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Leia o fragmento a seguir apresentado, para responder às 
questões de 1 a 4. 
 

No dia seguinte, com efeito, ali pelas sete da 
manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação, 
Jerônimo apresentou-se junto com ___ mulher, para 
tomarem conta da casinha alugada na véspera.  

A mulher chamava-se Piedade de Jesus; teria 
trinta anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes 
de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e 
perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta; um todo de 
bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela 
boca numa simpática expressão de honestidade simples e 
natural.  

Vieram ambos ___ boleia da andorinha que lhes 
carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, 
cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um 
lenço vermelho de alcobaça. 

E os dois apearam-se muito atrapalhados com os 
objetos que não confiaram dos homens da carroça; 
Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, 
das primitivas, dessas em que se podia ___ vontade enfiar 
uma perna; e a Piedade atracada com um velho relógio de 
parede e com uma grande trouxa de santos e palmas 
bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre 
os comentários e os olhares curiosos dos antigos 
moradores, que nunca viam sem uma pontinha de 
desconfiança os inquilinos novos que surgiam. 

 
(Aluisio Azevedo. “O cortiço”.) 

 
1. Considerando o emprego da crase, qual alternativa 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto?  

a) a; a; à.  
b) à; à; à.  
c) à; a; a. 
d) a; à; à.  

 
2. Com base nas ideias do texto, leia as assertivas:  

I. A personagem Piedade de Jesus é amplamente 
caracterizada com uma série de adjetivos.  

II. O texto é narrado em primeira pessoa.  
III. Os novos inquilinos sempre eram bem vistos pelos 

antigos moradores do cortiço.  

Pode-se afirmar que:  

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

 
3. Considerando as classes gramaticais de vocábulos do 

texto, leia as assertivas:  

I. Em “E os dois apearam-se muito atrapalhados”, o 
termo sublinhado é classificado como advérbio. 

II. Em “Jerônimo abraçado a duas formidáveis 
mangas de vidro”, o termo sublinhado é classificado 
como substantivo próprio.  

III. Em “dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos”, o 
termo sublinhado é classificado como conjunção 
adversativa.  

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva I está correta.  
b) Apenas a assertiva III está incorreta.  
c) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.  
d) As assertivas I, II e III estão corretas.  

4. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo.  

a) Teria trinta anos.  
b) E assim atravessaram o pátio da estalagem. 
c) Ela trazia uma saia de sarja roxa.  
d) E os dois apearam-se muito atrapalhados.  

 
5. A voz passiva é uma construção em que o objeto direto 

passa a ocupar a função de sujeito. Nesse sentido, há voz 
passiva analítica em:  

a) O candidato foi visto colando pelo fiscal.  
b) Vi meu colega na sala. 
c) Assim que terminou a prova, levantou-se.  
d) Já se fez a prova.  

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 8.  
 

IA TENTA PREVER MUTAÇÕES DO SARS-COV-2 
 

Cientistas testaram uma ferramenta incomum para 
mapear mutações do coronavírus: um algoritmo do MIT 
criado para analisar a gramática humana.  

A ideia dele é pensar na sequência genética dos 
vírus como um tipo de linguagem escrita. As informações 
genéticas que servem como receita de bolo para criar uma 
nova variante, afinal, podem ser traduzidas como um 
amontoado de letras.  

Quando aparecem letras estranhas no vocabulário 
viral, é porque algo está errado. A tentativa do algoritmo é 
exatamente essa — procurar por “erros” na sequência 
genética que indiquem potenciais mutações nocivas.  

Em testes feitos no MIT, o modelo acusou 
corretamente a maioria das sequências mutantes — mas 
também indicou vários falsos positivos. A expectativa é que, 
após refinada, a ferramenta possa ser uma técnica acessória 
para mapear mutações virais.  
 

Fonte: https://super.abril.com.br (adaptado).  
 
6. Conforme o texto, NÃO se pode afirmar que:  

a) O modelo acusou corretamente todas as sequências 
mutantes.  

b) A ferramenta para mapear mutações do coronavírus 
foi testada por cientistas.  

c) Algo está inadequado quando aparecem letras 
estranhas no vocabulário viral.  

d) Está claro que a ferramenta se constitui como uma 
técnica relevante para o estudo das mutações virais.  

 
7. Acerca dos aspectos gramaticais e ortográficos do texto, 

leia as assertivas:  

I. O vocábulo “dele”, no segundo parágrafo do texto, 
possui como referência o vocábulo “coronavírus”.  

II. Na primeira ocorrência de travessão, este poderia ser 
substituído por dois pontos.  

III. No primeiro parágrafo do texto não há pronomes.  
IV. Os vocábulos “ideia” e “acessória” tiveram suas 

grafias alteradas pelo Novo Acordo Ortográfico.  

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva III está correta.  
b) Apenas a assertiva II está incorreta.  
c) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas.  
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
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8. O vocábulo “nocivas” é classificado, gramaticalmente, 
como ____, e NÃO poderia ser substituído, sob pena de 
alterar o sentido expresso no texto, por _____.  

a) substantivo; benéficas.  
b) adjetivo; profícuas.  
c) substantivo; favoráveis.  
d) adjetivo; danosas.  

 
9. No campo semântico, em “Para o sucesso do concerto, 

foi necessário o conserto do piano”, os vocábulos 
destacados são classificados como: 

a) Homófonos.  
b) Parônimos.  
c) Antônimos.  
d) Homógrafos.  

 
10. Sobre emprego, classificação e colocação de pronomes, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Um pronome acompanha ou substitui o substantivo 
e dá indicações sobre aquilo que este expressa, 
limitando ou concretizando o seu significado.  

b) Em “falaram-me”, “abraçar-lhe-ei” e “me diga”, tem-
se, respectivamente, próclise, mesóclise e ênclise.  

c) Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos 
seres e das coisas no espaço e no tempo em 
relação às pessoas gramaticais.  

d) Há pronome relativo em “Este candidato, cujo nome 
desconheço, tem uma dúvida sobre a prova”. 

 
11. Quais desses componentes fazem parte de uma placa 

mãe? 

a) Bateria, Jumper, Slots, Chipset, Fonte de 
alimentação. 

b) Controladores, Jumper, Gabinete, Bateria, BIOS. 
c) Chipset, Jumper, Slots, Bateria, BIOS. 
d) BIOS, Controladores, Slots, Chipset, Gabinete. 

 
12. O Word 2016 é projetado para ajudar você a criar 

documentos de qualidade profissional. O Word também 
pode ajudá-lo a organizar e redigir documentos de 
maneira mais eficaz. Sobre esse tema, verifique as 
assertivas e assinale a correta. 

I. Cada vez que você inicia o Word, é possível 
escolher um modelo de documento a partir da 
galeria, clicar em uma categoria para ver mais 
modelos ou pesquisar outros modelos online. 

II. Sempre que você iniciar o Word, verá uma lista dos 
documentos usados mais recentemente na coluna 
esquerda. Se o documento que você está 
procurando não estiver lá, clique em Abrir Outros 
Documentos. 

III. Ao abrir um documento criado em versões 
anteriores do Word, você vê Modo de 
Compatibilidade na barra de título da janela do 
documento. 

IV. Você pode trabalhar no modo de compatibilidade 
ou atualizar o documento para usar os recursos do 
Word 2016.  

a) Apenas as assertivas III e IV são corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

 
 

13. Quais dos tópicos abaixo não fazem parte da segurança 
de rede? 

a) Tipos de cabos de rede. 
b) Segurança de e-mails. 
c) Firewalls. 
d) Software antivírus e antimalware. 

 
14. Sobre IPv6, é INCORRETO afirmar que: 

a) Não pode se comunicar com IPv4 
b) Não oferece suporte para VLSM 
c) Exemplo: 8.8.4.4 
d) É um endereço de 128-bit 

 
15. Sobre as fórmulas do Microsoft Excel 2016, assinale a 

assertiva INCORRETA. 

a) As fórmulas no Excel começam com o sinal de igual. 
b) Quando uma fórmula é inserida em uma célula, ela 

também aparece na barra de fórmulas. 
c) As fórmulas do Excel permitem exclusivamente 

somar, subtrair e dividir. 
d) Para ver uma fórmula, selecione uma célula e ela 

aparecerá na barra de fórmulas. 
 
16. Sobre a mala direta, verifique as assertivas e assinale a 

correta. 

I. A mala direta permite a criação de um lote de 
documentos personalizados para cada destinatário.  

II. São fontes de dados para mala direta: planilha do 
Excel, contatos do Outlook, arquivo de dados do 
Word. 

III. Os tipos de documento incluídos em mala direta 
são: cartas, e-mails e envelopes/etiquetas. 

a) Apenas as assertivas I e III são corretas. 
b) As assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

 
17. Sobre o uso de símbolos no Microsoft Word 2016, 

verifique as assertivas e assinale a correta. 

a) Quando é preciso inserir o mesmo símbolo com 
frequência, é recomendável configurar o recurso 
Autocorreção para inseri-lo automaticamente no 
documento. 

b) Todas as fontes têm os mesmos caracteres. 
c) Não é possível aumentar ou diminuir o símbolo. 
d) Ao encontrar o símbolo desejado, clique três vezes 

nele e o símbolo será inserido no seu arquivo. 
 
18. Sobre o calendário do Microsoft Outlook 2016, verifique 

as assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) No calendário não é possível criar compromissos e 
eventos. Nesse caso, é indicado o recurso Tarefas. 

b) O componente calendário é totalmente integrado 
com e-mail, contatos e outros recursos. 

c) É possível compartilhar calendário com outros 
usuários. 

d) Da mesma forma que é possível escrever em um 
bloco de anotações, é possível clicar em qualquer 
intervalo de tempo no calendário do Outlook e 
começar a digitar. 
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19. Sobre classificação de dados no Microsoft Excel 2016, 
verifique as assertivas e assinale a correta. 

I. É possível classificar dados por texto (A a Z ou Z a 
A), números (dos menores para os maiores ou dos 
maiores para os menores) e datas e horas (da mais 
antiga para o mais nova e da mais nova para a 
mais antiga) em uma ou mais colunas.  

II. É possível classificar de acordo com uma lista 
personalizada criada pelo autor (como grande, 
médio e pequeno) ou por formato, incluindo cor da 
célula, cor da fonte ou conjunto de ícones. 

III. Para localizar os valores superiores ou inferiores 
em um intervalo de células ou em uma tabela, 
como as 10 primeiras notas ou os 5 valores de 
venda mais baixos, use o Filtro Automático ou a 
formatação condicional. 

a) Apenas as assertivas I e III são corretas. 
b) As assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

 
20. Sobre os objetivos das tabelas dinâmicas do Microsoft 

Excel 2016, verifique as assertivas e assinale a correta. 

I. Consultar grandes quantidades de dados de várias 
maneiras amigáveis. 

II. Subtotalizar e agregar dados numéricos, resumir 
dados por categorias e subcategorias e criar 
cálculos e fórmulas personalizados. 

III. Expandir e recolher níveis de dados para destacar 
seus resultados e fazer uma busca detalhada nos 
dados de resumo em busca de áreas que 
interessam. 

IV. Mover linhas para colunas ou colunas para linhas 
(ou "dinamizar") para ver diferentes resumos dos 
dados de origem. 

V. Filtrar, classificar, agrupar e formatar de modo 
condicional o subconjunto de dados mais útil e 
interessante para que seja objetivada apenas as 
informações desejadas. 

VI. Apresentar relatórios online ou impressos concisos, 
atraentes e com anotações. 

a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
b) As assertivas I, II, III, IV, V e VI são corretas. 
c) Apenas as assertivas IV, V e VI são corretas. 
d) Apenas as assertivas II, V e VI são corretas. 

 
21. O sistema DNS é fundamental para a comunicação de 

sites na internet. Sobre DNS, é incorreto afirmar:  

a) Os servidores DNS convertem solicitações de 
nomes em endereços IP. 

b) Os DNS podem ser autoritativos e recursivos. 
c) As solicitações aos servidores DNS são chamadas 

consultas. 
d) DNS significa Domain Normative Sword. 

 
22. Sobre a configuração de e-mail no Outlook, assinale a 

alternativa correta.  

a) POP é abreviatura de Protocol Operational 
Procedure. 

b) SMTP é abreviatura de Simple Mail Transporter 
Personal. 

c) SPA é abreviatura de Simple Practice Autonomous. 
d) IMAP é abreviatura de Internet Message Access 

Protocol. 

23. Sobre Sistema Operacional, assinale a INCORRETA: 

a) Sistema Operacional é o conjunto de programas que 
gerenciam recursos, processadores, 
armazenamento, dispositivos de entrada e saída e 
dados da máquina e seus periféricos.  

b) O Sistema Operacional é que faz comunicação entre 
o hardware e os demais softwares. 

c) O Sistema Operacional cria uma plataforma comum 
a todos os programas utilizados.  

d) São exemplos de Sistemas Operacionais: Windows, 
Dos, Unix, Linux, Mac OS e Mozilla Firefox. 

 
24. Em segurança de rede, pode-se considerar fragilidades 

na configuração: 

a) Equipamento de rede configurado equivocadamente. 
b) Contas de usuários inseguras. 
c) Contas de sistemas com senhas complexas. 
d) Considerações default inseguras nos produtos. 

 
25. Verifique as alternativas e assinale a INCORRETA. 

a) É possível imprimir tarefas do Outlook. 
b) É possível atribuir tarefas no Outlook. 
c) É possível criar tarefas no Outlook. 
d) Não existe o item tarefas no Outlook. 

 
26. O tipo de rede onde é possível armazenar dados 

sigilosos por meio do sistema local e pela nuvem, é 
chamado de: 

a) Rede privada. 
b) Rede alternada. 
c) Rede híbrida. 
d) Rede pública. 

 
27. Sobre os contatos do Outlook, assinale a alternativa 

correta. 

I. Use a página Pessoas no Outlook.com para 
visualizar, criar e editar contatos e listas de 
contatos.  

II. Crie novos contatos do zero ou adicione alguém 
como contato de uma mensagem de e-mail.  

III. É possível criar uma lista de contatos para enviar e-
mails para um grupo de pessoas. 

IV. Uma lista de contatos é um conjunto de endereços 
de e-mail e é útil para enviar e-mails para um grupo 
de pessoas. 

V. As listas de contatos às vezes são chamadas 
de listas de distribuição. 

VI. Novos contatos são salvos na pasta de contatos 
padrão e você também os verá em todos os 
contatos. Se você quiser salvar o contato em uma 
pasta diferente, selecione a pasta antes de criar o 
contato. 

a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 
b) Apenas as assertivas IV, V e VI são corretas. 
c) Apenas as assertivas II, V e VI são corretas. 
d) As assertivas I, II, III, IV, V e VI são corretas. 
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28. Sobre o Word 2016, verifique as assertivas e assinale a 
INCORRETA. 

a) Não é possível inserir formas no Word 2016. 
b) É possível adicionar formas (como caixas, círculos e 

setas) nos documentos do Word 2016. 
c) Para adicionar uma forma em um documento do 

Word 2016, clique em Inserir, Formas, selecione 
uma forma, clique e arraste para desenhar a forma. 

d) Depois de adicionar uma ou mais formas em um 
documento do Word 2016, é possível adicionar 
texto, marcadores e numeração a eles e alterar o 
preenchimento, contorno e outros efeitos na 
guia Formatar. 

 
29. No Word 2016, proteger um documento e marcar as 

partes que podem ser alteradas, utilizamos a guia: 

a) Bloqueios. 
b) Segurança. 
c) Ferramentas. 
d) Revisão. 

 
30. Ao utilizar o comando copiar e colar, onde o 

computador armazena essas informações? 

a) Memória RAM. 
b) Memória ROM. 
c) Área de trabalho. 
d) Disco rígido. 

 


