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Instrução: As questões 01 a 08 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Sou quase neurótico em relação ___ horários. 
Quando tenho um compromisso nas primeiras horas 
da manhã, não durmo. E saio de casa de madrugada, 
especialmente depois que o trânsito da minha cidade 
(e de centenas de outras neste país) se transformou 
em rali com obstáculos. Até para uma sessão de 
cinema sou dos primeiros ___ chegar – e isso bem 
antes das casas de espetáculo proibirem o acesso de 
quem chega atrasado. 
 Na infância, chegava cedo ao cinema para trocar 
gibis. Hoje é difícil imaginar, mas a garotada da minha 
época (lá pelo tempo do cinema mudo) ia para ___ 
sala de projeção com pilhas de revistinhas sob os 
braços, para trocar antes e depois do filme. Na 
adolescência, eu chegava cedo para não perder o 
Canal 100. 
 O Canal 100 era um cinejornal dirigido pelo carioca 
Carlos Niemeyer, que foi namorado da cantora 
Carmem Miranda e que inventou uma maneira original 
de filmar o futebol. Com câmeras colocadas em vários 
pontos do estádio, ele flagrava lances espetaculares e 
expressões de jogadores e torcedores, que depois 
eram projetadas em câmera lenta no telão. Quem viu 
jamais vai esquecer. 
 A maior sacada de Niemeyer no futebol foi virar as 
câmeras para os torcedores. Enquanto a bola rolava, 
o Canal 100 gravava o pessoal da galera roendo 
unhas, fazendo caretas e exibindo olhos esbugalhados 
e bocas desdentadas. Naqueles tempos pretéritos, as 
arquibancadas não eram frequentadas apenas pela 
elite branca, os ingressos ainda não tinham caído nas 
mãos dos cambistas da Fifa. 
 No cinema, o futebol era muito mais encantador 
do que no próprio estádio. A plateia emudecia aos 
acordes da música Na Cadência do Samba, que era a 
característica do cinejornal, e só interrompia o silêncio 
para vibrar com lances e dribles vistos em detalhes 
inimagináveis, ou para rir de algum geraldino flagrado 
em momento de desespero. 
 Os geraldinos, aqueles torcedores molambos que 
roíam os dedos ___ beira do campo, desapareceram 
dos estádios. E o futebol brasileiro é que está sendo 
jogado em câmera lenta. Estamos precisando acordar 
mais cedo. 

 
Adaptado de SOUZA, Nilson. Câmera Lenta. Zero Hora, 14 
de julho de 2014, p. 2. 

 
 

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 01, 07, 12 e 41. 

 
(A) a – à – a – à. 

(B) a – a – a – à. 

(C) à – a – à – a. 
(D) a – a – à – à. 

(E) a – a – a – a. 

02. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - O trânsito de centenas de cidades brasileiras está 
muito ruim. 

II - Hoje em dia as casas de espetáculos permitem a 
entrada de pessoas atrasadas. 

III - Quem inventou uma maneira original de filmar o 
futebol foi namorado de Carmem Miranda. 

 
De acordo com o texto, quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

03. que (l. 19) faz referência a 
 

(A) filme (l. 14). 
(B) Canal 100 (l. 17).  

(C) cinejornal (l. 17). 

(D) Carlos Niemeyer (l. 18). 
(E) futebol (l. 20). 

 

04. Assinale o melhor sinônimo para a palavra sacada 
(l. 25), no sentido em que ela aparece no texto. 

 
(A) Publicidade. 
(B) Ideia. 
(C) Balaustrada. 
(D) Tentativa. 
(E) Furada. 

 

05. O articulador ou (l. 38) expressa ideia de 
 

(A) conclusão. 
(B) contradição. 
(C) adição. 
(D) alternância. 
(E) explicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
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06. Considere as afirmações a seguir sobre a pontuação 
do texto. 

 
I - O travessão da linha 07 poderia ser substituído 

por vírgula sem que isso acarretasse erro de 
pontuação. 

II - Na linha 29, a substituição de Naqueles tempos 
pretéritos por Naqueles dias acarretaria alte-
ração na pontuação do período. 

III - A supressão da vírgula da linha 41 não configuraria 
erro de pontuação. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

07. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - Hoje é difícil imaginar que a garotada trocava gibis 
no cinema. 

II - O autor do texto gosta de chegar atrasado. 
III - Um tipo específico de público desapareceu dos 

estádios de futebol. 
 

De acordo com o texto, quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

08. A partir do texto, NÃO é possível afirmar que 
 

(A) hoje as arquibancadas dos estádios são frequen-
tadas apenas pela elite branca. 

(B) antigamente as crianças trocavam gibis no cinema. 

(C) a música Na Cadência do Samba era característica 
do Canal 100. 

(D) o futebol era mais emocionante no estádio do que 
no cinema. 

(E) o futebol brasileiro de hoje não é tão interessante 
quanto era no passado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 09 a 16 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Duas tendências que os pais de classe média brasi-
leiros têm percebido em suas famílias: 1) os filhos 
passam cada vez mais tempo trancados em seus 
quartos, e 2) demoram muito mais tempo para sair de 
casa e construir seu próprio lar. 
 No Brasil, em parte por causa de nossa cultura 
latina, os jovens tradicionalmente já permanecem na 
casa dos pais mais tempo que os americanos e os 
europeus. Mas o fenômeno parece ter se prolongado 
nas últimas décadas, em função do aumento no preço 
dos imóveis, do desejo de fazer um pé-de-meia maior 
antes de dar o próximo passo e, provavelmente, da 
maior liberdade doméstica que hoje eles experimentam. 
Segurança, conforto e certa autonomia parecem 
superar eventuais percalços que a convivência 
familiar pode trazer. 
 O quarto se transformou na célula da liberdade em 
casa. Com conexão Wi-Fi, computador, televisão ___ 
cabo, celular e permissão para eventuais namoros, 
agora há jovens que mal põem o nariz para fora do 
quarto para dizer “bom dia”. Se bobear, até ___ 
refeições são feitas lá. 
 No Japão, num fenômeno que parece cada vez 
mais comum, pesquisadores estimam que quase 1 
milhão de jovens, principalmente homens, nunca 
abandonarão a casa de seus pais. São homens jovens 
que vivem reclusos em seus quartos, de onde não 
saem ___ anos. Não têm doença psiquiátrica e parecem 
adotar a apatia crônica como reação a uma cultura 
que exige muito do jovem. É uma espécie de desis-
tência prematura da autonomia.  
 No Brasil, fica o aviso para os pais. Conforto e 
liberdade podem e devem ser oferecidos aos filhos, 
desde que não haja uma quebra de rotina importante. 
Filhos que passam tempo demais trancados em si 
mesmos, sem perspectivas ou planos, podem precisar 
de ajuda. A apatia pode ser um sintoma de uma série 
de condições. Depressão, uso frequente de maconha, 
distúrbios de personalidade, medo de se expor (fobia 
social) são algumas delas. Quanto antes essas alterações 
forem percebidas e corrigidas, maior a chance de o 
jovem se readaptar ___ vida social. 
 
Adaptado de BOUER, Jairo. Por que eles não saem do quarto  
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairo-bouer/noticia 
/2014/06/por-que-eles-bnao-saem-do-quartob.html.  
Acessado em 10 de julho de 2014. 

 

 

09. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 18, 21, 28 e 42. 

 
(A) à – as – há – à. 

(B) à – às – a – a. 
(C) à – as – a – à. 

(D) a – às – há – a.  

(E) a – as – há – à. 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
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10. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - Os jovens brasileiros saem da casa dos pais mais 
tarde do que os americanos e os europeus. 

II - Quase um milhão de jovens brasileiros nunca 
abandonarão a casa de seus pais. 

III - No Japão, a apatia crônica pode ser considerada 
uma reação à cultura. 

 
De acordo com o texto, quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

11. o fenômeno (l. 09) faz referência a 
 

(A) Duas tendências que os pais de classe 
média brasileiros têm percebido em suas 
famílias (l. 01-02). 

(B) os filhos passam cada vez mais tempo 
trancados em seus quartos (l. 02-04). 

(C) No Brasil, em parte por causa de nossa 
cultura latina, os jovens tradicionalmente 
já permanecem na casa dos pais mais tempo 
que os americanos e os europeus. (l. 06-09). 

(D) O quarto se transformou na célula da liber-
dade em casa. (l. 17-18). 

(E) Filhos que passam tempo demais trancados 
em si mesmos (l. 35-36). 

 

12. Assinale a palavra que, se substituísse percalços 
(l. 15), mudaria o sentido do texto. 

 
(A) Contratempos. 
(B) Proveitos. 
(C) Dificuldades. 
(D) Transtornos. 
(E) Problemas. 

 

13. Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o 
texto. 

 
(A) Conforto e liberdade constituem quebra de rotina 

na relação entre pais e filhos. 

(B) Os jovens brasileiros saem de casa cada vez mais 
tarde. 

(C) Os jovens de hoje possuem mais facilidades em 
seus quartos do que os jovens de antigamente. 

(D) O aumento no preço dos imóveis é um fator que 
aumenta o tempo de permanência dos jovens na 
casa dos pais. 

(E) Alguns jovens japoneses parecem desistir prema-
turamente da autonomia. 

 

14. Assinale a palavra que, se substituísse reclusos 
(l. 27), mudaria o sentido do texto. 

 
(A) Detidos. 
(B) Encarcerados. 
(C) Isolados. 
(D) Abertos. 
(E) Solitários. 

 

15. Em qual das alternativas abaixo, a expressão quebra 
de rotina (l. 34) está corretamente pluralizada? 

 
(A) Conforto e liberdade podem e devem ser ofere-

cidos aos filhos, desde que não haja quebras de 
rotina importantes. 

(B) Conforto e liberdade podem e devem ser oferecidos 
aos filhos, desde que não hajam quebras de rotina 
importantes. 

(C) Conforto e liberdade podem e devem ser ofere-
cidos aos filhos, desde que não haja quebras de 
rotina importante. 

(D) Conforto e liberdade podem e devem ser oferecidos 
aos filhos, desde que não hajam quebras de rotina 
importante. 

(E) Conforto e liberdade podem e devem ser ofere-
cidos aos filhos, desde que não haja quebra de 
rotinas importante. 

 

16. A expressão essas alterações (l. 40) faz referência a 
 

(A) homens jovens que vivem reclusos em seus 
quartos (l. 26-27). 

(B) Conforto e liberdade (l. 32-33). 
(C) trancados em si mesmos (l. 35-36). 

(D) perspectivas ou planos (l. 36). 
(E) Depressão, uso frequente de maconha, 

distúrbios de personalidade, medo de se 
expor (l. 38-39). 
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Instrução: As questões 17 a 20 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 As crianças brasileiras estão engordando, e muitos 
pais não percebem. Para piorar, o sedentarismo infantil, 
um dos maiores fatores de risco para obesidade, se 
torna um padrão habitual de comportamento em muitas 
famílias. Alguns trabalhos divulgados nas últimas 
semanas dão a dimensão do problema. 
 Diversos países têm identificado sobrepeso e 
obesidade crescentes entre crianças. O Estudo Inter-
nacional de Obesidade, feito com 6 mil crianças de 10 
anos, em 12 cidades de diferentes países, mostrou 
que três em cada dez crianças estão nessa situação. 
Na cidade brasileira de São Caetano do Sul, o índice 
chega a quase quatro em cada dez crianças. 
 No Brasil, um estudo feito pela Escola de Enferma-
gem da Universidade de São Paulo, em Itupeva, interior 
do Estado, com 400 crianças menores de 3 anos, 
mostrou que quase um terço delas apresentava 
excesso de peso, mas só 20% das mães percebiam o 
problema. 
 Falta de atividade física regular, alimentação com 
excesso de calorias, mais tempo na frente das telas 
dos computadores e menos sono são alguns dos 
fatores identificados pelas pesquisas para explicar o 
aumento de peso entre as crianças. 
 Não é difícil entender o que ocorre. Com pais 
ocupados, falta de segurança, problemas de mobili-
dade nos centros urbanos e o fascínio que a tecnologia 
exerce sobre a garotada, fica difícil fazer o jovem sair 
de casa e se movimentar. As dietas mais fáceis de 
preparar e consumir costumam ser muito calóricas e 
pouco saudáveis. 
 Muitos pais não têm tempo nem paciência de 
mobilizar os filhos para atividades físicas e para 
comer melhor (em geral, isso dá mais trabalho). Para 
pais que, muitas vezes, também são sedentários, 
comem mal e estão acima do peso, o sobrepeso dos 
filhos pode ser menos importante. Até a percepção 
do excesso de peso fica comprometida. Criança seden-
tária e com excesso de peso tem muito mais chance 
de ser um adulto nas mesmas condições. No longo 
prazo, isso pode ser péssimo para a saúde. 
 
Adaptado de BOUER, Jairo. Os pais não enxergam a obesi-
dade infantil.  
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairo-bouer/noticia 
/2014/05/os-pais-nao-enxergam-bobesidade-infantilb.html. 
Acessado em 10 de julho de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Segundo o texto, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) as dietas mais fáceis de preparar e consumir 
contribuem para diminuir o peso das crianças. 

(B) dormir pouco pode ser considerado uma das 
causas da obesidade infantil. 

(C) as grandes cidades brasileiras apresentam 
problemas de mobilidade urbana. 

(D) muitos pais não percebem que os filhos estão 
gordos porque eles também estão acima do peso. 

(E) as crianças da cidade de São Caetano do Sul 
estão mais gordas do que a média apresentada 
pelo Estudo Internacional da Obesidade. 

 

18. Assinale a palavra que, se substituísse dimensão 
(l. 06), mudaria o sentido do texto. 

 
(A) Perspectiva. 
(B) Medida. 
(C) Intensificação. 
(D) Extensão. 
(E) Amplitude. 

 

19. delas (l. 17) e isso (l. 34) fazem referência, respecti-
vamente, a 

 
(A) 400 crianças menores de 3 anos (l. 16) e 

mobilizar os filhos para atividades físicas e 
para comer melhor (l. 33-34). 

(B) 400 crianças menores de 3 anos (l. 16) e 
Muitos pais não têm tempo nem paciência 
(l. 32). 

(C) 20 % das mães (l. 18) e Muitos pais não têm 
tempo nem paciência (l. 32). 

(D) 20 % das mães (l. 18) e mobilizar os filhos 
para atividades físicas e para comer melhor 
(l. 33-34). 

(E) calorias (l. 21) e mobilizar os filhos para ativi-
dades físicas e para comer melhor (l. 33-34). 

 

20. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - O sedentarismo infantil é um problema apenas 
brasileiro. 

II - isso (l. 41) refere-se a Criança sedentária e 
com excesso de peso tem muito mais chan-
ce de ser um adulto nas mesmas condições 
(l. 38-40). 

III - física (l. 20) é acentuada pela mesma razão que 
difícil (l. 25). 

 
De acordo com o texto, quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
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Instrução: As questões 21 a 32 referem-se ao texto 
abaixo. 

Testing Devices That Can Decidher PIN Codes 
 
 A research team at the University of 
Massachusetts, led by Dr Fu, used software that 
______ the shadows and movements of fingers in 
order to decipher Personal Identification Numbers 
(PINs) entered into tablets and smartphones even if 
the target display is hidden from view. 
 A range of devices were ______ including Google 
Glass, an iPhone 5, a Samsung smartwatch and a 
Logitech webcam. Video captured by Glass produced 
a correct four digit PIN from three metres away with 
83 per cent accuracy and more than 90 per cent with 
manual corrections, while the webcam was accurate 
92 per cent of the time. 
 Similar software has been created in the past, but 
this is the first instance of technology that can 
decipher PINs even when the display is unreadable. It 
works by creating a reference image of the 
iPad’s screen and mapping the target’s finger 
movements onto this. Doctor Fu said that “Any 
camera works, but because Glass is on your head it’s 
perfect for this kind of sneaky attack”. 
 Google issued a statement saying: 
“Unfortunately, stealing passwords by watching 
people as they type them is nothing new. We 
designed Glass with privacy in mind. The fact that 
Glass is worn above the eyes and the screen lights up 
when it is activated makes it a fairly poor surveillance 
device.” 
 The research team were also able to record PINs 
using the same software from a distance of nearly 45 
meters by using a high resolution camcorder with an 
optical zoom.  
 A solution to this problem is the development of 
apps and add-ons that randomize the layout of the 
PIN entry keyboard, because if the software doesn’t 
know which layout is being used then it can’t 
work out which buttons are being pressed. Doctor Fu 
and his team have even created such an add-on 
which they hope to release for Android devices as 
the Privacy Enhancing Keyboard or PEK. 
 
Texto extraído e adaptado do sítio:  
www.independent.co.uk/how google glass-an 

 
 

21. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 03 e 07. 

 

(A) analysed – tested 
(B) included – discharged 
(C) involved – avoided 
(D) included – avoided 
(E) analysed – discharged 

 
 
 

22. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmativas, de acordo com o trecho entre as linhas 
01 a 13. 

 

(  ) A equipe de pesquisa não usou software para 
detectar sombras e movimentos dos dedos. 

(  ) Apenas dois dispositivos, um iPad e o Google 
Glass, foram estudados na pesquisa. 

(  ) O vídeo captado por Glass produziu uma senha de 
quatro dígitos correta a uma distância de três 
metros. 

(  ) A webcam não foi usada na pesquisa. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – F.  
(B) F – F – F – V.  
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – F – V – F. 

 

23. A palavra while, na linha 12, pode ser traduzida por: 
 

(A) por enquanto. 
(B) enquanto que.  
(C) agora. 
(D) somente. 
(E) daqui por diante. 

 

24. Assinale a alternativa correta de acordo com as linhas 
14 a 21 do texto. 

 
(A) Programas semelhantes jamais tinham sido criados 

antes. 

(B) A tecnologia para decifrar PINs, mesmo sem poder 
ler o display, tampouco é nova. 

(C) O mapeamento dos movimentos dos dedos não é 
usado na nova tecnologia. 

(D) Doctor Fu descarta o uso de qualquer câmera para 
decifrar PINs. 

(E) Doctor Fu crê que o Glass é o melhor porque está 
posicionado na cabeça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
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25. Considere as afirmativas abaixo.  
 

I - Infelizmente furtar PINs ao observar pessoas digi-
tando-os é um fenômeno novo.  

II - Glass foi criado pensando em privacidade.   
III - O fato de que a luz da tela do Glass acende 

quando ele é ativado torna-o ineficiente. 
 

Quais estão corretas de acordo com o que Google disse? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

26. Considere as afirmativas abaixo: 
 

I - a palavra range (l. 07) significa: variedade. 

II - a palavra instance (l. 15) significa: instante. 
III - a expressão to release (l. 39) significa: liberar. 

 
Quais estão corretas, de acordo com o contexto onde 
se encontram? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  

 

27. Qual a melhor tradução para a palavra statement 
(l. 22), no contexto onde se encontra? 

 
(A) determinação 
(B) intervenção  
(C) declaração 
(D) condição 
(E) solicitação 

 

28. Os pronomes them (l. 24) e it (l. 36) referem-se, 
respectivamente, a 

 
(A) passwords – the software. 
(B) people – the software. 
(C) eyes – the software. 
(D) passwords – layout. 
(E) people – layout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Assinale a alternativa correta de acordo com trecho 
entre as linhas 33 a 40.  

 
(A) A randomização do teclado não será a solução do 

problema. 
(B) Apps e add-ons podem randomizar o layout do 

teclado. 

(C) O layout pode apagar os botões que estão sendo 
tocados.  

(D) A equipe do Doutor Fu pretende colocar o seu 
programa a disposição do Google. 

(E) O Privacy Enhancing Keyboard ou PEK foi com-
prado pelo Android. 

 

30. Qual a ideia contida no segmento this kind of 
sneaky attack (l. 21)? 

 
(A) Esse modo de ataque muito difícil. 
(B) Essa maneira dúbia de atacar. 

(C) Esse tipo de ataque furtivo  
(D) Essa forma de ataque mal sucedido. 

(E) Esse modo justo de atacar.  
 

31. A melhor tradução para o segmento doesn’t know 
which layout is being used (l. 35 e 36), é  

 
(A) não quer saber qual layout será usado. 

(B) sabe qual layout está sendo usado. 
(C) não conhece qual layout será usado. 

(D) não sabe qual layout está sendo usado. 
(E) não sabe qual layout deva ser usado. 

 

32. No trecho It works by creating a reference 
image of the iPad’s screen and mapping the 
target’s finger movements onto this (l. 16-19) os 
segmentos iPad’s screen (l. 18) e target’s finger 
(l. 18) estão na forma do possessivo. Qual das alter-
nativas abaixo apresenta uma sentença que contém a 
mesma estrutura? 

 
(A) It’s a very good computer program. 
(B) The team’s created a new software. 

(C) Let’s all go to see the film at the cinema. 
(D) The shop’s doors are closed today because of the 

holiday. 

(E) The research’s been cancelled. 
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33. Considere o código VBscript abaixo, inserido em um documento HTML. 
 

<script type="text/vbscript"> 
Dim x(2,2) 
x(0,0) = "TJ" 
x(0,1) = "TJM" 
x(0,2) = "TRF" 
x(1,0) = "TRT" 
x(1,1) = "STJ" 
x(1,2) = "STF" 
x(2,0) = "TRE" 
x(2,1) = "TST" 
x(2,2) = "TSE" 
For i=0 to 2 
 For j=0 to 2 
  document.write(x(j,i)&"  -  ") 
 Next 
 document.write("===>") 
Next 
</script> 

 
O código acima, quando executado no browser, mostrará siglas em uma determinada ordem. Qual das alternativas 
abaixo apresenta essa ordem? 

 
(A) TJ - TRT - TRE - ===>TJM - STJ - TST - ===>TRF - STF - TSE - ===> 

(B) TJ - TJM - TRF - ===>TRT - STJ - STF - ===>TRE - TST - TSE - ===> 

(C) TJ - TJ - TJ - ===>STJ - STJ - STJ - ===>TSE - TSE - TSE - ===> 

(D) TJ - STJ - TSE - ===>TJ - STJ - TSE - ===>TJ - STJ - TSE - ===> 

(E) TJ - STJ - TSE - ===>TRT - TST - TJ - ===>TRE - TJM - STF - ===> 

 

34. Após a instalação do MS-Office, diversos ajustes 
podem ser feitos nas configurações de cada um de 
seus programas. Qual das alternativas abaixo NÃO é 
uma das configurações possíveis de se fazer para 
se adaptar às necessidades dos usuários, através 
das opções de configuração, considerando-se o MS-
Excel? 

 
(A) Ajustar o sistema de data para início em 1904 ao 

invés de 1900. 
(B) Ajustar a precisão interna dos valores calculados, 

para o mesmo número de casas em que os mesmos 
forem exibidos (ex.: 10*2/3=6,6666666...., que, 
se for exibido com 2 casas, exibirá 6,67). 

(C) Ajustar o recálculo da planilha para manual ao 
invés de automático. 

(D) Inibir a tradução automática de nomes de funções 
quando a planilha for gerada pelo Excel em outros 
idiomas. 

(E) Alterar o tipo e o tamanho da fonte-padrão a 
ser usada por novas planilhas. 

 
 
 
 
 
 

35. No contexto da gerência de serviços de Tecnologia de 
Informação, é importante conhecer os conceitos 
básicos do padrão ITIL v.3, cuja sigla significa 

 
(A) Information Technology Intermediate Level.  
(B) Information Technology Infrastructure Library. 
(C) Information Transfer and Integration Library. 
(D) Information Transfer and Information Leverage. 
(E) Information Technology Interchange Library. 
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36. Deseja-se dimensionar o número de interfaces de 
rede necessárias para interconectar cinco equipamentos. 
Considerando-se apenas as interfaces usadas pelos 
cinco equipamentos a serem conectados, assinale a 
alternativa que indica o número total de interfaces 
necessárias para formar uma topologia física em barra-
mento, anel e estrela, respectivamente. 

 
(A) 5, 5, 5. 

(B) 5, 10, 5. 
(C) 5, 10, 6. 

(D) 5, 10, 10. 
(E) 6, 10, 5. 

 

37. Três caixas possuem equipamentos diferentes de 
interconexão de redes, identificadas, cada uma, 
com uma “dica” relacionada ao tipo de equipamento. 
Primeira caixa: "Esse equipamento possui implemen-
tadas apenas as camadas um e dois do modelo de 
referência OSI"; segunda caixa: "Esse equipamento é 
capaz de encontrar a melhor rota para o tráfego de 
dados"; terceira caixa: "Todos os dispositivos eventu-
almente conectados a esse equipamento estão no 
mesmo domínio de colisão".  
 
Assinale a alternativa que identifica, correta e respec-
tivamente, os tipos dos equipamentos das caixas. 

 
(A) hub, roteador e switch. 
(B) roteador, hub e switch. 
(C) roteador, switch e hub. 
(D) switch, hub e roteador. 
(E) switch, roteador e hub. 

 

38. Assinale a alternativa que corresponde à camada do 
modelo OSI responsável pela conectividade “fim a 
fim”, criando uma abstração de conexão. 

 
(A) Camada de Aplicação. 
(B) Camada de Enlace. 
(C) Camada Física. 
(D) Camada de Rede. 
(E) Camada de Transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Uma rede local do tipo LAN pode ser subdividida 
em várias VLANs (IEEE 802.1Q). Assinale a alternativa 
que melhor justifica o uso dessa tecnologia. 

 
(A) Reduzir o volume de tráfego do tipo broadcast 

recebido pelas estações da rede. 

(B) Eliminar o tráfego de broadcast recebido pelas 
estações da rede. 

(C) Otimizar a distribuição física das estações que 
formam a rede. 

(D) Aumentar o volume de tráfego percebido pelas 
estações da rede. 

(E) Aumentar o número de estações da LAN, com a 
inclusão dos VIDs (VLAN Identifier). 

 

40. Com relação à identificação da melhor máscara de 
rede (máscara variável) para uma rede do tipo IPv4, 
capaz de acomodar 32 estações com desperdício 
mínimo de endereços, observe os itens abaixo. 

 
I - Máscara “255.255.255.192”. 

II - Máscara “/26”. 

III - Máscara para a “Classe C”. 
 
Quais estão corretos? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

41. Quando um servidor de páginas Apache é instalado, 
este recebe uma configuração padrão. Com relação 
à alteração da configuração da porta de recepção 
de requisições, considere as afirmativas abaixo. 

 
I - Existe um arquivo de configuração que pode ser 

editado com o número da porta de recepção. 

II - Caso a porta de recepção seja a "80", basta não 
configurar nenhuma informação de porta. 

III - O servidor pode ser configurado para receber 
requisições pela porta "8080". 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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42. A assinatura digital de um documento envolve a geração 
de um resumo criptográfico desse documento (hash) 
e a cifragem desse resumo. Para obter o hash e sua 
cifragem podem ser usados, respectivamente: 

 

(A) chave privada e chave pública do emissor do 
documento. 

(B) chave pública do emissor e chave pública do 
destinatário. 

(C) chave privada do emissor e chave pública do 
destinatário. 

(D) SHA-1 e chave pública do emissor do documento. 
(E) MD5SUM e chave privada do emissor do docu-

mento. 
 

43. Uma rede IPv6 recebeu o bloco 2001:DB8::/48. O 
administrador dessa rede precisa subdividi-la em 1024 
sub-redes. Qual é a máscara que deve ser usada? 
 
(A) 255.255.252.0 
(B) 255.255.255.255.255.255.252.0 
(C) /22 
(D) /58 
(E) /74 

 

44. Considere a configuração abaixo. 
Uma base sem fio (wireless), com SSID “apto123”, 
possui um servidor DHCP para fornecer endereços IP 
para os equipamentos sem fio na rede 192.168.0.0/24. 
Há dois notebooks, N1 e N2, associados a essa base, 
com os IPs 192.168.0.15/24 e 192.168.0.17/24, 
respectivamente. Essa base sem fio possui capacidade 
de roteamento e também está conectada na rede 
cabeada 10.11.12.0/24, possuindo o endereço 
10.11.12.1/24 em sua interface de rede. Há ainda um 
desktop D1 com o IP 10.11.12.20/24.  
Com base nessa configuração, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Para os equipamentos sem fio se comunicarem com 
o desktop D1, é preciso enviar o datagrama IP com 
o endereço IP de destino do gateway (10.11.12.1). 

(B) Para evitar duplicidade de IPs, as bases sem fio 
dos apartamentos vizinhos se comunicam com a 
base sem fio com SSID “apto123”, para sincronizar 
seus DHCPs. 

(C) Um datagrama enviado pelo notebook N1, destina-
do ao notebook N2, é primeiramente recebido pela 
base sem fio com SSID “apto123” e, posteriormen-
te, redirecionado por essa base ao notebook N2. 

(D) As bases sem fio dos apartamentos vizinhos podem 
possuir equipamentos com os mesmos endereços 
IP de N1 e N2 já que, obrigatoriamente, elas 
operam em diferentes canais de frequência. 

(E) Nessa topologia de rede, há dois domínios de 
colisão, um do lado sem fio e outro do lado da 
rede cabeada e, ambas, formam um único domínio 
de broadcast. 

45. No Windows 7, em suas versões Enterprise ou Ultimate, 
foi introduzido um mecanismo que controla o tipo 
de aplicações que o usuário pode executar. Como se 
chama esse mecanismo? 
 
(A) AppLocker. 
(B) BitLocker. 
(C) User Control Account. 
(D) Registry. 
(E) Windows Defender. 

 

46. Com relação aos drivers de dispositivos no Windows 7, 
é correto afirmar que 

 
(A) apenas o usuário administrador pode conectar e 

desconectar dispositivos físicos de E/S do equi-
pamento. 

(B) ao desconectar um equipamento da máquina, o 
driver de dispositivo correspondente é automati-
camente desinstalado. 

(C) a Microsoft provê uma assinatura digital para os 
drivers de dispositivos como uma espécie de selo 
de garantia, mas, excetuando as versões de 64 
bits, é possível instalar drivers de dispositivos 
não assinados. 

(D) um dispositivo do tipo plug-and-play, como os que 
usam USB, são automaticamente reconhecidos pelo 
sistema operacional e, por isso, não precisam ter 
drivers de dispositivos instalados. 

(E) a atualização de um driver de dispositivo deve ser 
feita com cuidado, pois o novo driver sobrescreve o 
anterior e, em caso de problemas com o novo 
driver, a única forma segura de recuperação é 
buscar uma cópia do driver antigo no site do 
fabricante. 
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47. Para proteger a confidencialidade dos dados armaze-
nados em disco, no Windows Server 2008 (e suas 
releases), há dois mecanismos disponíveis, o BitLocker e 
o emprego do Encrypting File System (EFS). Qual a 
diferença entre eles? 

 

(A) Em relação à cifragem de dados, não há diferenças 
entre eles, mas seu emprego depende da quanti-
dade de máquinas Cliente na rede. 

(B) O BitLocker possui um certificado digital autoassi-
nado, enquanto o EFS emprega uma chave de 
criptografia única, vinculada ao computador. 

(C) O BitLocker restringe o acesso a pastas comparti-
lhadas, com base nas permissões das contas 
individuais de cada usuário, e o EFS restringe por 
grupo de usuários. 

(D) Os certificados digitais empregados pelo BitLocker 
podem ser armazenados no Active Directory, ao 
passo que a chave de cifragem do EFS é armaze-
nada em um arquivo local. 

(E) O BitLocker atua em volumes inteiros e é transpa-
rente ao usuário, enquanto o EFS atua sobre 
arquivos e pastas individuais e é configurado pelo 
usuário. 

 

48. Entre os CODECs listados abaixo, qual corresponde 
ao CODEC de áudio que possui a menor vazão de 
dados? 

 
(A) G.723.1 
(B) G.729 
(C) GSM 
(D) G.726 
(E) G.711 

 

49. Considere a afirmativa abaixo.  
 
O protocolo _______ permite transmitir a sinalização 
e a mídia de uma comunicação VoIP em uma única 
porta da camada de transporte.  
 
Assinale a alternativa que completa, corretamente, 
a lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) H.245 
(B) H.225 
(C) SDP 
(D) SIP 
(E) IAX-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Considere a afirmativa abaixo.  
 

Um sistema de criptografia de fluxo consiste em um 
método que utiliza _________, em que o _______ é 
um exemplo desse tipo de sistema. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) chave assimétrica - RSA 
(B) chave simétrica – RC4 
(C) segredo compartilhado – MD5 
(D) chave simétrica – AES 
(E) chave assimétrica – 3DES 

 

51. Entre as alternativas abaixo, qual a que corresponde 
ao mecanismo de autenticação que exige certificado 
de cliente e servidor? 

 
(A) EAP-PEAP 
(B) EAP-TTLS 
(C) LEAP 
(D) EAP-TLS 
(E) NO-EAP 

 

52. Em uma rede sem fio que utiliza WPA2-Personal, o 
método de autenticação utiliza 

 
(A) necessariamente um servidor Radius. 
(B) protocolo de criptografia WEP. 
(C) autenticação baseada em PSK. 
(D) autenticação 802.1X. 
(E) chaves assimétricas com 1024 bits. 

 

53. Qual das alternativas abaixo corresponde a um proto-
colo que serve como ferramenta para que aplicativos 
VoIP possam identificar as informações necessárias 
para seu funcionamento em uma rede com NAT 
(Network Address Translation)? 

 
(A) SIP 
(B) STUN 
(C) TUN/TAP 
(D) MGCP 
(E) RTCP 
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54. Considere as afirmativas abaixo a respeito do protocolo 
RDP. 

 
I - O RDP permite a um administrador ver e controlar 

uma sessão, remotamente, em outro computador. 

II - A comunicação não utiliza criptografia, garan-
tindo uma rápida transferência de dados gráficos. 

III - É possível fazer uma aplicação que se encontra 
em computador remoto e utilizar a impressora 
do computador cliente. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

55. No padrão 802.11g, quando o número máximo de 
canais não superpostos é utilizado em uma mesma 
área de abrangência, com diferentes pontos de acesso, 
qual a capacidade (vazão) bruta máxima instalada 
nesta área, considerando-se todos os pontos de acesso 
em conjunto? 

 
(A) 11Mbps. 
(B) 33 Mbps. 

(C) 54 Mbps. 

(D) 162 Mbps. 
(E) 1024 Mbps. 

 

56. Em uma arquitetura VoIP baseada em SIP, os telefones 
IP e softfones implantam, obrigatoriamente, a funcio-
nalidade do servidor 

 
(A) Registrar. 

(B) Redirect Server. 
(C) User Agent Server. 
(D) Proxy Server. 
(E) Security Server. 

 

57. Assinale a alternativa correspondente a um protocolo 
que permite ao cliente acessar e manipular mensa-
gens de correio eletrônico, em um servidor, com a 
manipulação de pastas remotas e funcionalidade 
equivalente a pastas locais. 

 
(A) POP3 

(B) IMAP4rev1 
(C) SMTP 

(D) SNMPv3 

(E) HTTPS 
 
 
 

58. Ao ser iniciado, o servidor MySQL executa as conexões 
de rede de programas de cliente e gerencia o acesso 
às bases de dados em nome dos clientes. 
Com relação a essa configuração, assinale a alternativa 
abaixo, correspondente ao programa que faz a maioria 
do trabalho em um instalação MySQL. 

 
(A) mysqld 
(B) mysqld_safe 

(C) mysql.server 

(D) mysqld_multi 
(E) comp_err 
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59. Observe as afirmações abaixo, com relação aos casos 
de dispensa de licitação, tendo em vista as disposi-
ções da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
I - Contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos. 

II - Casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou cala-
mitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calami-
dade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos. 

III - Aquisição de bens e insumos destinados exclusi-
vamente à pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento à 
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim 
específico.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Considere as afirmativas a seguir, tendo em vista as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
I - Na hipótese de inexigibilidade de licitação e em 

qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente 
pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor 
ou o prestador de serviços e o agente público 
responsável, sem prejuízo de outras sanções 
legais cabíveis. 

II - É inexigível a licitação para o fornecimento de 
bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 
que envolvam, cumulativamente, alta complexi-
dade tecnológica e defesa nacional, mediante 
parecer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão. 

III - É dispensável a licitação para aquisição de mate-
riais, equipamentos ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou repre-
sentante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca, devendo a comprovação de exclusivi-
dade ser feita através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

61. Considere, nas alternativas abaixo, a quem compete 
impetrar o mandado de segurança coletivo, segundo a 
Constituição Federal. 

 
I - Partido político com representação no Congresso 

Nacional. 

II - Organização sindical, entidade de classe ou asso-
ciação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 
de seus membros ou associados. 

III - Governador de Estado. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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62. Considere as afirmativas a seguir, tendo em vista as 
disposições da Constituição Federal.  

 
I - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasi-

leiros natos e naturalizados, salvo nos casos pre-
vistos nesta Constituição. 

II - É privativo de brasileiro nato o cargo de Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça.  

III - Será declarada a perda da nacionalidade do brasi-
leiro que tiver cancelada sua naturalização, por 
decisão do Ministério da Justiça, em virtude de 
atividade nociva ao interesse nacional.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
 

63. Considere os itens abaixo.  
 

I - O Juízes de Direito. 

II - O Tribunal de Justiça. 
III - As Câmaras de Arbitragem e Mediação. 

 
Conforme estabelecido pela Constituição Estadual, 
quais são órgãos do Poder Judiciário do Estado? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

64. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições da Constituição Estadual. 

 
I - Os Tribunais de segunda instância têm sede na 

Capital do Estado e jurisdição em todo o território 
estadual. 

II - No Tribunal de Justiça, será constituído órgão 
especial, com no mínimo dez e no máximo vinte 
membros, para exercício das atribuições adminis-
trativas e jurisdicionais de competência do Tribunal 
Pleno.  

III - Compete ao Chefe do Executivo a proposição de 
lei para a criação e a extinção de cargos nos 
serviços auxiliares da Justiça Estadual.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

65. Com relação às regras previstas na Lei Complementar 
Estadual n.º 10.098/94 (Estatuto e Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio 
Grande do Sul), é correto afirmar que o preenchimento 
dos requisitos para ingresso no serviço público dar-se-á 
por ocasião 

 
(A) da posse. 
(B) da nomeação. 
(C) da entrada em exercício. 
(D) da inscrição no concurso. 
(E) do término do estágio probatório. 

 

66. As regras previstas na Lei Complementar Estadual n.º 
10.098/94, no que se refere à promoção do servidor, 
estabelecem que somente poderá concorrer à promoção 
aquele que preencher os requisitos estabelecidos 
em lei e não tiver sido punido nos últimos _________ 
com pena de suspensão, convertida, ou não, em multa. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 
 
(A) dois meses 

(B) quatro meses 
(C) seis meses 

(D) doze meses 
(E) vinte e quatro meses 

 

67. As regras previstas na Lei Complementar Estadual n.º 
10.098/94, em relação ao processo de reversão, 
estabelecem que o servidor com mais de _________ 
não poderá ter processada a sua reversão. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) 35 anos 
(B) 40 anos 

(C) 45 anos 
(D) 50 anos 

(E) 60 anos 
 

68. As regras previstas na Lei Complementar Estadual n.º 
10.098/94, em relação à apuração do tempo de 
serviço do servidor público, estabelecem que esse 
levantamento será feito em dias, convertidos em anos, 
que serão considerados como um período de ______. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) 360 dias 
(B) 362 dias 

(C) 363 dias 

(D) 364 dias 
(E) 365 dias 
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69. A modalidade de licitação denominada pregão, 
disciplinada pela Lei Federal n.º 10.520/2002, esta-
belece que o prazo de validade das propostas seja de 
_________, se outro não estiver fixado no edital. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 
 
(A) 40 dias  

(B) 60 dias 
(C) 90 dias 

(D) 120 dias 

(E) 180 dias 
 

70. O regime da Lei Federal n.º 10.520/2002, que disci-
plina a modalidade de licitação denominada pregão, 
estabelece que o convocado, dentro do prazo de vali-
dade da sua proposta, que não celebrar o contrato, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descre-
denciado no Sicaf ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores, pelo prazo de até __________, sem 
prejuízo das multas previstas, em edital e no contrato, 
e das demais cominações legais. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do parágrafo acima. 

 
(A) um ano 

(B) dois anos 

(C) três anos 
(D) quatro anos 

(E) cinco anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


