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RASCUNHO



PORTUGUÊS

Texto I

Quindins

Quando sentiu que ia morrer, o Dr. Ariosto pediu para falar 
a sós com a mulher, dona Quiléia (Quequé).

- Senta aí, Quequé.
Ela sentou na beira da cama. Protestou, chorosa, quando 

o marido disse que sabia que estava no fim. Mas o Dr. Ariosto a 
acalmou. Os dois sabiam que ele tinha pouco tempo de vida e 
era melhor que enfrentassem a situação sem drama. Precisava 
contar uma coisa à mulher. Para morrerem paz. Contou, então, 
que tinha outra família.

- O quê, Ariosto?!
Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até outros 

netos. A dona Quiléia iria saber de qualquer maneira, pois ele 
incluíra a outra família no seu testamento. Mas tinha decidido 
contar ele mesmo. De viva, por assim dizer, voz. Para que não 
ficasse aquela mentira entre eles. E para que dona Quiléia 
fosse tolerante com a sua memória e com a outra. Promete, 
Quequé? Dona Quiléia chorava muito. Só pôde fazer “sim” 
com a cabeça. Aliviado, o Dr. Ariosto deixou a cabeça cair no 
travesseiro. Podia morrer em paz.

Mas aconteceu o seguinte: não morreu. Teve uma 
melhora surpreendente, que os médicos não souberam 
explicar e que Dona Quiléia atribui à promessa que fizera a 
seu santo. Em poucas semanas, estava fora de cama. Ainda 
precisa de cuidados, é claro. Dona Quiléia tem que regular 
sua alimentação, dar remédio na hora certa... Ficam os dois 
sentados na sala, olhando a televisão, em silêncio. Um silêncio 
constrangido. O Dr. Ariosto arrependido de ter feito a confissão. 
A Dona Quiléia achando que não fica bem se aproveitar de 
uma revelação que o homem fez, afinal, no seu leito de morte. 
Simplesmente não tocam no assunto. No outro dia o Dr. Ariosto 
teve permissão do médico para sair, pela primeira vez, de casa. 
Arrumou-se. Pediu para chamarem um táxi.

- Quer que eu vá com você? - perguntou a mulher.
- Não precisa.
- Você demora?
- Não, não. Vou só...
Não completou a frase. Ficaram mais alguns instantes na 

porta, em silêncio. Depois ele disse:
- Bom. Tchau.
- Tchau.
Agora, tem uma coisa: Dona Quiléia não pagou a promessa 

ao santo. Ainda compra quindins escondido e os come 
sozinha. Aliás, deu para comer quindões. Grandes, enormes, 
translúcidos quindões.

(Luis Fernando Veríssimo)

1) O texto explora uma situação inicialmente trágica, à 
qual é conferido humor por meio do seguinte fato:
a) a surpreendente melhora do Dr. Ariosto.
b) o silêncio constrangedor do casal olhando a televisão.
c) a revelação de que o Dr. Ariosto tinha outra família.
d) o fato de Dona Quiléia chorar muito.

2) Em todas as opções abaixo, encontra-se destacado um 
exemplo de locução adverbial, exceto:
a) “o Dr. Ariosto pediu para fa la ra sós com a mulher” (1°§)
b) “Ela sentou na beira da cama.” (3°§)
c) “Outra mulher, outros filhos, até outros netos.” (5°§)
d) “Podia morrer em paz.” (5°St

3) O texto sugere que Dona Quiléia fizera uma promessa a 
um santo para que o marido se recuperasse. O que ela 
prometera, entretanto, não fica explícito, mas pode-se 
inferir que seria:
a) cuidar do marido devotamente.
b) não fazer mais quindins para o marido.
c) não comer mais quindins.
d) comprar muitos quindins para o marido.

4) No sétimo parágrafo, tem-se “- Quer que eu vá com 
você? - perguntou a mulher.”. Nesse trecho, o verbo 
destacado contribui para a construção de sentido na 
oração. Indique o tempo e o modo em que tal verbo 
encontra-se flexionado.
a) Futuro do presente do Indicativo.
b) Presente do Subjuntivo.
c) Futuro do pretérito do Indicativo.
d) Presente do Indicativo.

5) No fragmento “Precisava contar uma coisa à mulher” 
(3°§), a crase ocorre, basicamente, devido:
a) à regência do verbo precisar e ao complemento 

feminino.
b) à construção de uma locução adverbial com vocábulo 

feminino.
c) ao “a” inicial de uma locução prepositiva com vocábulo 

feminino.
d) à regência do verbo “contar” e ao complemento feminino.

6) Em “Tinha. Pronto. Outra mulher, outros filhos, até 
outros netos.” (5°§), a pontuação confere um sentido 
expressivo ao texto, ilustrando, por parte do narrador, 
uma linguagem:
a) pessimista
b) esperançosa
c) insegura
d) objetiva

7) Considerando o contexto em que se encontra a oração 
“Protestou, chorosa.” (3°§), pode-se afirmar que o 
termo em destaque exerce a função sintática de:
a) predicativo do sujeito
b) adjunto adverbial
c) adjunto adnominal
d) complemento nominal

8) No trecho “Teve uma melhora surpreendente, aue os 
médicos não souberam explicar” (6°§), o pronome em 
destaque, no contexto em que se encontra, tem como 
referente:
a) Dr. Ariosto
b) melhora surpreendente
c) médicos
d) Dona Quiléia

Texto II

Quem somos 
nós para julgarmos 
quem merece viver 

ou morrer?

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#22/7/20151

9) Assinale a opção que apresente uma palavra formada 
por processo de derivação.
a) palestra
b) novos
c) comentarista
d) bom
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10) Sobre o conteúdo da tirinha, é correto afirmar que:
a) a conclusão do último quadrinho corresponde à 

aceitação de algo consensual.
b) o texto propõe uma reflexão sobre a liberdade de 

expressão na internet.
c) os comentaristas da internet devem ter poder de decisão 

sobre qualquer assunto.
d) as falas apresentam uma proposta de censura aos 

comentários feitos na internet.

________________ RACIOCÍNIO LÓGICO________________

11) Numa pesquisa com 120 funcionários de uma empresa 
sobre o país que gostariam de conhecer, o resultado 
foi o seguinte: 72 funcionários disseram que gostariam 
de conhecer o Canadá, 54 funcionários gostariam 
de conhecer a Austrália. Se todos os funcionários 
escolheram um país, então o total de funcionários que 
gostariam de conhecer somente um dos dois países é:
a) 120
b) 114
c) 48
d) 66

12) Carlos e Ana jogaram na loteria. Carlos gastou 
R$ 48,00, correspondente a 40% do total gasto pelos 
dois. Nessas condições, a soma dos algarismos do 
valor que representa o que Ana gastou é igual a:
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

13) Paula pagou dois terços de três quartos do valor que 
possuía. Desse modo, a fração que representa o que 
sobrou para Paula, do valor que possuía, é:

■>£

14) De acordo com a sequencia infinita:
M,A,T,E,M,A,M,A,T,E,M,A  a letra representada pelo
elemento da 145a posição da sequencia é:
a) T
b) A
c) M
d) E

15) Marcos comprou um produto e pagou R$ 200,00 já 
incluso 20% de desconto sobre o valor total do mesmo. 
Nessas condições, o valor do desconto foi de:
a) R$250,00
b) R$80,00
c) R$50,00
d) R$40,00

16) Se o valor lógico de uma proposição “P” é verdade e o 
valor lógico de uma proposição “Q” é falso, então o valor 
lógico do bicondicional entre as duas proposições é:
a) Falso
b) Verdade
c) Inconclusivo
d) Falso ou verdade

17) De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a 
negação da frase “O carro é novo e a moto é seminova”, é:
a) O carro não é novo e a moto não é seminova.
b) O carro não é novo e a moto é seminova.
c) O carro não é novo ou a moto é seminova.
d) O carro não é novo ou a moto não é seminova.

18) Dentre as alternativas, a única correta é:
a) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é 

verdade se os valores lógicos das duas proposições 
forem falsos.

b) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições 
é verdade se os valores lógicos das duas proposições 
forem falsos.

c) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é 
verdade se os valores lógicos das duas proposições 
forem falsos.

d) O valor lógico do condicional entre duas proposições é 
falso se os valores lógicos das duas proposições forem 
falsos.

19) Diz-se que uma proposição composta é equivalente a 
outra:
a) Se o condicional entre as duas proposições for

contingência.
b) Se o bicondicional entre as duas proposições for 

tautologia.
c) Se o bicondicional entre as duas proposições for 

contradição.
d) Se o condicional entre as duas proposições for

contradição.

2
20) O valor lógico da proposição composta ( — de 40 = 16)

ou (30% de 150 = 60) é: 5
a) Verdade
b) Falso
c) Inconclusivo
d) Falso ou verdade

_____________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA_____________

21) Em termos de Segurança da Informação é interessante 
definir uma senha para os documentos do Microsoft 
Word 2010. Essa opção se encontra no menu:
a) Inserir
b) Arquivo
c) Revisão
d) Segurança

22) Um protocolo é uma linguagem usada para permitir 
que dois ou mais computadores se comuniquem. O 
conjunto de protocolos de comunicação mais utilizado 
nas redes de computadores é:
a) IEEE 804.11ge IEEE 805.11 n
b) HTTP e o HTTPS
c) TCP/lP
d) IPv4 e o IPv6
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23) No Windows Explorer, do Microsoft Windows XP, VISTA 
e 7, na área do programa, logo abaixo das barras, está 
dividida em dois painéis. Sendo que:
a) no painel direito encontram-se os arquivos, pastas e 

diretórios.
b) no painel esquerdo encontram-se os arquivos, pastas e 

diretórios.
c) no painel direito encontram-se somente os arquivos.
d) no painel esquerdo encontram-se somente os arquivos.

24) Quanto aos tipos de Backup, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a seqüência correta (de 
cima para baixo):
( ) No backup incrementai, somente os arquivos novos ou 

modificados desde o último backup completo (full) são 
transmitidos. Neste modelo, o espaço ocupado com o 
armazenamento dos arquivos é maior, e o tempo para 
restauração dos dados é menor.

( ) No backup diferencial, somente os arquivos novos ou 
modificados desde a última execução do backup são 
transmitidos. Neste modelo, o espaço ocupado com o 
armazenamento dos arquivos é menor, e o tempo para 
restauração dos dados é maior.

a) V -V
b) V -F
c) F -V
d) F -F

25) A função SOMA, do Microsoft Excel 2010, é uma das 
funções mais utilizadas nessa famosa planilha de 
cálculo. Identifique a alternativa que apresenta uma 
sintaxe incorreta dessa função:
a) =SOMA(A5;A6;2)
b) =SOMA(A1 ,A3.2)
c) =SOMA(A2:B4;15)
d) =SOMA(A1 ;A3;B5)

26) Ao se usar a tecla de função F5, no modo Apresentação 
de Slides do Microsoft PowerPoint 2010, ocorrerá:
a) a finalização da apresentação.
b) a apresentação direta do slide número 5.
c) a exclusão do slide que estiver em foco.
d) o inicio da apresentação a partir do começo.

27) Quanto as diferenças entre o Microsoft Outlook e o 
Outlook Express dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta (de cima para baixo):
( ) Microsoft Outlook possui outras funcionalidades além 

de e-mail e de grupo de notícias.
( ) Outlook Express é o nome do Microsoft Outlook na 

versão do Windows XP.
a) V -V
b) V -F
c) F -V
d) F -F

28) Quanto a digitalização de documentos complete a 
seguinte frase: “A resolução linear é determinada pelo
número de utilizados para apresentar a imagem,
e expressa em pontos por polegada (dpi) da vertical e 
horizontal da imagem digital (eixo X,Y)”:
a) pixels
b) points
c) dots
d) spots

29) Quanto as características de uma Intranet dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a seqüência correta (de cima para baixo):
( )o  browser é somente utilizado na Internet e não na 

Intranet.
( ) a criação da Internet provem da experiência do uso das 

Intranets nas empresas.
a) V -V
b) V -F
c) F -V
d) F -F

30) O recurso de Restauração do Sistema está embutido no
Windows XP. Uma das principais funcionalidades dele
é a de:
a) poder trocar a placa mãe, para fazer um upgrade do 

sistema.
b) registrar os “estados” do sistema do computador, e 

armazená-los como pontos de restauração.
c) se fazer um upgrade de sistema, podendo instalar o 

Windows mais atual.
d) permitira reinstalação dos disco rígidos, e da impressora, 

sem perda de dados.
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