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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 

1. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas da 
tirinha CORRETAMENTE: 
 
a) reduzido - dezastre 
b) reduzido - desastre 
c) redusido - desastre 
d) redusido – desastre 
 
 
2. De acordo com a tirinha, analisar os itens abaixo: 
 
I - Mafalda, a menina, acha que o modelo de globo está 

muito malfeito. 
II - Mafalda não está feliz com as coisas no mundo real. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
3. Assinalar a alternativa que apresenta o plural 
CORRETO: 
 
a) Irmão - irmões. 
b) Garagem - garagems. 
c) Gentil - gentiles. 
d) Chapéu - chapéus. 
 
 
4. Considerando-se os sinais de pontuação, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As aspas são usadas para marcar o fim de uma 
interrogação. 

(---) O ponto de exclamação é usado no começo e no 
fim de uma citação, para diferenciá-la do restante 
do contexto. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 
 
5. Quanto à concordância, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ela estava meio arrependida. 
II - Era meio-dia e meio quando fui à escola. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-
se na versão Português-BR e, em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse 
está configurado para destros, um clique ou duplo 
clique correspondem ao botão esquerdo do mouse e 
teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla 
e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 
6. No modelo de referência OSI, a camada onde estão 
todos os programas usados numa rede de 
computadores chama-se camada: 
 
a) Física. 
b) De redes. 
c) De sistemas. 
d) De aplicação. 
 
 
7. Este é um gerenciador de conteúdo online e 
designer de aplicações para criação de sites, sendo 
parte do Microsoft Office. Além disso, permite guardar e 
compartilhar conteúdo corporativo ou público de forma 
segura. Trata-se do: 
 
a) Microsoft SharePoint. 
b) Microsoft OneDrive. 
c) Microsoft Skype. 
d) Microsoft Word. 
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8. A arquitetura de software em que se baseia o 
framework de gerenciamento de conteúdo Joomla é: 
 
a) P2P (Peer-to-Peer). 
b) MVC (Model-View-Controller). 
c) Pontes de Aplicação (Bridges). 
d) CMS (Content Management System). 
 
 
9. No Photoshop, é possível aplicar qualquer filtro 
como Filtro inteligente (que tenha sido ativado para 
funcionar com os Filtros inteligentes), sendo um deles 
o: 
 
a) Ponto de fuga. 
b) Desfoque de lentes. 
c) Sombra/Realce. 
d) Moldura em chamas. 
 
 
10. O CorelDRAW Graphics Suite 2018 oferece uma 
coleção de aplicativos complementares para diversas 
necessidades. Não faz parte dessa coleção o: 
 
a) Corel PHOTO-PAINT 2018. 
b) Corel CAPTURE 2018. 
c) Corel AfterShot 3 HDR. 
d) Corel Final Art Shot 2018. 
 

 
ATUALIDADES 

 
11. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
“Comissão do Senado aprova saque do(a) 
____________ para empregado que pedir demissão.” 

https://g1.globo.com/politica/... - adaptado. 
 

a) Programa de Integração Social (PIS) 
b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
c) restituição do imposto de renda 
d) Programa de Participação de Resultados (PPR) 
 
 
12. “Governo publica no Diário Oficial da União a 
exoneração de sete ministros que pretendem concorrer 
às eleições de outubro.” 

https://www1.folha.uol.com.br/... - adaptado. 
 
Considerando-se a notícia acima, são cargos a serem 
disputados nas eleições de 2018, EXCETO: 
 
a) Presidente. 
b) Governador. 
c) Vereador. 
d) Deputado. 

13. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 

 
“Brasil ainda tem 11,8 milhões de _____________, 
segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); número corresponde a 7,2% da população de 
15 anos ou mais. A taxa indica que o Brasil não 
conseguiu alcançar uma das metas intermediárias 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE). 
A meta 9 do PNE determinava a redução a 6,5% até 
2015, o que não aconteceu, devendo estar erradicado 
do país em 2024.” 

https://oglobo.globo.com/sociedade/... - adaptado. 
 

a) estrangeiros 
b) analfabetos 
c) alfabetizados 
d) empregos formais 
 
 
14. “Morre aos 97 anos, no Rio de Janeiro, ‘A Rainha do 
Samba’, que apresentou quadro de insuficiência 
cardiorrespiratória.” 
                        https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura... - adaptado 
 
A notícia acima se refere a: 
 
a) Dona Ivone Lara. 
b) Alcione Dias Nazareth. 
c) Beth Carvalho. 
d) Maria Bethânia. 
 
 
15. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da 
notícia abaixo CORRETAMENTE: 
 
“Filas em frente à sede da PF em Boa Vista chamam a 
atenção e revelam o crescimento da imigração 
____________ para Roraima.” 

https://g1.globo.com/... - adaptado. 
 

 
a) cubana 
b) peruana 
c) boliviana  
d) venezuelana 
   
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
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De modo geral, um(a) _____________ pode ser 
definido(a) como um conjunto de objetos materiais ou 
imateriais (obras, artefatos, mentefatos, espécimes, 
documentos arquivísticos, testemunhos etc.) que um 
indivíduo, ou um estabelecimento, se responsabilizou 
por reunir, classificar, selecionar e conservar em um 
contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a 
um público mais ou menos vasto. 
 
a) espólio 
b) coleção 
c) herança 
d) depósito 
 
 
17. A ação de conduzir as tarefas administrativas do 
museu ou, de forma mais geral, o conjunto de 
atividades que não estão diretamente ligadas às 
especificidades do museu (preservação, pesquisa e 
comunicação) é de responsabilidade: 
 
a) Da gestão museológica ou administração de museus. 
b) Dos museólogos. 
c) Das mantenedoras dos museus. 
d) Do governo. 
 
 
18. Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Museu. 
(2) Museologia. 
(3) Museografia.  
 
(---) Ciência aplicada, a ciência do museu. Ela o estuda 

em sua história e no seu papel na sociedade, nas 
suas formas específicas de pesquisa e de 
conservação física, de apresentação, de animação 
e de difusão, de organização e de funcionamento, 
de arquitetura nova ou musealizada, nos sítios 
herdados ou escolhidos, na tipologia, na 
deontologia.  

(---) É o conjunto de técnicas desenvolvidas para 
preencher as funções museais, e particularmente 
aquilo que concerne à administração do museu, à 
conservação, à restauração, à segurança e à 
exposição. 

(---) Lugar geralmente concebido para realizar a 
seleção, o estudo e a apresentação de 
testemunhos materiais e imateriais do Homem e do 
seu meio. Sua forma e as suas funções variaram 
sensivelmente ao longo dos séculos. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

19. Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O primeiro museu público foi criado na França, pelo 

Governo Revolucionário, em 1793: o Museu do 
Louvre, com coleções acessíveis a todos, com 
finalidade recreativa e cultural. 

(---) A palavra “museu”, de origem grega, significa 
“templo das musas”, e já era usado em Alexandria 
para designar o local destinado ao estudo das artes 
e das ciências.  

(---) No Brasil, o primeiro museu data de 1862, o Museu 
do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico 
Pernambucano. Os outros museus brasileiros foram 
todos fundados durante o século XX, sendo o mais 
importante, o MASP - Museu de Arte de São Paulo, 
fundado em 1947. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - C. 
 
 
20. Em relação aos museus e seus públicos, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O museu como espaço institucional ultrapassou suas 

próprias barreiras originárias para se tornar lugar de 
cidadania, integrando cultura e sociabilidade com a 
sociedade que o inclui. 

II - A responsabilidade social do museu é excitar a 
reflexão sobre as múltiplas relações entre o presente 
e o passado, através de objetos no espaço 
expositivo. 

III - Os museus são importantes para o crescimento, a 
preservação e a potencialização dos elementos 
culturais de uma sociedade.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


