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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 15 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
 Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 01 a 07:

 As pessoas vêm ao Google para procurar 
por informações que possam confiar, e essa 
informação costuma vir de matérias de jornalistas 
e veículos de notícias em todo o mundo. Ao passo 
que a demanda pelo jornalismo de qualidade está 
mais alta do que nunca, os negócios no jornalismo 
estão sob pressão, já que as publicações em todo 
o mundo encaram os desafios de uma transição do 
setor para o digital.
 Esse é um assunto muito importante para o 
Google. Afinal, nossa missão de construir um mundo 
mais informado está inerentemente vinculada ao 
que jornalistas e veículos de imprensa produzem. 
Nossa missão também reflete em interesses dos 
negócios. Plataformas como a Busca e o YouTube 
dependem de um ecossistema saudável com jornais 
e editoras produzindo ótimos conteúdos digitais. 
Por essa razão é tão importante para nós incentivar 
receitas e negócios sustentáveis. No último ano, 
pagamos 12,6 bilhões de dólares a parceiros e 
direcionamos 10 bilhões de cliques por mês a sites 
de editoras e jornais, de graça. 
 Ao longo dos últimos anos, trabalhamos 
com editores para elevar conteúdos precisos e 
de qualidade a fim de impedir a disseminação 
de informações enganosas. Em nossas próprias 
plataformas, estamos focados em combater 
informações enganosas em casos de notícias de 
última hora. Agentes ruins geralmente segmentam 
as últimas notícias nas plataformas do Google, 
aumentando a probabilidade de que as pessoas 
estejam expostas a conteúdo impreciso. Então, 
treinamos nossos sistemas para reconhecer esses 
eventos e ajustar nossos sinais para um conteúdo 
mais confiável. 

Trechos do artigo “Google News: construindo um 
futuro mais forte para notícias.” Postado por Philipp 
Schindler, no Blog do Google Brasil. Março de 2018. 
________________________________________

01. A partir da compreensão geral dos trechos 
retirados do artigo, assinale a alternativa que melhor 
apresenta o sentido global do texto.

a) O objetivo do vice-presidente do Notícias do 
Google, Philipp Schindler, é alertar sobre o perigo 
da transição do setor jornalístico para o digital, 
enfatizando a importância de manter, o máximo 
possível, as mídias impressas.

b) Um dos objetivos expresso no texto é o 
compromisso do Google de tentar garantir que 
informação de qualidade chegue até o público, 
manifestando, inclusive, estarem trabalhando 
em parceria para “impedir a disseminação de 
informações enganosas”.
c) O texto faz apelo imediato ao público leitor, 
isentando por completo o Google na transmissão 
de notícias de qualidade, fazendo referência a 
maus leitores, que costumam acreditar em notícias 
sem verificar se as fontes são confiáveis. 
d) O teor do texto é o de demonstrar que não existe 
informação de qualidade, pois sempre haverá 
posições ideológicas e políticas na condução de 
qualquer notícia, o que inviabiliza a transmissão de 
informação isenta para o público. 
________________________________________

02. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o sujeito da frase “As pessoas vêm 
ao Google para procurar por informações”. 

a) As pessoas.
b) Ao Google. 
c) Para procurar por informações.
d) Informações. 
________________________________________

03. Considere o emprego do acento circunflexo 
presente no verbo “vêm”, na frase “As pessoas 
vêm ao Google para procurar por informações”, e 
assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE 
seu uso e importância.

a) O uso do acento circunflexo nessa circunstância 
está incorreto e inadequado, visto que se trata 
de um texto informal veiculado em meio digital, 
sendo desnecessário o uso de acentos e outras 
formalidades. 
b) O uso do acento neste caso marca que o sujeito 
está no plural, diferenciando da forma verbal no 
singular, sendo correto e apropriado seu uso, 
inclusive no novo acordo ortográfico da língua 
portuguesa.
c) Antigamente, o acento circunflexo era apelidado, 
por sua forma, de “chapeuzinho”, o que facilitava o 
seu aprendizado. Todavia, este acento não existe 
mais em língua portuguesa, tornando o seu uso 
obsoleto e desnecessário. 
d) O correto, neste caso, seria o uso do acento 
grave, visto que o texto faz referência a assuntos 
de maior gravidade, devendo ser evitados acentos 
e outras atenuações do tipo jocoso como o acento 
“chapeuzinho”.
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04. Na frase “pagamos 12,6 bilhões de dólares 
a parceiros”, o termo “a”: 

a) Está correto assim sem acento, pois se trata 
somente da preposição “a”.
b) Está incorreto de acordo com a norma padrão, 
pois deveria ter acento. 
c) Está incorreto pois “parceiros” está no masculino 
e no plural. 
d) Está correto, todavia, poderia ter acento, sem 
nenhum prejuízo à norma padrão.
________________________________________

05. Há no texto a referência ao fato de que 
“Agentes ruins geralmente segmentam as últimas 
notícias nas plataformas do Google, aumentando a 
probabilidade de que as pessoas estejam expostas 
a conteúdo impreciso”. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE a ação do Google 
diante do fato da propagação de informações 
enganosas. 

a) Dependemos “de um ecossistema saudável com 
jornais e editoras produzindo ótimos conteúdos 
digitais.”
b) “Pagamos 12,6 bilhões de dólares a parceiros.”
c) “Direcionamos 10 bilhões de cliques por mês a 
sites de editoras e jornais.” 
d) “Treinamos nossos sistemas para reconhecer 
esses eventos e ajustar nossos sinais para um 
conteúdo mais confiável.”
________________________________________

06. Considere o seguinte trecho: “trabalhamos 
com editores para elevar conteúdos precisos e 
de qualidade a fim de impedir a disseminação de 
informações enganosas”. Nessa frase, a expressão 
“a fim” significa e pode, sem alteração do seu 
sentido, ser substituída por:

a) Finalmente
b) Afinal
c) Finalizando
d) Com a finalidade 
________________________________________

07. Considere a seguinte frase presente no 
texto “Esse é um assunto muito importante para 
o Google”. Assinale a alternativa que apresenta o 
assunto a que o termo “esse” se refere, no contexto 
em que está inserido. 

a) Plataformas como a Busca e o YouTube. 
b) Receitas e empresas sustentáveis. 
c) Veiculação de notícias de qualidade.  
d) Nossas próprias plataformas. 

 Leia as frases a seguir, atribuídas ao filósofo francês 
Voltaire, para responder às questões de 08 a 13.

I. “Não estou de acordo com aquilo que dizeis, mas 
lutarei até o fim para que vos seja possível dizê-lo.”

II. “Todas as riquezas do mundo não valem um bom 
amigo.”

08. Assinale a alternativa que apresenta uma 
CORRETA interpretação para uma das frases do 
filósofo. 

a) A frase I anuncia que devemos excluir e aniquilar, 
na medida em que aparecem, os discursos com os 
quais não concordamos.
b) A frase II diz que uma boa amizade é mais valiosa 
do que muitas riquezas deste mundo. 
c) A frase II enuncia que devemos fazer o bem, 
somente, em primeiro lugar, a nós mesmos. 
d) A frase I denuncia o poder corrompido das 
riquezas, que podem inclusive destruir a saúde de 
quem as possui.
________________________________________

09. Na frase I “Não estou de acordo com aquilo 
que dizeis, mas lutarei até o fim para que vos seja 
possível dizê-lo”, o verbo “dizeis” está conjugado 
pela segunda pessoa do plural (vós). Assinale a 
alternativa que apresenta a frase em destaque, no 
mesmo tempo verbal, agora com a utilização do 
verbo “dizer” conjugado CORRETAMENTE pela 
pessoa terceira pessoa do singular (você). 

a) Não estarei de acordo com aquilo que vós dizeis. 
b) Não estou de acordo com aquilo que você diz. 
c) Não estarei de acordo com aquilo que você 
disseste. 
d) Não estive de acordo com aquilo que você 
disseram. 
________________________________________

10. Considere a mesma frase (I) “Não estou 
de acordo com aquilo que dizeis, mas lutarei até o 
fim para que vos seja possível dizê-lo”, e assinale 
a alternativa que apresenta corretamente a que o 
termo “lo”, em “dizê-lo”, se refere. 

a) Aquilo que dizeis.  
b) Não estou de acordo.  
c) Lutarei até o fim. 
d) Seja possível. 
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11. Na frase (II) “Todas as riquezas do mundo 
não valem um bom amigo”, o sujeito da frase está 
no plural. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a mesma frase, agora no singular, de 
acordo com a norma padrão. 

a) Toda a riqueza do mundo não vale um bom 
amigo. 
b) Todas as riquezas do mundo não valem uns bons 
amigos. 
c) Todas as riquezas dos mundos não valem uns 
bons amigos.
d) Tudo as riqueza do mundo não vale um bom 
amigo. 
________________________________________

12. Assinale a alternativa que apresenta 
SOMENTE termos com sentidos equivalentes ao 
adjetivo “bom”, presente no trecho da frase II “um 
bom amigo”.

a) Bondoso, benigno, benevolente.
b) Saboroso, delicioso, cruel. 
c) Agradável, atroz, misericordioso.
d) Caridoso, benfeitor, terrível. 
________________________________________

13. Analise os termos da frase (II) a seguir e 
suas respectivas funções sintáticas, e assinale a 
alternativa que apresenta a CORRETA correlação:

I. Todas as riquezas do mundo 
II. Valem
III. Um bom amigo 

A) Sujeito.
B) Verbo.
C) Objeto direto. 

a) I (B); II (A); III (C).
b) I (C); II (A); III (B).
c) I (B); II (C); III (A).
d) I (A); II (B); III (C). 
________________________________________

14. Analise a frase a seguir, verifique as 
afirmativas explicando os erros contidos nela e 
assinale a alternativa correta. 

“Não estou de acordo com àquilo que dizeis, mas 
lutarei até o fim para que vos seja possíveis dizê-
lo.”

I. Há somente dois erros na frase.
II. Nesse contexto, não há a necessidade do uso de 
acento sobre o termo “àquilo”.
III. O termo “possíveis” deveria estar no singular 
(possível).

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
______________________________________

15. Verifique por que a frase a seguir NÃO 
está correta, de acordo com a norma padrão. 

“Tudo as riquezas do mundo não valem um bom 
amigo.” 

a) Há na frase erros graves de ortografia: “valem” 
e “mundo”estão incorretos.
b) O termo “tudo” não faz o correto acordo com 
os termos “as riquezas”, pois deveria ser “todas”. 
c) Há erros de flexão verbal na frase: “valem” não 
está de acordo com “riquezas”. 
d) A frase está incorreta pois não há nenhuma 
relação subordinada entre sujeito e predicado. 
______________________________________
QUESTÕES 16 A 22 - MATEMÁTICA

16. Um casal, fazendo o planejamento para 
o futuro, pretende ter 3 filhos. A probabilidade de 
que tenham pelo menos um menino é igual a:

a) 5/7
b) 2/5
c) 7/8
d) 1/8
______________________________________

17. Uma fábrica de móveis produz diariamente 
2.000 cadeiras. No fim do ano, foram contratados 
mais 100 operários, com rendimento igual aos 
que já trabalhavam na fábrica, e a produção 
diária aumentou para 2.500 cadeiras. O número 
de operários que trabalhavam na produção da 
fábrica, antes dessa admissão, era de:

a) 400
b) 500
c) 600
d) 800
______________________________________

18. Um empresário realiza a aplicação de 
R$20.000, no regime de juros compostos, por um 
trimestre, a juros de 5% ao mês. O montante que 
poderá ser resgatado no final desse período é de 
aproximadamente:

a) 22.456,00
b) 23.153,00
c) 23.467,00
d) 24.890,00
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19. Ao somarmos a idade do pai e do filho, o 
resultado é 65 anos. A idade do pai está para a 
idade do filho, tal como 9 está para 4. A diferença 
entre a idade do pai e do filho é:

a) 20 anos
b) 25 anos
c) 30 anos
d) 35 anos
________________________________________

20. Paulo comprou 800 g de carne para o jantar. 
Logo após remover toda a gordura, percebeu que 
havia restado para cozinhar apenas 60% do total 
que tinha comprado. A massa da gordura retirada 
foi de:

a) 180 g
b) 220 g
c) 320 g
d) 440 g
________________________________________

21. Uma progressão geométrica decrescente 
tem a soma dos três primeiros termos igual a 84 e o 
produto desses três termos é 4.096, então sendo x, 
y e z respectivamente os três primeiros termos da 
P.G, o valor de x + 2y - 10z  é igual a:

a) 32
b) 45
c) 48
d) 56
________________________________________

22. Ana tinha 300 ml de tinta azul e 650 ml 
de tinta amarela, porém necessitava de tinta da 
cor verde. Após assistir algumas aulas de Física, 
decidiu misturar uma fração da tinta amarela com 
os 300 ml de tinta azul na proporção de duas partes 
de tinta azul para três partes de tinta amarela. Após 
fazer a mistura, o volume de tinta amarela que 
restou foi de:

a) 200 ml
b) 250 ml
c) 300 ml
d) 450 ml

________________________________________
QUESTÕES 23 A 32 - INFORMÁTICA

23. No navegador Chrome, existem várias 
funcionalidades. Uma delas é a possibilidade de 
consultar a previsão do tempo conforme a seguir:

 Assinale a seguir uma das formas para saber a 
previsão do tempo direto no navegador do Google 
Chrome?

a) Info:Brasilia.
b) Allinurl:Brasilia.
c) Time:Brasilia.
d) Weather:Brasilia.
________________________________________

24. Qual o tipo de navegação que NÃO deixa 
rastros no navegador e é a melhor maneira para 
acessar e-mails em computadores públicos?

a) Nova Navegação.
b) Navegação Anônima.
c) Navegação Segura.
d) Navegação Oculta.
________________________________________

25. Qual é o nome do recurso do Google 
Chrome que permite sincronizar suas senhas 
salvas, e-mails, contatos em diferentes dispositivos 
ou até mesmo em dispositivos Android?

a) Password recovery.
b) Password Sync.
c) Simple Sync
d) Google Sync
________________________________________

26. Assinale a alternativa que contenha APENAS 
extensões de arquivos de imagem considerando o 
sistema operacional Windows 7?

a) JPEG – BMP - WMA.
b) BMP – MP4 - WMA.
c) JPEG – BMP - PNG.
d) PNG – JPEG – MP3.
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27. Qual a tecla de atalho utilizada para abrir o 
Windows explorer?

a) Tecla Windows + W.
b) Tecla Windows + R.
c) Tecla Windows + E.
d) Tecla Windows + F.
_________________________________________

28. O navegador Google Chrome possui uma 
opção que permite excluir palavras durante a sua 
busca. Imagine que a nossa pesquisa a ser realizada 
seria Copa do Mundo, porém não queremos 
que apareça resultado da Alemanha. Assinale a 
alternativa CORRETA para a nossa busca:

a) Copa do Mundo -Alemanha.
b) Copa do Mundo.
c) Copa do Mundo *Alemanha.
d) Copa do Mundo excluir: Alemanha.
_________________________________________

29. Assinale a alternativa que define a frase: 
“Estrutura utilizada para organizar arquivos”

a) CD-ROM.
b) Diretório.
c) Placa de Vídeo.
d) Código Fonte.
_________________________________________

30. Imagine que é necessário realizar o Backup 
em um Pen drive de 90 arquivos de diversos tamanhos 
e formatos. Todos os arquivos juntos possuem um 
tamanho de 6.856.403.613 bytes. Para efetuar este 
backup necessitamos que o pen Drive tenha livre, no 
mínimo?

a) 5500MB.
b) 6,9MB.
c) 6,5GB.
d) 8 GB.
_________________________________________

31. Qual das pastas abaixo não faz parte da 
biblioteca de diretórios do Windows 10 em sua 
configuração padrão?

a) Músicas
b) Favoritos
c) Documentos
d) Imagens 
_________________________________________

32. Para um arquivo no Windows 7 em sua 
configuração padrão, normalmente o arquivo 
excluído vai direto para a lixeira. Qual comando 
realiza a exclusão de um arquivo de forma definitiva 
sem ir para a lixeira?

a) Ctrl + Del
b) Del
c) Shift + Del
d) Ctrl + Alt + Del
________________________________________
QUESTÕES 33 A 40 - CONHECIMENTOS GERAIS

 Leia a matéria a seguir, a respeito das eleições 
presidenciais que ocorrerão ainda este ano no 
Brasil.

“A eleição é em outubro, e o registro oficial dos 
candidatos é só em agosto. Mas a movimentação 
de políticos e partidos já é forte em torno de 
nomes para disputar a sucessão presidencial. Pelo 
menos dezessete políticos formam uma lista de 
pré-candidatos declarados ao cargo”. (Portal G1, 
28/03/18, com adaptações).

33. Assinale a alternativa que NÃO indica 
um nome que já se declarou pré-candidato à 
Presidência da República para as eleições deste 
ano.

a) Ciro Gomes.
b) Jair Bolsonaro.
c) Marina Silva.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

34. Considere a seguinte análise sobre 
um aspecto econômico brasileiro e assinale a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“O Plano Real entrou para a história como o 
episódio que acabou com a _______ e inaugurou 
um novo ciclo de desenvolvimento econômico. 
Mas para chegar até o Real foram feitas outras 
tentativas de acabar com o problema. Todos 
esses projetos tiveram um resultado positivo nos 
primeiros meses de vigência, mas nenhum foi 
bem-sucedido a longo prazo”. (Época Negócios, 
com adaptações).

a) Bolsa de Valores
b) Inflação
c) Democracia
d) Privatização
________________________________________

35. Examine a definição a seguir e assinale a 
alternativa que indica o nome do processo a que 
se faz referência.

“Este processo ocorre quando certas autoridades 
praticam um crime de responsabilidade. Trata-se 
de uma situação muito grave, na qual a autoridade 
que comete a infração perde o cargo e sofre sérias 
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consequências, tais como a inabilitação para 
o exercício de função pública por certo tempo. 
Diversas autoridades podem ser alvos desse 
processo, mas o caso mais conhecido no Brasil é o 
que atinge o Presidente da República”. (JusBrasil, 
2015, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Delação Premiada.
c) Impeachment.
d) Pedaladas Fiscais.
________________________________________
36. Observe a descrição a seguir e assinale 
a alternativa que indica a que programa 
governamental o texto faz referência.

“Este programa consistiu em uma iniciativa do 
governo brasileiro de intensificar a produção de 
etanol para substituir a gasolina. Essa atitude 
teve como fator determinante a crise mundial do 
petróleo, durante a década de 1970, pois o preço 
do produto estava muito elevado. Como resultado, 
em 1991, aproximadamente 60% dos carros do 
país eram movidos por essa nova fonte energética”. 
(Brasil Escola, 05/05/18, com adaptações)

a) Pré-Sal.
b) Proálcool.
c) Programa Nuclear Brasileiro.
d) Programa de Aceleração do Crescimento.
________________________________________

37. Leia a matéria jornalística a seguir e 
assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O reflexo do número crescente de venezuelanos 
fugindo para ________ se vê nas ruas. A capital do 
estado menos populoso do Brasil tem imigrantes 
vivendo em praças, ruas, terrenos baldios e prédios 
abandonados. Os abrigos, um em Pacaraima 
e cinco em Boa Vista, estão cheios”. (Jornal O 
Globo, 14/04/18, com adaptações).

a) Amazonas
b) Goiás
c) Paraná
d) Roraima
________________________________________
38. Considere as opções a seguir e assinale 
a alternativa que NÃO indica um dos produtos 
derivados do petróleo.

a) Álcool etílico.
b) Óleo diesel.
c) Gasolina automotiva.
d) Óleos lubrificantes.
________________________________________
39. A explicação a seguir trata das origens 
históricas de um dos mais importantes mecanismos 
tecnológicos da atualidade. Considere-a e assinale 
a alternativa que indica o conceito de que se trata.

“Um dos pioneiros do conceito foi Joseph Licklider, 
do Instituto Tecnológico de Massachussets. Em 
1962, ele foi o responsável por difundir a ideia de 
‘rede galática’, isto é, um sistema que concentraria 
todos os computadores do planeta em uma única 
forma de compartilhamento. Com o passar dos 
anos, essa ambiciosa ideia começou a tomar 
forma”. (TecMundo, 29/04/11, com adaptações).

a) Fax.
b) Internet.
c) Rádio.
d) Televisão.
________________________________________
40. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
é um documento que apresenta um conjunto de 
leis que garantem os direitos das crianças e dos 
adolescentes no Brasil. Assinale a alternativa que 
indica o ano em que essa legislação foi instituída.
a) 1930.
b) 1964.
c) 1990.
d) 2015.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 11/06/2018.


