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1. Não faz parte dos acessórios do Windows: 
a) Windows Explorer. 
b) Winrar. 
c) Executar. 
d) Gravador de som. 

 

2. No MS-Excel, considere as seguintes células preenchidas: 
B2=300, B3=20, D1=50, D4=100. Qual o resultado da 
seguinte fórmula: = B2+D1/2? 
a) 325. 
b) 175. 
c) 200. 
d) 73. 

 

3. O Red Hat é um (a):  
a) Distribuição do Linux.  
b) Tipo de Firewall do Windows. 
c) Programa de manipulação de imagens. 
d) Aplicação do Windows Explorer. 

 

4. Qual é o resultado, no MS-Excel, ao acionarmos as teclas de 
atalho do teclado “Ctrl+n” numa célula selecionada? 
a) Abrirá a janela “Nova Planilha” 
b) Abrirá a janela “Hiperlink”. 
c) O conteúdo da célula ficará em negrito. 
d) Fecha a planilha. 

 

5. No Ms-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas “=3^2” e 
apertarmos ENTER, qual será o resultado? 
a) #NOME. 
b) 6. 
c) 900. 
d) 9 

 

6. Qual comando no MS-Word refaz a última ação desfeita? 
a) Ctrl+Z. 
b) Ctrl+U. 
c) Ctrl+Y. 
d) Ctrl+R. 

 

7. Qual tamanho padrão do slide no PowerPoint 2013 e 2016? 
a) 4:2. 
b) 16:9. 
c) 32:8. 
d) 16:6. 

 

8. É incorreto afirmar sobre o PowerPoint: 
a) Uma apresentação pode ter várias orientações 

(paisagem ou retrato). 
b) A função Slide Mestre encontra-se na guia Exibição. 
c) Você pode reproduzir músicas (ou outros tipos de sons) 

durante sua apresentação. 
d) Você pode salvar sua apresentação do PowerPoint 

como um arquivo PDF. 
 
 
 
 

9. A Internet surgiu nos tempos da Guerra Fria com o nome de: 
a) Extranet. 
b) ArpaNet. 
c) OnlyNet. 
d) Unix. 

 

10. Qual década foram lançados grandes portais da internet, 
como AOL e Yahoo? 
a) 80. 
b) 70. 
c) 90. 
d) 2000. 

 

11. O navegador Firefox é desenvolvido pela: 
a) Apple. 
b) Microsoft. 
c) Google. 
d) Mozilla. 

 

12. Na memória ROM há basicamente 3 programas. São eles:  
a) BIOS; Flash; POST.  
b) Flash; Windows; SETUP.  
c) BIOS; Windows, DOS. 
d) BIOS; POST; SETUP.  

 

13. Para iniciarmos uma apresentação do PowerPoint a partir do 
primeiro slide usamos o atalho: 
a) Alt+F5. 
b) F5. 
c) Ctrl+F3. 
d) F3. 

 

14. No MS-Outlook, as teclas de atalho que tem as funções 
recortar, colar e copiar, são respectivamente: 
a) CTRL+R; CTRL+C; CTRL+L. 
b) CTRL+X; CTRL+V; CTRL+R. 
c) CTRL+V; CTRL+Z; CTRL+C. 
d) CTRL+X; CTRL+V; CTRL+C. 

 

15. Qual é a função, no MS-Outlook, do botão abaixo? 

 
a) Não lido/lido. 
b) Enviar/Receber. 
c) Arquivar. 
d) Novo E-mail. 

 

16. O hardware do computador pode ser dividido em hardware 
interno e hardware externo. São exemplos de hardware 
interno: 
a) Mouse e Placa de Rede. 
b) Placa Mãe e Processador. 
c) Memória USB e Microfone. 
d) Scanner e Fonte de energia. 
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17. No Ms-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas 
“=520+100/2*1” e apertarmos ENTER, qual será o resultado? 
a) 310. 
b) 570. 
c) #VALOR. 
d) 1240. 

 

18. É uma das formas de chamarmos o Disco Rígido: 
a) HD. 
b) CPU. 
c) BIOS. 
d) Gabinete. 

 

19. É a unidade mais simples de armazenamento de informação 
no computador: 
a) A BIOS. 
b) O Bit. 
c) A Memória Ram. 
d) A Memória Cache. 

 

20. Os discos rígidos, CD-ROM, USB estão identificados por 
arquivos referentes a estes dispositivos, no Linux, no 
diretório: 
a) /dev. 
b) /home. 
c) /usr. 
d) /temp. 

 

21. Para fechar uma janela aberta no Windows podemos usar 
entre outras possibilidades a junção das teclas: 
a) SHIFT+F4. 
b) SHIFT+F2. 
c) ALT+F4. 
d) ALT+F2. 

 

22. As funções do Windows: 
Informações do Sistema. 

Limpeza de Disco. 

Painel de Controle 

 
Pertencem ao grupo: 
a) Acessibilidade. 
b) Windows Explorer. 
c) Manutenção. 
d) Ferramentas do Sistema. 

 

23. Qual comando no Linux, cria ou atualiza o arquivo: 
a) more arquivo. 
b) touch arquivo. 
c) mv arquivo. 
d) ls arquivo. 

 

24. O atalho abaixo, no Linux, apaga a linha inteira de um 
comando no terminal: 
a) CTRL+R. 
b) CTRL+I. 
c) CTRL+U. 
d) CTRL+C. 

25. Qual efeito de fonte, no MS-Word, deixa as letras bem 
pequenas acima da linha de texto? 
a) Versalete. 
b) Tachado. 
c) Subscrito. 
d) Sobrescrito. 

 

26. É uma versão inexistente do Windows: 
a) Windows Gold. 
b) Windows 8. 
c) Windows 7. 
d) Windows XP. 

 

27. Umas das suas principais funções é oferecer dados apenas 
para leitura: 
a) Memória RAM. 
b) Memória ROM. 
c) Memória BIOS. 
d) Memória Setup. 

 

28. O arquivo “cajamar.csv” está associado ao: 
a) MS-Paint. 
b) MS-Word. 
c) MS-Excel. 
d) MS-Outlook. 

 

29. A velocidade de processamento das informações em um 
computador está diretamente relacionada à 
_______________________. 
a) Quantidade de partições do HD. 
b) Velocidade do Processador. 
c) Versão do Sistema Operacional. 
d) Memória ROM. 

 

30. Essa fórmula no MS-Excel retorna a data e a hora atuais 
formatadas como data e hora. Trata-se da fórmula: 
a) AGORA. 
b) HOJE. 
c) DATA. 
d) CALENDARIO. 

 

31. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
de forma correta: 
a) Como uma compensação para a impotência, passamos 

a valorizar o fracaço como uma qualidade nobre. 
b) Essa crise é uma grande areia movedissa, que vai 

afogando instituições renomadas, consideradas sólidas. 
c) No marco do pacto social democrático, o financiamento 

dos Estados Unidos exige que cada cidadão recolha 
tributos segundo a respectiva capacidade contributiva. 

d) Esse será um passo muito importante e eficas para coibir 
uma série de ilícitos no âmbito internacional, tais como 
sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção e 
financiamento ao terrorismo. 
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32. ______ alguns meses que ele ______ sobre a doença. 
Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 
acima: 
a) Havia - pesquisava. 
b) Haviam - pesquizava. 
c) Havia - pesquizava. 
d) Haviam - pesquisava. 

 

33. Indique a alternativa em que o acento indicador da crase não 
deveria ter sido utilizado: 
a) Fiquei à procura do Pedro pela casa toda. 
b) Todas as manhãs ela fica à toa. 
c) Ela limpou o almoxarifado à duras penas. 
d) Com esse remédio, às vezes me sinto enjoada. 

 

34. Em relação à pontuação, há erro em: 
a) Tais ações do governo brasileiro, ao pôr à disposição 

instrumentos efetivos para o combate a práticas 
tributárias evasivas, melhoram o ambiente de negócios 
para a atividade empresarial pois reduzem a 
concorrência desleal. 

b) Pela primeira vez desde janeiro, as projeções do 
mercado financeiro para a inflação de 2016 embicaram 
para abaixo dos 7%. 

c) Esta pode ser uma má notícia para as fabricantes de 
equipamentos para redes, sejam elas gigantes do Vale 
do Silício, como a Cisco, ou pequenas fabricantes que 
produzem componentes para unir as diferentes partes 
da rede. 

d) Quando o Facebook anunciar os resultados financeiros 
no seu mais recente trimestre, na quarta-feira, os 
investidores analisarão minuciosamente o quanto a 
companhia vem gastando. 

 

35. Acerca da concordância dos termos, analise as assertivas 
abaixo: 

I. Foi feita a análise dos documentos. 

II. Um e outro vinho me agradaram. 

III. Anexo à presente, vai a lista com o nome dos 

convidados. 

a) Apenas I está correta. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) Apenas II está correta. 

 

36. Indique a alternativa em que há um substantivo do gênero 
masculino e um do gênero feminino: 
a) Guaraná – libido. 
b) Libido – pane. 
c) Guaraná – clã. 
d) Derme – libido. 

 

37. A oração subordinada adverbial abaixo se classifica como: 
Faltou à cerimônia de inauguração, visto que esteve doente. 

a) Conformativa. 
b) Proporcional. 
c) Final. 
d) Causal. 

38. O padre é amado pelas multidões.  
O termo em destaque se classifica sintaticamente como: 
a) Sujeito. 
b) Complemento nominal. 
c) Agente da passiva. 
d) Objeto direto. 

 

39. Em relação à regência dos termos, indique a alternativa 
errada: 
a) Nós temos grande afeição por você. 
b) Meu consultório se localiza próximo a quitanda. 
c) Prefiro ficar com fome a comer salsicha. 
d) Ele investiu um bom dinheiro naquela fazenda. 

 

40. Acerca da ortografia, assinale a alternativa correta: 
a) As perdas que as cotações do petróleo vêm acumulando 

desde 2014 ampliaram a necesidade de o país buscar 
novas fontes de receita. 

b) A Grécia retomou as negociações com credores em 
Atenas sobre as reformas que precisa fazer para concluir 
a revisão de seu programa de resgate e destravar mais 
de cinco bilhões de euros em ajuda financeira. 

c) O setor de habitação espera uma retomada da 
confiança, mesmo que isso não baste para uma 
reativação expresiva do mercado no curto prazo. 

d) Há, em especial, escasez de crédito e de compradores 
potenciais que adiam a aquisição do imóvel. 

 

41. Sobre a concordância dos termos, indique a alternativa em 
que há erro: 
a) No ano passado, 2,6 milhões de brasileiros perdeu o 

emprego. 
b) As empresas dizem que gastos com energia 

representam 40% do custo das empresas. 
c) Apesar de tantas marcas negativas, o resultado de 

ontem veio um pouco melhor do que previam analistas 
do mercado financeiro. 

d) O Nordeste foi a região que apresentou mais 
estabilidade no segundo mês do ano. 

 

42. Ele insistiu que _______ um bilhetinho ___ lápis no 

prontuário dela. 

Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 
acima: 
a) colocássemos – à. 
b) colocácemos – a. 
c) colocásemos – à. 
d) colocássemos – a. 
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43. Indique a alternativa em há termos escrito em desacordo 
com a norma culta da língua: 
a) Desvios nas informações de dados como pagamentos de 

penções alimentícias, despesas médicas, previdência 
complementar e contribuições patronais estão na mira 
do órgão. 

b) Depois de marcar uma cerimônia para anunciar a 
instalação de um garimpo gigantesco bem ao lado da 
barragem, voltaram atrás e adiaram o anúncio. 

c) Essas crises sem fim estão nos deformando física e 
psiquicamente. 

d) Muitos fatores foram determinantes para que 1986 seja 
considerado o ano do rock brasileiro. 

 

44. Uma gratificação deverá ser repartida entre Bruno e Cláudio, 
funcionários de uma empresa, em partes diretamente 
proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço e em 
partes inversamente proporcionais às suas idades. Sabe-se 
que Bruno tem 24 anos e trabalha a 3 anos na empresa e 
Cláudio tem 36 anos, trabalha a 12 anos. Se Bruno recebeu 
R$ 5.400,00, então a gratificação total foi de: 
a) R$ 15.400,00. 
b) R$ 19.800,00. 
c) R$ 12.600,00. 
d) R$ 21.500,00. 

 

45. Qual é o produto das raízes da equação                                            

�� − ��� + ��� + �� − � = �, sendo 2 uma raiz dupla? 
a) 4. 
b) 2. 
c) - 2. 
d) - 4.  

 

46. Raul vendeu seu carro por R$ 12.750,00 com prejuízo de 15% 
sobre o preço de compra. Para que tivesse um lucro de 28% 
sobre o preço de custo, ele deveria ter vendido por: 
a) R$ 16.320,00. 
b) R$ 18.400,00. 
c) R$ 13.872,00. 
d) R$ 19.200,00. 

 

47. Duas impressoras operando 9 horas por dia, produzem 
75.000 revistas em 8 dias. Sabendo que foram adquiridas 
mais 2 impressoras iguais as primeiras, quantas horas por dia 
deverão operar todas juntas para produzirem 65.000 dessas 
revistas em 6 dias? 
a) 4 h e 3 min. 
b) 5 h e 12 min. 
c) 8 h e 30 min. 
d) 7 h e 15 min. 

 

48. Qual o montante acumulado por um capital inicial de               
R$ 12.000,00 aplicado por 2 meses a juros compostos de 3% 
ao mês? 
a) R$ 13.936,20. 
b) R$ 12.548,50. 
c) R$ 13.120,60. 
d) R$ 12.730,80. 

49. Um tanque tem duas torneiras para enchê-lo. A primeira tem 
uma vazão de 6 litros por minuto e a segunda de 2 litros por 
minuto. Se metade do tanque é cheio pela primeira torneira 
num certo tempo 	
 e o restante pela segunda torneira num 
certo tempo 	�, qual deveria ser a vazão de uma única 
torneira para encher completamente o tanque no tempo 
	
 + 	�? 
a) 8,5 ℓ/min. 
b) 5 ℓ/min. 
c) 4,5 ℓ/min. 
d) 3 ℓ/min. 

 

50. Qual o volume de uma pirâmide regular hexagonal com 50 
cm de altura e 20 cm de aresta da base? 

a) 10.000	√3	cm�. 

b) 3.000	√3	cm³. 

c) 1.000	√3	���. 

d) 2.400	√3	cm³ 
 

 


