
d) Peru e Chile
e) África do Sul e Equador
29- No ano de 1889, antes de se tornar uma república
o Brasil era?
a) uma colônia
b) uma metrópole
c) uma monarquia constitucional
d) um estado fascista
e) um império
30- Qual das capitais abaixo é banhada pelo oceano:
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a) Belo Horizonte
b) Vitória
c) Campo Grande
d) Rio Branco
e) São Paulo
Informática

31- O botão
no BrOffice Calc tem a função de?
a) acessar ligação externa
b) atualizar um vínculo externo
c) baixar atualizações
d) modo rascunho
e) criar um hiperlink
32- Qual a função no BrOffice Calc do botão
?
a) mesclar
b) alinhar texto à direita
c) alinhar o texto à esquerda
d) recortar o texto selecionado
e) centralizar o texto
33- Utilizando o Microsoft Excel qual a função do botão
?
a) justifica o texto selecionado
b) centraliza o texto entre a parte superior e inferior da
célula
c) centraliza o texto selecionado
d) cria lista numerada
e) classifica uma lista
34- O Windows media player é um programa utilizado
para?
a) editar fotos
b) editar imagens
c) editar textos
d) acessar a internet
e) player para arquivos de imagem e som
35- No prompt de comandos do Windows, o que
acontece ao digitarmos o comando format c: seguido
da tecla ENTER?
a) formata o texto c:
b) formata a unidade de disco C
c) formata o caracter C
d) formata o arquivo c:
e) este comando não existe
36- No Microsoft Excel o botão
tem a função de?
a) sobrepor uma página
b) inserir outro texto
c) copiar para a área de transferência
d) colar da área de transferência
e) nenhuma das alternativas
37- Digitando o comando date seguido da tecla ENTER
no prompt de comandos do Windows qual o resultado?
a) mostra a data atual e abre para digitar uma nova
data
b) mostra a data de instalação do sistema
c) mostra o calendário do mês atual
d) mostra a data de formatação do HD
e) mostra a data de instalação do Windows

38- Ao digitarmos o comando cd\Intel no prompt de
comandos do Windows qual o resultado?
a) cria o diretório Intel
b) apaga o diretório Intel
c) muda as permissões do diretório Intel
d) copia os arquivos do diretório Intel
e) acessa o diretório Intel
39- Utilizando o Microsoft Excel qual função remove os
espaços de um texto?
a) space()
b) limpchar()
c) tirar()
d) jis()
e) arrumar()
40- No Microsoft Excel qual função utilizamos para
agrupar vários itens de texto em um único item de
texto?
a) arrumar()
b) textagr()
c) concatenar()
d) fonética()
e) nenhuma das alternativas

