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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMEN TO DA FOLHA DE RESPOSTAS 

� Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado. 
 

� Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado. 
 

� A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e deverá  ser preenchida com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

� A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço 
compreendido pelos círculos, com caneta  esferográfica de cor azul ou preta , conforme o exemplo:  

 

   A           B          C           D          E  

 

� Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para 
cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 

� Não haverá substituição da folha de respostas. 
 

� A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 
 

� O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova. 
 

� O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova. 
 

� Este caderno de prova não  poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo 
e levá-lo consigo ao término da prova. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 
 

Questão 01  

Utilizando o Sistema Operacional Linux, qual comando 
abaixo é utilizado para remover um diretório cheio? 
 

A) Del –fr nomediretorio 
B) cp nomediretorio  
C) rm nomediretorio 
D) rm –rf nomediretorio 
E) Nenhum. 

 
 
 
 

Questão 02  

O Linux e o Windows são sistemas operacionais. 
Sobre eles podemos afirmar que 
 

1 – o Linux é um software livre. 
2 – o Windows só funciona em computadores de 

64 bits. 
3 – o Linux exige mais memória do computador do 

que o Windows. 
4 – o Linux é mais utilizado em servidores (Banco 

de Dados, Dominio etc.) do que o Windows. 
5 – o BrOffice pode ser instalado nos dois 

sistemas operacionais. 
 
Podemos afirmar que estão corretas  
 

A) apenas1 – 2 – 3 – 4. 
B) apenas 1 – 3 – 4. 
C) apenas 2 – 4 – 5. 
D) apenas 1 – 4 – 5. 
E) apenas 2 – 3 – 5. 

 
 
 
 
 
 

Questão 03  

Periféricos: termo muito utilizado com relação aos 
computadores. Qual alternativa abaixo contém 
somente periféricos? 
 

A) CPU, mouse e processador 
B) Monitor, mouse e teclado 
C) Teclado, slot de memória e pen drive  
D) Fone de ouvido, fonte de energia e cooler  
E) Cooler, impressora e caneta ótica 

 
 
 
 
 
 

 
Questão 04  

O protocolo FTP permite realizar transferências de 
arquivos entre diferentes computadores, 
independentemente do sistema operacional utilizado. 
Sobre o funcionamento do FTP, assinale a alternativa 
correta . 
 

A) Os arquivos podem ser transferidos pelas 
conexões de dados ou de controle. 

B) A conexão de dados existe apenas durante a 
transferência de dados. 

C) O servidor de FTP é o responsável por iniciar 
e encerrar a conexão de controle. 

D) A conexão de controle não existe durante a 
transferência de dados. 

E) O FTP utiliza o protocolo SSH na conexão de 
controle. 

 
Questão 05  

Os navegadores de internet são ainda a principal 
porta de entrada da internet para o usuário comum de 
computadores desktop.  
Assinale a alternativa que contém somente 
navegadores de internet. 
 

A) Opera, FTP, HTTPs e Firefox 
B) Filezilla, Chrome, Internet Explorer e Edge 
C) Chrome, Opera, Firefox e Safari 
D) Edge, Netbeans, Opera e Firefox  
E) Apache, Mysql, Edge e Chrome 

 
 
 

Questão 06  

Com relação aos dispositivos SSD, podemos afirmar 
que: 
 

1 – o  SSD (solid-state drive) é uma nova 
tecnologia de armazenamento considerada a 
evolução do disco rígido (HD). Ele não possui 
partes móveis e é construído em torno de um 
circuito integrado semicondutor, o qual é 
responsável pelo armazenamento, 
diferentemente dos sistemas magnéticos 
(como os HDs); 

2 – o SSD ainda tem o peso menor em relação 
aos discos rígidos, mesmo os mais portáteis 
possuem um consumo reduzido de energia, 
consegue trabalhar em ambientes mais 
quentes do que os HDs (cerca de 70°C) e, 
por fim, realiza leituras e gravações de forma 
mais rápida; 

3 – o preço do SSD é muito menor do que os 
HDs. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Nenhuma alternativa está correta. 
C) Somente a alternativa 3 está correta. 
D) Estão corretas as alternativas 1 e 3. 
E) Estão corretas as alternativas 1 e 2. 
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Questão 07  

 
 
4 
 
 
 
Conforme a figura acima preencha com os números 
indicativos dos elementos apontados 
 

(   ) teclado 
(   ) slot de memória 
(   ) slot do Processador 
(   ) conexão ethernet 

 
A) 3 – 2 – 1 – 4 
B) 1 – 4 – 2 – 3 
C) 4 – 3 – 2 – 1 
D) 1 – 4 – 3 – 2 
E) 1 – 2 – 4 – 3 

 
 
 

Questão 08  

O sistema que tem por base esta definição:  
resolver nomes de domínios em Endereços IP, é o  
 

A) HTTP. 
B) POP3. 
C) FIREWALL. 
D) PROXY. 
E) DNS. 

 
 
 

Questão 09  

Na realidade, o _________ é um conjunto de 
protocolos. Esse grupo é dividido em quatro camadas: 
aplicação, transporte, rede e interface. Cada uma 
delas é responsável pela execução de tarefas 
distintas. Essa divisão em camadas é uma forma de 
garantir a integridade dos dados que trafegam pela 
rede. 
 

A) TCP/IP 
B) PROXY 
C) HTTPS 
D) LINUX 
E) POP3 

 
 

 
Questão 10  

O conjunto de hardware e software necessários para 
filtrar o tráfego, ou seja, barrar dados inconvenientes 
entre duas redes, podendo ainda monitorar as 
milhares de portas usadas na comunicação dos 
aplicativos é o 
 

A) TCP/IP. 
B) PROXY. 
C) HTTP. 
D) FIREWALL. 
E) FILEZILLA. 

 
 
 
 

Questão 1 1 

Fazem parte do pacote do Microsoft Office os 
aplicativos 
 

A) Excel, Word, Access, PowerPoint e outlook. 
B) Excel, Word, Base, Impress e outlook.  
C) Calc, Word, Access, Powerpoint e outlook. 
D) Calc, Writer, Base, Impress e Math. 
E) Excel, Writer, Access, Powerpoint e Draw. 

 
 
 
 

Questão 12  

Existe um comando que mostra o IP da máquina, 
tanto no Linux como no Windows, digitados no 
terminal. São, respectivamente, 
 

A) IfConfig e ipconfig. 
B) ./arquivo.sh e ping. 
C) ifconfig e ping. 
D) ifconfig e ipconfig. 
E) ./arquivo.sh e ipconfig. 

 
 
 
 

Questão 13  

Tanto no sistema operacional Linux como no 
Windows, podemos gravar serviços a serem 
executados em dia e hora determinados, conforme 
nossa necessidade. Esses serviços são registrados, 
respectivamente, no Linux e no Windows através do 
 

A) vim e agendador de tarefas. 
B) crontab e netbeans. 
C) shell e agendador de tarefas. 
D) crontab e windows defender. 
E) crontab e agendador de tarefas. 

 
 
 
 
 

 

 1 

2 

3 
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Questão 14  

Relacione os programas maliciosos listados na coluna 
1 com a respectiva descrição na coluna 2. 

 
Coluna 1 

1. vírus 
2. verme 
3. cavalo de Troia 
4. flooders 

 
Coluna 2 

(   ) Programa que contém alguma funcionalidade 
adicional inesperada. 

(   ) Sobrecarrega a comunicação da internet/rede 
e visa a diminuir o desempenho geral do 
sistema do PC afetado, causando ataques de 
negação de serviço. 

(   ) Programa que se propaga sem depender de 
outro programa. 

(   ) Anexa-se a um programa, faz cópias de si e 
tenta se espalhar para outros computadores. 

 
A) 1 – 2 – 3 – 4 
B) 3 – 4 – 2 – 1 
C) 2 – 4 – 3 – 1 
D) 3 – 4 – 1 – 2 
E) 4 – 3 – 2 – 1 

 
 
 
 

Questão 15  

Relacione os comandos de terminal Linux 
apresentados na coluna 1 com sua respectiva 
funcionalidade na coluna 2. 
 
Coluna 1 

1. ls 
2. cd 
3. chown 
4. mkdir 

 
Coluna 2 

(   ) Altera o proprietário de um arquivo. 
(   ) Navega para uma pasta. 
(   ) Cria uma pasta. 
(   ) Lista o conteúdo da pasta corrente. 

 
A) 4 – 2 – 1 – 3 
B) 1 – 2 – 3 – 4 
C) 2 – 1 – 4 – 3 
D) 3 – 1 – 2 – 4 
E) 3 – 2 – 4 – 1 

 
 
 
 
 
 

 
Questão 16  

Em algumas distribuições Linux, tal como Ubuntu, há 
um comando de terminal chamado apt-get. Qual é a 
sua funcionalidade? 
 

A) Limpar o sistema de arquivos removendo 
arquivos na lixeira, arquivos de cachê, 
arquivos temporários, etc. 

B) Procurar e remover programas maliciosos. 
C) Diagnosticar e consertar problemas de 

hardware, tal como setores defeituosos no 
disco rígido. 

D) Instalar ou remover aplicativos, atualizar listas 
de pacotes de softwares e atualizar o sistema 
manualmente. 

E) Executar um script de inicialização ou de 
parada para o serviço passado como 
parâmetro. 

 
Questão 17  

Com relação aos protocolos UDP e TCP, analise as 
assertivas abaixo. 
 

I) O protocolo UDP é um protocolo de transporte 
orientado à conexão. 

II) O protocolo UDP é mais leve, porém essa 
leveza vem do fato que ele tolera perdas de 
pacotes. 

III) O protocolo TCP preza pela confiabilidade da 
transmissão dos dados. 

IV) O  protocolo  TCP  é  mais  utilizado  em  jogos 
on-line, streaming de vídeo e de voz. 

 

Podemos afirmar que estão corretas  
 

A) Apenas I e II 
B) Apenas II e III 
C) Apenas I e IV 
D) Apenas III 
E) Apenas II 

 
Questã o 18 

Sobre alguns equipamentos de redes de 
computadores, analise as assertivas abaixo. 
 

I) Um switch mapeia de forma inteligente os 
seguimentos de rede a ele conectados, 
permitindo, assim, somente a passagem do 
pacote necessário. 

II) Um hub guarda na memória os endereços dos 
destinatários em uma tabela, decodificando o 
cabeçalho do pacote para localizar o endereço 
MAC do destinatário 

III) Um roteador é um equipamento usado para 
conectar diferentes redes de computadores 
entre si.  

 

Quais são as corretas ? 
 

A) I, II e III. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) Apenas III. 
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Questão 19  

Associe os modos de operação do RAID listados na 
coluna 1 com a respectiva descrição na coluna 2. 
 
Coluna 1 

1. Raid 0 
2. Raid 1 
3. Raid 5 
4. Raid 10 

 
Coluna 2 

(   ) Utiliza o sistema de paridade para manter a 
integridade dos dados. 

(   ) Trabalha com pares de HDs em que um disco 
do par guarda a cópia do outro. 

(   ) Metade dos HDs é utilizada em modo striping, 
enquanto a segunda metade armazena uma 
cópia dos dados dos primeiros. 

(   ) Tem como objetivo único melhorar o 
desempenho. 

 
A) 1 – 2 – 3 – 4 
B) 4 – 3 – 2 – 1 
C) 2 – 3 – 1 – 4 
D) 3 – 4 – 1 – 2 
E) 3 – 2 – 4 – 1 

 
 

Questão 20  

No Windows, utilizamos o recurso adicionar uma 
impressora, que mostra a tela abaixo: 

 
 

Qual dos itens você vai utilizar para adicionar uma 
impressora instalada com um número de IP fixo, 
exemplo: 10.15.3.254? 
 

A) Minha Impressora é um pouco antiga. Ajude-
me a localizá-la. 

B) Selecionar uma impressora compartilhada 
pelo nome. 

C) Adicionar uma impressora usando um 
endereço TCP/IP ou nome de host. 

D) Adicionar uma impressora Bluetooth, sem fio 
ou de rede que seja detectável. 

E) Adicionar uma impressora local ou de rede 
usando configurações manuais. 

 
Questão 2 1 

Analise as assertivas abaixo sobre firewall, marcando 
V, para as assertivas verdadeiras, ou F, para as 
falsas. 
 

(   ) O firewall é um grande aliado no combate a 
vírus e cavalos de troia, uma vez que é capaz 
de bloquear portas que eventualmente sejam 
usadas pelas "pragas digitais" ou então 
bloquear acesso a programas não 
autorizados. 

(   ) O firewall pode ser usado para fazer backup 
de dados, transferindo para outros 
computadores. 

(   ) O firewall pode ser usado para ajudar a 
impedir que sua rede ou seu computador seja 
acessado sem autorização. Assim, é possível 
evitar que informações sejam capturadas ou 
que sistemas tenham seu funcionamento 
prejudicado pela ação de hackers. 

(   ) Em redes corporativas, é possível evitar que 
os usuários acessem serviços ou sistemas 
indevidos, além de ter o controle sobre as 
ações realizadas na rede, sendo possível até 
mesmo descobrir quais usuários as 
efetuaram. 

 
A ordem correta  de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo é: 
 

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

 
 
 
 

Questão 22  

Observe a figura abaixo 
 

 
 
Essas entradas são, respectivamente, da esquerda 
para a direita, 
 

A) IDE, VGA E HDMI. 
B) DVI, VGA e HDMI. 
C) HDMI, DVI E VGA. 
D) SCSI, HDMI E DVI. 
E) VGA, HDMI E DVI. 
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Questão 23  

Um usuário criou a planilha abaixo no Excel do pacote 
MsOffice 2007, versão em português, na qual foram 
inseridas as fórmulas 
 

I) Em E5, para expressar a soma dos valores 
contidos nas células B3 E D3. 

II) Em E6, para o menor número dentre todos, no 
intervalo de A3 a E3. 

III) Em E7, para a média aritmética dentre todos, 
no intervalo de A3 a E3. 

 
 

 
 
 
As fórmulas inseridas nas células E5, E6 E E7 são, 
respectivamente, 
 

A) =SOMA(B3:D3),   =MÍNIMO(A3:D3)     e 
=MED(A3:D3). 

B) =SOMA(B3;D3),   =MENOR(A3:E3;1)   e 
=MÉDIA(A3:E3). 

C) =SOMA(B3:D3),   =MENOR(A3:E3)     e 
=MÉDIA(A3:E3). 

D) =SOMA(B3:D3),   =MENOR(A3:E3;1)   e 
=MÉDIA(A3:E3). 

E) =SOMA(B3:D3),   =MENOR(A3:E3)     e 
=MÉDIA(A3:E3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 24 

O nosso sistema foi desenvolvido para ser executado 
somente no Firefox, e todos os relatórios antes de 
serem impressos são abertos em pdf. Para que o 
usuário possa ver o pdf aberto antes de imprimir, 
assinale quais os procedimentos que devem ser 
configurados no Firefox. 
 

A) Em opções -> permissões desmarcar o item 
bloquear janelas popup e em opções -> 
aplicativos no tipo de conteúdo PDF setar a 
ação -> como abrir com adobe ou visualizar 
no Firefox. 

B) Em opções -> permissões desmarcar o item 
bloquear janelas popup e em opções -> 
aplicativos no tipo de conteúdo PDF setar a 
ação -> sempre perguntar. 

C) Em opções -> permissões marcar o item 
bloquear janelas popup e em opções -> 
aplicativos no tipo de conteúdo PDF setar a 
ação -> como abrir com adobe ou visualizar 
no Firefox. 

D) Em opções -> permissões marcar o item 
bloquear janelas popup e em opções -> 
aplicativos no tipo de conteúdo PDF setar a 
ação -> sempre perguntar. 

E) Em opções -> permissões desmarcar o item 
bloquear janelas popup e em opções -> 
aplicativos no tipo de conteúdo PDF setar a 
ação -> salvar arquivo. 

 
 
 
 
 

Questão 2 5 

Analise as seguintes afirmativas sobre os comandos 
do sistema operacional Linux 
 

I) chmod é o comando que pode ser usado para 
alterar permissões de arquivos e diretórios.  

II) cp é o comando que pode ser usado para 
copiar arquivos e diretórios.  

III) pwd é o comando que pode ser usado para 
alterar a senha do usuário.  

 
Estão corretas  as afirmativas 
 

A) I e II apenas. 
B) II apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma. 
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Questão 2 6 

Comando acionado pelo atalho de teclado “Ctrl+E” do 
Microsoft Word, versão português do Office 2007:  
 
Assinale a opção correta . 
 

A) Alinhar o parágrafo à esquerda. 
B) Centralizar o texto. 
C) Recuar o parágrafo a partir da esquerda. 
D) Salvar o documento. 
E) Alinhar o texto à esquerda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2 7 

Em relação às opções disponíveis nas “Categorias” do 
“Painel de Controle” Microsoft Windows 10, versão 
português, relacione as colunas a seguir associando a 
configuração à categoria a que ela pertence. 
 
 
Categoria                  Configuração dentro da categoria 

I. contas de usuário                            (     ) Reconhecimento de fala 

II. sistemas e segurança                     (    ) Barra de tarefas e navegação 

III. rede e internet                                 (    ) Opções de energia 

IV. facilidade de acesso                      (    ) Gerenciador de credenciais  

V. aparência e personalização          (    ) Grupo doméstico 
 

 
 
Está correta  a sequência 
 

A) I – V – III – II – IV. 
B) V – IV – III – II – I. 
C) IV – V – II – I – III. 
D) IV – V – III – I – II. 
E) V – IV – III – I – II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questã o 28 

Assinale o texto do Microsoft Word, versão 
português do Office 2007, que está formatado 
apenas com a fonte “Times New Roman” e com o 
efeito de formatação “Contorno”. 
 
 

A) TEXTO FORMATADO 
B) TEXTO FORMATADO 

D) TEXTO FORMATADO 
E) TEXTO FORMATADO 

 
 
 
 
 

Questão 29  

Podemos considerar como dispositivos de 
armazenamento de dados: 

I) Pen drive 
II) CD 
III) Google drive 
IV) HD externo 
V) Memória RAM 

 
Estão corretos  
 

A) Todos. 
B) Nenhum. 
C) apenas I, II, III. 
D) apenas I, II, III, IV. 
E) apenas II, IV, V. 

 
 
 
 
 

Questão 30  

A classe “A” de endereços de IP possui 
 

A) 252 números de redes. 
B) 64 números de redes. 
C) 32 números de redes. 
D) 126 números de redes. 
E) 16 números de redes. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Consumismo e meio ambiente 

Rafael Tocantins Maltez e Monique Rodrigues Ferian 

 

1 Estamos vivendo na era pós-moderna, e o 
consumismo tornou-se uma de suas características 
fundamentais, o qual produz impactos preocupantes e 
até mesmo alarmantes sob a ótica do meio ambiente. 

2 Sabe-se que o consumo é parte integrante da 
atividade humana, tanto para atender a necessidades 
básicas e vitais, bem como para atender aos desejos 
mais fúteis e desnecessários. Porém o consumo pode 
transformar-se em consumismo, vale dizer, o viés 
patológico do consumo, acarretando práticas de 
desperdício, lixo em excesso descartado sem critério 
em todos os ambientes (inclusive nos oceanos e no 
espaço), rejeitos, os quais podem causar 
desequilíbrios notadamente no processo evolutivo 
natural e até civilizatório, fomentado por meio da 
criação de necessidades artificiais, ou seja, nem tão 
necessárias quanto pode se acreditar em um primeiro 
momento. Dessa forma, o consumismo pode, por um 
lado, trazer benefícios aos consumidores e 
fornecedores, contudo também pode acarretar efeitos 
pouco convenientes ao meio ambiente natural, 
essencial à sadia qualidade de vida, tornando a 
natureza cada vez mais explorada, degradada, 
vilipendiada e menos preservada e recuperada.  

3 Uma pesquisa do World Watch Institute, realizada 
em 2008, demonstrou que a degradação ambiental 
aumentou cerca de 50% nos últimos 30 anos. 
Degradação que se complementa pela produção de 
lixo, que totaliza cerca de 9 toneladas diárias, 
somente no Estado do Rio de Janeiro, conforme 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 2001. Daí surge o 
conceito de etiquetas de preço ocultas aos nossos 
olhos, ou seja, a maioria dos produtos e serviços que 
adquirimos diariamente não possui informação de 
seus impactos ambientais, seja ao Planeta ou à saúde 
e à segurança do consumidor, e tampouco aos 
trabalhadores envolvidos no processo de produção, 
que exercem seu trabalho para satisfazer nossas 
necessidades e nossos desejos. 

4 Muitas vezes, adquirem-se os produtos e utilizam-
se serviços sem o cuidado necessário, sem a 
preocupação de analisar o seu ciclo de vida com 
todos os impactos produzidos (desde a extração dos 
recursos naturais, o transporte, a transformação, 
passando pelo meio ambiente do trabalho e a 
distribuição e comercialização), consciência 
imprescindível para a eliminação ou mitigação dos 
impactos ambientais. Em que pese a crise ambiental 
que vivemos, não há uma política séria, sistemática, 
globalizante, para o desenvolvimento de atitudes 
sustentáveis, nem tampouco para a redução de danos  

 

e dos impactos. Diante desse aspecto, surge o 
argumento de que as tecnologias produtivas não são 
aptas a reduzirem os impactos, pois não se tinha a 
consciência ambiental na época de sua elaboração 
(como no caso dos combustíveis fósseis) ou que o 
custo é alto para a implementação de técnicas 
sustentáveis. 

5 O ser humano produziu e produz em um ritmo 
cada vez mais acelerado, impossibilitando a 
regeneração natural que tem seu ritmo próprio. O 
consumo global de bens e serviços já ultrapassou 
cerca de 30% da capacidade de regeneração natural 
do planeta. Sendo assim, questiona-se: Até que 
momento o homem irá se permitir viver dessa forma? 
Talvez somente no momento em que os impactos 
passarem a interferir de tal modo em sua vida 
cotidiana que a inviabilizará. Ou no momento em que 
a produção for paralisada por falta de recursos 
naturais. 

6  De um modo ou de outro, o ser humano deve 
manter-se atento, para que a tecnologia tão idolatrada 
não se torne inviável, pois ainda depende dos 
recursos naturais, os quais nem sempre são 
percebidos como imprescindíveis. A situação atual 
requer atenção, consciência ambiental e, 
principalmente, um freio nas embalagens e preços 
ocultos que insistimos em colocar nas coisas simples. 
Seja por meio de bom senso, mudança de hábitos, 
posturas e principalmente redução do consumo 
exagerado e desnecessário, pois é necessário 
fazermos algo, antes que seja tarde demais. 

 

Texto adaptado de 
<https://rafaelmaltez.jusbrasil.com.br/artigos/121944044/con
sumismo-e-meio-ambiente>, acessado em 28 de março de 
2018. 

 
Questão 31  

De acordo com as informações do texto, considere as 
afirmações I, II e III. Em seguida, assinale a alternativa 
correta . 
 

I) Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, 
somente o Estado do Rio de Janeiro produz 
aproximadamente nove toneladas de lixo por 
dia.  

II) O conceito de etiquetas de preço ocultas diz 
respeito ao não conhecimento dos impactos 
ambientais oriundos de produtos e serviços 
adquiridos diariamente.  

III) A consciência na aquisição de produtos e no 
uso de serviços é imprescindível para eliminar 
ou diminuir os impactos ambientais. 
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 



Universidade Estadual de Maringá – TESTE SELETIVO –  Edital N.º 022/2018-PRH 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
9 

 
Questão 32  

A partir da leitura do texto, considere as afirmações I, 
II e III. Em seguida, assinale a alternativa correta . 
 

I) Segundo uma pesquisa do World Watch 
Institute, a degradação ambiental aumentou 
cerca de 30% nos últimos 50 anos. 

II) A falta de consciência ambiental justificam 
indiscutivelmente os impactos ambientais 
produzidos pelas tecnologias produtivas. 

III) A produção acelerada do ser humano é 
acompanhada pela regeneração natural do 
meio ambiente.  
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 

Questão 33 

A partir da leitura do texto, considere as afirmações I, 
II e III. Em seguida, assinale a alternativa correta . 
 

I) Consumismo é o viés patológico do consumo. 
II) O consumismo acarreta desequilíbrio no 

processo civilizatório por causa das 
necessidades básicas da atividade humana. 

III) O consumismo pode trazer benefícios tanto 
aos consumidores e aos fornecedores quanto 
ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida. 
 

A) Apenas a afirmação I está correta. 
B) Apenas a afirmação II está correta. 
C) Apenas a afirmação III está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 
 
 

Questão 34  

A partir da leitura do texto, considere as afirmações I, 
II e III. Em seguida, assinale a alternativa correta . 
 

I) O consumismo se tornou uma das 
características    fundamentais    da    era   
pós-moderna.  

II) O consumismo produz efeitos preocupantes e 
alarmantes sob o ponto de vista do meio 
ambiente. 

III) O consumo é parte da atividade humana 
apenas para atender a necessidades básicas 
e vitais. 
 

A) Apenas a afirmação I está incorreta. 
B) Apenas a afirmação II está incorreta. 
C) Apenas a afirmação III está incorreta. 
D) Todas as afirmações estão incorretas. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 
Questão 35  

Assinale V para verdadeiro e F para falso quanto ao 
sentido de palavras e expressões empregadas no 
texto. Depois assinale a alternativa que apresenta a 
ordem correta . 
 

(   ) Em "[...] tanto para atender a necessidades 
básicas e vitais, bem como para atender 
aos desejos mais fúteis e desnecessários." 
(segundo parágrafo), a expressão em 
destaque poderia ser substituída por tanto, 
sem prejuízo do significado. 

(   ) Em "[...] não há uma política séria [...]." 
(quarto parágrafo), o verbo haver poderia ser 
substituído por existir, sem prejuízo do 
significado. 

(   ) Em "Talvez somente no momento em que os 
impactos passarem a interferir [...]." (quinto 
parágrafo), a expressão em destaque poderia 
ser substituída por quando, sem prejuízo do 
significado. 

(   ) Em "[...] e, principalmente, um freio nas 
embalagens e preços [...]." (sexto parágrafo), 
a palavra em destaque poderia ser 
substituída por sobretudo, sem prejuízo do 
significado. 

 
A) V, V, V, V 
B) V, F, F, V 
C) V, V, F, V 
D) V, F, V, V 
E) V, V, V, F 

 
 

Questão 36 

Considere as afirmações seguintes a respeito da 
pontuação empregada no texto, depois assinale a 
alternativa correta . 
 

I) Em "Uma pesquisa do World Watch Institute, 
realizada em 2008, demonstrou [...]" (terceiro 
parágrafo), as vírgulas foram empregadas 
para isolar um advérbio. 

II) Em "O ser humano produziu e produz em um 
ritmo cada vez mais acelerado, 
impossibilitando a regeneração natural que 
tem seu ritmo próprio." (quinto parágrafo), o 
ponto final foi empregado para finalizar uma 
frase declarativa. 

III) Em "Até que momento o homem irá se permitir 
viver dessa forma?" (quinto parágrafo), o 
ponto de interrogação foi empregado para 
fazer uma pergunta. 
 

A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.  
B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  
C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.  
D) Todas as afirmações estão corretas. 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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Questão 37  

Em "Estamos vivendo na era pós-moderna, e o 
consumismo tornou-se uma de suas características 
fundamentais, o qual produz impactos preocupantes 
[...]." (primeiro parágrafo), os pronomes em destaque 
se referem, respectivamente, a 
 

A) era pós-moderna, consumismo e 
características. 

B) consumismo, era pós-moderna e 
características.  

C) características, consumismo e consumismo. 
D) consumismo, era pós-moderna e 

consumismo. 
E) consumismo, consumismo e era pós-

moderna. 
 
 
 

Questão 38  

Em "[...] a maioria dos produtos e serviços que 
adquirimos diariamente não possui informação de 
seus impactos ambientais [...]." (terceiro parágrafo), a 
palavra em destaque desempenha a função sintática 
de  
 

A) adjunto adnominal. 
B) adjunto adverbial.  
C) complemento verbal. 
D) complemento adnominal. 
E) núcleo do sujeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
 

Questão 39 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, obrigatoriamente e sem 
constrangimento, para onde devem ser encaminhadas 
as gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para adoção? 
 

A) À Delegacia de Polícia. 
B) Ao Conselho Tutelar. 
C) Ao Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 
D) Ao Ministério Público. 
E) À Justiça da Infância e da Juventude. 

 
 
 

Questão 40 

Sem prejuízo de outras medidas e resguardando os 
direitos individuais previstos nos artigos 106, 
parágrafo único, e 107 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, qual é a providência que a autoridade 
policial deverá tomar em caso de flagrante de ato 
infracional cometido mediante grave ameaça à vítima? 
 

A) Aguardar a manifestação do defensor público, 
antes de comunicar o fato à autoridade 
judiciária competente e à família do 
apreendido. 

B) Liberar imediatamente o infrator, em qualquer 
hipótese, mediante assinatura de termo 
circunstanciado dos pais ou dos responsáveis. 

C) Manter o infrator internado, em qualquer 
hipótese, para preservar a integridade das 
vítimas e das testemunhas.  

D) Lavrar auto de apreensão, ouvidos as 
testemunhas e o adolescente, bem como 
apreender o produto e os instrumentos da 
infração. 

E) Encaminhar o infrator ao Conselho Tutelar, 
que deverá apresentá-lo ao Delegado de 
Polícia no prazo de quinze dias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


