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1. Leia o texto a seguir: 

A pequena sala de móveis rústicos sufocava de calor. Da 
cozinha chegava a algazarra dos pássaros — o curió 
desdobrando gorjeios longos, dolentes. Padre Couto 
levantou-se da cadeira de palha trançada, arrepanhou a 
batina surrada que deixava ver embaixo as calças de 
brim ordinário, e andou até a janela; suspendeu a vidraça 
de guilhotina e, por um momento, perdeu a vista pela 
horta que descia até o riacho. Os legumes reverberavam 
ao sol, sem sombras. Dava gosto a chacrinha do padre 
Couto. 

(RESENDE, Otto Lara. Filho de padre. Em: Boca do inferno: contos. 
São Paulo: Cia das Letras, 2014. p.19) 

Assinale a alternativa que contém a correta grafia das 
palavras: 

a) Algasarra – gorjeios – vidrasa – chacrinha 
b) Algasarra – gorgeios – vidraça – chacrinha 
c) Algazarra – gorgeios – vidraça – xacrinha 
d) Algazarra – gorjeios – vidraça – chacrinha 

 
2. Leia as assertivas abaixo: 

I. Em vez de sair a rua, Luiz voltou à casa. 
II. Teremos que esperar até as 10 da noite, obedecendo 

as ordens de mamãe. 
III. Tiveram que ir a pé, os ônibus já estavam na garagem 

e só voltariam a rodar a partir das 5h. 
IV. Nos referimos àqueles que não sabem o que querem. 

Assinale a alternativa que correta, em relação ao uso 
correto da crase: 

a) Apenas assertiva I está correta. 
b) Apenas assertiva III está correta. 
c) Apenas assertivas III e IV estão corretas. 
d) Apenas assertivas I e IV estão corretas. 

 
3. Assinale a alternativa que usa os pronomes de 

tratamento de acordo com a norma culta: 

a) Ilustríssimo Senhor Juiz, gostaria que Vossa 
Excelência pudesse abrir os autos. 

b) A Senhora Reitora, D. Susana de Abreu, será 
convidada especial de nosso baile de formatura. 

c) Vossa Santidade, o Papa, esteve em visita a Abu 
Dabi. 

d) Sua Excelência Reverendíssima D. Helder Câmara, 
arcebispo emérito de Olinda e Recife, pregava uma 
igreja voltada para os pobres. 

 
4. Assinale a alternativa cuja pontuação e o emprego de 

maiúsculas estão corretos: 

a) A bacia brilhava no fundo, da cisterna, adolfo desceu 
a corda com o balde amarrado na ponta, o encaixou; 
na bacia e foi arrastando-a de volta pela parede. 
(Andréa del Fuego) 

b) O Rio de janeiro não era desconhecido até bem 
pouco tempo. Tinha ficado paulo saíra de lá com toda, 
a família, não fazia um mês. (Elvira Vigna) 

c) Alguém batia palmas na varanda. Trindade foi ver 
quem era. Pedido de viático não havia de ser, não 
sabia de nenhum agonizante naquele dia. (Otto de 
Lara Resende) 

d) A rua, é generosa, O crime, o delírio, a miséria não 
os denuncia ela. A rua, é transformadora das línguas. 
(João do Rio) 

 
 
 

5. Leia o texto a seguir: 
Uso a desculpa dos cadernos em branco serem um 
santuário para o infinito de possibilidade de ideias que 
ainda posso ter. Qualquer ideia tosca pode funcionar se 
tiver um suposto simbolismo por trás. Uma tatuagem de 
florzinha é só uma tatuagem de florzinha. Mas você 
levanta a manga, sorri e diz: 
— O nome da minha mãe é Rosa. 
A tatuagem automaticamente vira uma obra-prima do 
significado. Uma homenagem, um diálogo. 
Branco no azul no azul no branco com azul sob o azul. 
Mas são só cadernos em branco. Sempre é só papel. 

(GEISLER, Luisa. Folha de caderno com linhas azuis. Em: De 
espaços abandonados. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2018. p. 12) 

Leia as assertivas a seguir: 
I. Objetos e ideias podem adquirir outro sentido para as 

pessoas envolvidas, dependendo do olhar que se 
atribua a eles. 

II. Uma forma diferente de pensar ou de olhar um objeto 
pode transformá-lo em algo importante. 

III. Apesar das coisas adquirirem significados diferentes 
sob outro ponto de vista, coisas continuam sendo 
apenas coisas. 

IV. As coisas não adquirem outros significados, mesmo 
com olhares diferentes e sob outros pontos de vista. 

De acordo com o texto, assinale a assertiva correta: 

a) Apenas assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas assertiva III está correta. 
c) Apenas assertiva I está correta. 
d) Apenas assertiva IV está correta. 

 
6. Leia as orações abaixo: 

I. Se João pudesse, iria conosco ao cinema. 
II. Desde o ano passado esperávamos por este jogo! 
III. Ele jamais se perturbara sequer com a presença de 

Clarice. 
IV. Espero que os andaimes estejam bem presos. 
V. Calem-se! Já basta! 

Os verbos sublinhados estão, respectivamente no: 

a) (I) Pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
pretérito do indicativo– (II) pretérito imperfeito do 
indicativo– (III) pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo – (IV) presente do subjuntivo – (V) 
Imperativo afirmativo. 

b) (I) Presente do subjuntivo/pretérito imperfeito do 
indicativo– (II) pretérito perfeito do indicativo– (III) 
futuro do pretérito do indicativo – (IV) pretérito 
imperfeito do subjuntivo – (V) Imperativo afirmativo. 

c) (I) Pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
pretérito do indicativo– (II) pretérito mais-que-perfeito 
do indicativo– (III) pretérito imperfeito do indicativo – 
(IV) futuro do subjuntivo – (V) Infinitivo pessoal. 

d) (I) Presente do subjuntivo/futuro do pretérito do 
indicativo– (II) pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo– (III) futuro do pretérito do indicativo – (IV) 
presente do subjuntivo – (V) Imperativo afirmativo. 
 

7. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente: 

a) anoitecer – hortência–florecer – prodígio –giló – 
descansar 

b) exceder – desça – vajem–cafageste – vícera– giboia 
c) contorsão – ancioso – extender–mixto – sucetível – 

diciplina 
d) maçarico –pretencioso – imprescindível –excêntrico –

vestígio - berinjela 
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8. Leia as orações a seguir e assinale a que tiver um 
advérbio de modo: 

a) Um pássaro que voava, lhe lembrava terras 
desconhecidas, fazia respirar seu velho sonho de 
fuga. 

b) O sangue latejava-me surdamente nos pulsos, no 
peito, na testa. 

c) A minha história não pode ser elucidada, separada 
em seus elementos. 

d) Vivemos, de minha infância até meus catorze anos, 
numa casa de arrabalde. 

Adaptado de LISPECTOR. Clarice. Obsessão. Em: MOSER, B. 
(Prefácio e organização). Todos os contos. Rocco, 2016. 

 
9. Assinale a alternativa que preencha os espaços 

numerados com os tempos verbais com a concordância 
adequada ao trecho a seguir:  

“(1) uma tempestade e eu correndo pela rua afora a (2) 
para os carros, tentei agarrar um deles. Cheguei 
encharcado, sem fôlego, (3) nos primeiros degraus da 
escada e o silêncio. Fiquei assim largado com a cara no 
chão, (4) para uma formiga que (5) sair da fenda do 
degrau e o silêncio.” 

(Adaptado de TELLES, Lígia Fagundes. Um coração ardente. Em: 
Um coração ardente: contos. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. p.13) 

a) Desabou – acenando – jogou-se – olhou – tentaria 
b) Desabava – acenar – atirando-me – olhando – 

tentava 
c) Desabaria – acenaria – atirando-se – olhei-me – 

tentava 
d) Desabava – acenar – subisse – olhou – tentava 

 
10. Leia o diálogo a seguir: 

“- Você sabe que horas são? O relógio está parado. 
- Claro que está parado, nunca vi relógio andando por 
aí.” 

O efeito de humor do diálogo é possível pelo uso de 
parado, que é um: 

a) Homônimo homógrafo. 
b) Homônimo homófono. 
c) Parônimo. 
d) Homônimo perfeito. 

 
11. Se 4 pedreiros conseguem fazer uma casa em 12 dias 

de trabalho, determine em quantos dias 6pedreiros 
poderão fazer uma casa igual a primeira? 

a) 8 dias. 
b) 14 dias. 
c) 16 dias. 
d) 6 dias. 

 
12. Um automóvel com velocidade de 80 km/h percorre certa 

distância em 5 horas. Quanto tempo será necessário 
para esse veículo percorrer a mesma distância com a 
velocidade de 100 km/h? 

a) 3 horas. 
b) 4 horas. 
c) 3,5 horas. 
d) 4,5 horas. 

 
 
 
 
 

13. Um reservatório possui volume de 6000m3. Qual é a 
capacidade desse reservatório em litros? 

a) 60.000.000 litros. 
b) 6.000.000.000 litros. 
c) 6.000.000 litros. 
d) 60.000 litros. 

 
14. Os ângulos internos de um triângulo orientam a sua 

classificação. Aquele que possui todos os ângulos 
internos menores que 90 graus denomina-se: 

a) Obtusângulo. 
b) Acutângulo. 
c) Isósceles. 
d) Retângulo. 

 
15. Qual é o valor da expressão numérica 6 + 6 . 6 / 6 + 6? 

a) 9. 
b) 16. 
c) 24. 
d) 18. 

 
16. Uma aplicação financeira de $ 2.500,00 é feita por 1 

trimestre a taxa de juros compostos de 5% ao mês. Qual 
será o valor do montante? 

a) $ 2.743,58 
b) $ 2.840,64 
c) $ 2.894,06 
d) $ 2.725,00 

 
17. A taxa de juros de 6,5% ao trimestre tem qual taxa 

equivalente anual no regime de juros simples? 

a) 33% a.a. 
b) 28% a.a. 
c) 20% a.a. 
d) 26% a.a. 

 
18. Qual das razões a seguir NÃO é igual 358/179? 

a) 18/6 
b) 846/423 
c) 54/27 
d) 14/7 

 
19. Uma das funções do setor financeiro de uma empresa é 

gerir o patrimônio da instituição. De acordo com a 
definição contábil, patrimônio é o conjunto de Bens, 
Direitos e Obrigações, avaliáveis em moeda corrente, 
pertencentes a uma Pessoa Física ou Jurídica. No que 
se refere a Bens de Renda, é correto afirmar:  

a) São títulos adquiridos pela empresa com fins de 
auferir rendimento, tais como, certificados de 
depósitos bancários (CDB) e outras aplicações 
financeiras. 

b) São os Bens utilizados pela empresa com a finalidade 
de operacionalizar sua atividade. 

c) São as matérias-primas em estoque, que serão 
utilizadas pelo processo produtivo. 

d) São os produtos ou mercadorias em estoque 
destinados à venda. 
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20. A conta é o instrumento que a Contabilidade utiliza para 
registrar fatos da mesma natureza. Através das contas, 
representamos graficamente os Bens, Direitos, as 
Obrigações, as Receitas, os Custos e as Despesas. Para 
manter o conjunto de contas organizado, facilitando a 
operação de classificação dos fatos, elas são reunidas e 
catalogadas no Plano de Contas da empresa. Identifique 
a seguir qual conta pertence ao Passivo Circulante: 

a) Bancos Conta Movimento. 
b) Caixa. 
c) Fornecedores. 
d) Duplicatas a Receber. 

 
21. Quanto ao período de Férias Anuais do empregado, é 

INCORRETO afirmar: 

a) O período das férias será computado, para todos os 
efeitos, como tempo de serviço. 

b) É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço. 

c) O período das férias não será computado, para todos 
os efeitos, como tempo de serviço. 

d) Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de 
um período de férias, sem prejuízo da remuneração. 
 

22. O direito do trabalhador ao vale-transporte é assegurado 
por Lei; o benefício deve ser antecipado pelo 
empregador para cobrir as despesas do empregado no 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Mas 
apesar do vale transporte ser suportado, em sua maior 
parte, pelo empregador, o trabalhador também tem uma 
cota de participação em seu custeio. Identifique a 
alternativa que corresponde a cota correta destinada ao 
trabalhador no custeio do vale-transporte: 

a) 10% do valor do seu salário básico. 
b) 7% do valor do seu salário básico. 
c) 6% do valor do seu salário básico. 
d) 9% do valor do seu salário básico. 

 
23. Complete a frase: 

_______________ e _________________ é o mínimo 
que se espera de um profissional. Se fazer o seu trabalho 
parece uma obrigação, ___________ sua carreira, pois 
algo está errado. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Responsabilidade – comprometimento – reavalie. 
b) Interesse – desonestidade – reavalie. 
c) Atitude – falta de comprometimento - reavalie 
d) Desinteresse – desonestidade – reavalie.   

 
24. Referente aos tipos de softwares maliciosos, assinale a 

alternativa que não representa esse tipo de software 
malicioso: 

a) Adware. 
b) Malware. 
c) Firewall. 
d) Vírus. 

 
25. O Wi-fi possui criptografia para se conectar a rede, visto 

do ponto de vista de segurança é correto afirmar: 

a) WEP é mais segue que WPA2. 
b) WEP é mais seguro que WPA. 
c) WPA2 é mais seguro que WEP. 
d) WPA é mais seguro que WPA2. 

26. A higiene e segurança do trabalho refere-se ao conjunto 
de normas e procedimentos que visa à proteção da 
integridade física e mental do trabalhador, preservando-
o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao 
ambiente físico onde são executadas. Os EPI’s 
(Equipamentos de Proteção Individual), são dispositivos 
de uso individual destinado a preservar e proteger a 
integridade física do trabalhador. Identifique a alternativa 
que contém o EPI correto para uso em atividade que só 
tenha barulho em excesso:  

a)  

b)  

c)  

d)  
 
27. Há várias formas de encontrar conteúdo na internet, mas 

os mais usados e conhecidos são os buscadores, qual 
das alternativas não é um buscador: 
a) TecMundo. 
b) Google. 
c) Bing. 
d) DuckDuckGo. 
 

28. Quais das tecnologias abaixo utiliza a internet para 
realizar chamadas telefônicas: 
a) Telnet. 
b) ADSL. 
c) SMS. 
d) VoIP. 

 
29. O computador possui diversos componentes eletrônicos, 

qual das alternativas abaixo está correta: 
a) A memória RAM é utilizada para armazenar os dados 

do usuário de forma permanente. 
b) A porta de rede fica conectada diretamente ao 

processador. 
c) O processador é utilizado para executar os comandos 

do computador. 
d) O disco rígido é utilizado para armazenar 

temporariamente os programas em execução. 
 
30. Qual o dispositivo que é utilizado tanto para saída como 

entrada de dados em computadores: 
a) Teclado. 
b) Disco rígido. 
c) Mouse. 
d) Impressora. 


