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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às 
questões de 1 a 3. 

Um instante, Sr. 

É mais fácil um camelo passar pelo buraco 

da agulha e um rico entrar no reino dos céus do 

que cancelar a TV à cabo. Sei o que digo: perdi 

uma tarde no telefone até a atendente Carla 

aceitar o fim de nossa relação – não sem antes 

levar-me à beira da loucura com as infinitas 

artimanhas que deve ter aprendido em gincanas 

Tropa de Elite de Vendas e outras aberrações 

oriundas do fascinante mundo do RH. 

“Não, Carla! Não quero outro pacote! Quero 

cancelar a assinatura! Escuta: se você me 

oferecer mais uma promoção eu vou ligar pro 

PROCON, vou escrever carta pro jornal, vou 

mandar um gato bomba aí pra central, tá 

entendendo?!”. 

A guerrilheira Carla nem perdia o rebolado. 

Pedia um instantinho, me deixava ouvindo aquela 

música new age de videogame e, cinco minutos 

depois, como se nada tivesse acontecido, 

oferecia-me o “Combo Deluxe” pelo preço do 

“Combo Master”, o “Combo Master” pelo preço 

do “Combo Confort – mais a família Cineblix!, 

senhor Antônio, é um excelente negócio!”. 

“Que raio de língua é essa? Família 

Cineblix? Combo?! Comboio! Kombi! Colombo! 

Camboja! Cumbuca! Eu já disse, senhora Carla, 

só quero que desliguem essa joça!!!”. 

“Vamos fazer assim: o senhor suspende a 

assinatura temporariamente. ” Sei. Jogo essa 

meia hora no lixo e marcamos, para 2013, uma 

nova DR corporativa? Serei incapaz de dormir 

sabendo o que me espera no futuro. “Cancela! ”. 

“Vamos fazer assim: o senhor passa a 

assinatura para algum conhecido: um parente, 

amigo? ”. Que tipo de pessoa você imagina que 

eu sou, jihadista Carla? Não desejo essa Via 

Crucis ao meu pior inimigo. “Cancela! ”. 

Uma hora depois, desidratado e rouco, atirei-

me no sofá, mas nem pude comemorar o 

cancelamento, pois da bonança veio a tormenta: 

o que acontecerá com a atendente Carla? E se, 

ao ouvirem nossa conversa – que foi gravada 

para minha “maior segurança” – os demiurgos do 

RH decidirem que ela não presta pra coisa? E se 

ela estiver pra casar? Ou grávida? Noiva, 

grávida, abandonada pelo futuro marido, aí vem 

o senhor Antônio e, só porque fechou com o 

concorrente pela metade do preço, a joga na rua. 

Pude ver a parturiente Carla voltando de 

ônibus para casa, chorando. Pior: vislumbrei a 

reunião dos gerentes de marketing, analisando a 

nossa conversa e chegando à conclusão 

inexorável: “precisamos ser mais agressivos! ”. 

Descancela, atendente Carla! Descancela! 

(Antonio Prata, 2008) 

 
 

1. Assinale a alternativa que contém um 
significado oposto ao da palavra 

“bonança”, destacada no texto. 

(A) Brandura. 

(B) Excitação. 

(C) Harmonia. 
(D) Equilíbrio. 
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2. No que diz respeito ao texto, analise as 

afirmativas abaixo: 

  
(D) Embora estivesse chovendo, não achou 

necessário levar um guarda- chuva. 

I. O narrador se arrependeu do 

cancelamento em razão do que 
aconteceu à atendente Carla. 

II. Importou menos ao narrador o destino 
da atendente Carla do que a possível 

estratégia de marketing mais agressiva. 

III. O autor nomeia a atendente de 
“guerrilheira” e “jihadista” como recurso 
metafórico para reforçar a situação de 
“combate” em que ele se encontrava 
com a funcionária. 

 
5. Analise a oração abaixo: 

Para negociar um   acordo, o sindicato 
interveio na paralização da categoria. 

Na frase acima, ocorre um ERRO de 

(A) Pontuação. 
(B) Regência verbal. 

(C) Conjugação verbal. 
(D) Ortografia. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 
  (D) I, II e III.  

3. Analise a frase abaixo, retirada do texto: 

        Senhor Antônio, é um excelente negócio! 

6. Assinale a alternativa cujo emprego da 

crase está correto. 

(A) Antônio chegou à casa de Rosa. 
(B) Não vou à festas se não me convidam 

para tal. 

(C) Você poderia começar à falar a 

verdade de vez em quando. 
(D) Andamos à cavalo no sítio de meu avô. 

Assinale a alternativa cuja palavra 

sublinhada pertence à mesma classe 

gramatical do vocábulo acima destacado. 

 

7. Assinale a alternativa correta em relação 
à concordância verbal. 

(A) “Precisamos ser mais agressivos! ”. 

(B) Jogo essa meia hora no lixo e 
marcamos, para 2013, uma nova DR 
corporativa? 

(C) “Vamos fazer assim: o senhor  
suspende a assinatura 
temporariamente.”. 

(D) Vislumbrei a reunião dos gerentes de 
marketing, analisando a nossa 

conversa e chegando à conclusão 
inexorável. 

(A) Fui eu que votou no candidato que 
perdeu. 

(B) Os Estados Unidos retirou-se da 
Unesco. 

(C) A maioria dos presentes foram a favor 
do reajuste. 

(D) Necessitam-se de profissionais mais 
experientes. 

 

8. Assinale a alternativa cuja pontuação está 
correta. 

(A) Um economista disse que a inflação irá 
cair; outro que se estagnará. Resta a 
nós, consumidores esperar pela 

resposta nos preços dos produtos. 

(B) Um economista disse, que a inflação irá 

cair. Outro, que se estagnará. Resta a 
nós, consumidores, esperar pela 
resposta nos preços dos produtos. 

(C) Um economista disse que a inflação irá 
cair. Outro, que se estagnará; resta a 
nós consumidores, esperar pela 

resposta nos preços dos produtos. 

4. Assinale a alternativa cujo período é 
composto por coordenação. 

(A) Como não reagiu ao assalto, o bandido 

poupou sua vida. 

(B) Quando já estava na porta da festa, 

lembrou-se do convite em cima da 

cama. 

(C) O gerente estava estressado, mas 

cumprimentou todos os funcionários. 
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(D) Um economista disse que a inflação irá 

cair; outro, que se estagnará. Resta a 
nós, consumidores, esperar pela 
resposta nos preços dos produtos. 

 
 

 
9. Assinale a alternativa cuja

 oração apresenta um sujeito 
indeterminado. 

(A) Choveu por três dias e três noites na 
cidade. 

(B) Arrombaram o cofre sem o mínimo 
esforço. 

(C) Estamos esperando o táxi achar o 
caminho certo. 

(D) Há um presente deixado na mesa do 
  contador.  

10. Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão grafadas corretamente. 

(A) Obcessão / Lucidez / Enigma 
(B) Estratagema / Rechaçar / Advinhar 

(C) Transcendência / Viagem / Discussão 

  (D) Vórtisse / Colírio / Engenho  

Leia o texto abaixo para responder às questões 

11 e 12. 

Retrato 

Eu não tinha esse rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

- Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

(Cecília Meireles) 

 
11. 

 
Quanto à tipologia textual, a categoria que 
melhor define o poema acima é a de texto 

 (A) narrativo. 

(B) descritivo. 
(C) dissertativo. 

(D) explicativo. 

12. Assinale a alternativa cuja palavra 

destacada possui a mesma classificação 

morfológica do vocábulo sublinhado no 

texto. 

 (A) As mulheres antigamente não usavam 

vestidos curtos. 
(B) Quebraram a televisão que estava no 

seu quarto. 
(C) Maria   é uma pessoa apegada às 

próprias coisas. 
(D) Carlos passou por aqui sem dar bom 

dia. 

Leia a tirinha abaixo, de André Dahmer, para 

responder às questões 13 e 14. 
 

 

13. Sobre a tirinha, é correto afirmar que: 

I. O filho acatou prontamente  ao  pedido 
do pai. 

II. O pai compreendeu a razão do filho 

ignorá-lo: ele é da geração Y. 
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III. para o filho, o pai é menos importante 
que as informações que recebe. 

É correto o que se afirma apenas em 

(A) I e II. 
(B) II e III. 

(C) II. 

(D) III. 

 
 

14. Na frase “Não sou uma informação, Juca. 

Eu sou seu pai”, retirada do terceiro 

quadrinho, o termo destacado 

sintaticamente é um: 

(A) objeto direto. 

(B) aposto. 

(C) vocativo. 

(D) sujeito. 

 

15. Quanto à regência verbal,  assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Contei-lhe a história da minha família 

italiana. 

(B) Bom sujeito é quem obedece às regras 

de convivência. 

(C) O funcionário visou uma carreira 

promissora. 
(D) É necessário alertar o técnico sobre o 

  perigo da nova fiação.  

16. Observe a frase abaixo: 

O estudante receava que o seu amigo 

estaria errado se estudasse pelo livro 

errado. 

Assinale a alternativa que contém, 

respectivamente, os verbos nos mesmos 

tempos e modos verbais dos da frase acima. 

(A) A mulher ficava mais e mais nervosa: 

teria viajado se comprasse as 

passagens antes do sistema falhar. 

(B) Os policiais iam pela beirada.  O 
bandido ficava parado; se se mexesse, 

seria pego. 
(C) Eu preferiria correr a maratona, porém 

teria corrido mais se aprendesse uma 

melhor técnica de respiração. 

(D) O técnico observava a máquina 

funcionando e estava operando 

normalmente. Se enguiçasse, saberia 

consertá-la. 

17. Assinale a alternativa que possui uma 

palavra corretamente acentuada. 

(A) Ficou muito ruím o bolo que você fez. 
(B) Pelos rastros deixados, já temos uma 

idéia do que fizeram aqui. 

(C) Ele toca violão, mas também se arrisca 

na bateria. 

(D) Doar sangue é o ato heróico dos  

tempos modernos. 

 
 

18. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 

deve ser acentuada. 

(A) Excluido. 
(B) Farmaceutico. 

(C) Bainha. 

(D) Juizes. 
 

19. Observe a frase abaixo: 

Adorei  _ árabes e indianas, mas 

são _          caras. Pelo dinheiro que  tenho, 
a roupa árabe ou a roupa indiana 

  . 

Assinale a alternativa que apresenta a 

correspondência certa, tendo em vista a 
concordância nominal. 

(A) as roupas / meio / será escolhida 

(B) a roupa / meia / serão  escolhidas 
(C) as roupas / meio / serão  escolhidas 

(D) a roupa / meia / será escolhida 
 

20. Em se tratando de regência

nominal, assinale a alternativa correta. 

(A) O gato se mostrou afável a você. 
(B) O meu marido tem aversão de feijão na 

comida. 
(C) Essa bonificação mostra como o chefe 

foi generoso a você. 

(D) Ultrapassar a velocidade máxima no 

trânsito é crime passível de multa e 
reclusão. 
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INFORMÁTICA 25. Observe a planilha abaixo. 
 
 

21. Sobre o recurso “Quebra de página” do 

MS Word, é correto afirmar que: 

(A) existe apenas um tipo: as quebras que  

o Word adiciona automaticamente. 

(B) não é possível remover quebras de 

página automáticas, mas é possível 

ajustar o local de ocorrência. 

(C) pode ser localizado na aba “Design” 
entre as opções “plano de fundo da 

página”. 
(D) existe apenas um tipo: as quebras de 

página manuais que o usuário pode 
adicionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O valor apresentado em L5, após apertar a 
tecla Enter, será igual a 

(A) 8. 

(B) 42. 

(C) 288. 
  (D) #Error.  

 
  
 

22. Assinale a alternativa que apresenta as 

teclas de atalho do MS Word utilizadas 
para salvar um documento. 

(A) Ctrl + N 
(B) Ctrl + A 

(C) Ctrl + B 

  (D) Ctrl + X  

23. No MS Word, o recurso “Orientação da 

página” se encontra na guia: 

(A) Design. 

(B) Layout de Página. 
(C) Correspondências. 

  (D) Inserir.  

24. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do botão abaixo, presente no MS 

Excel. 

 
 
 

 
(A) Formatar como moeda. 
(B) Diminuir casas decimais. 

(C) Formatar como porcentagem. 

(D) Formatar como um separador de 

  milhar.  

26. Sobre  o recurso presente no MS 
Excel, assinale a alternativa correta. 

(A) Insere bordas. 

(B) Cria uma tabela dinâmica. 
(C) Mescla células. 

(D) Agrupa linhas e colunas. 

 

 
27. Referente ao uso de Correio Eletrônico, 

considerando o MS-Outlook, analise as 
assertivas abaixo. 

I. Ao inserir os endereços de e-mail dos 

destinatários ou os nomes na caixa 
Para, Cc ou Cco, os  vários 

destinatários são separados  sempre  
por hífen ou parênteses. 

II. Os endereços destinatários em Cc ou 

Cco não recebem anexos. 

III. É possível criar uma mensagem de e- 
mail ao clicar em Novo Email ou 
pressionando Ctrl + N. 

É correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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28. O recurso do MS-Outlook, tem 

como função 

(A) inserir assinatura. 
(B) alterar visualização para fonte maior. 

(C) mostrar as pastas em ordem alfabética. 
(D) sinalizar itens para acompanhamento. 

 

 
29. Assinale a alternativa que apresenta a 

função do atalho ALT + F4 na maioria dos 

navegadores. 

(A) Abrir uma nova guia. 
(B) Imprimir página atual. 

(C) Reabrir a última aba que foi fechada. 
(D) Fechar navegador. 

 

 
30. O Gerenciador de Downloads mantém o 

controle das imagens, dos documentos e 

de outros arquivos baixados da Web. Os 

arquivos baixados são automaticamente 

salvos na pasta  . 

Geralmente, essa pasta está localizada na 

unidade em que o Windows está 

instalado. 

Assinale a alternativa que
 preenche corretamente a 
lacuna acima. 

(A) Transferência 
(B) Downloads 

(C) Tarefas 

(D) Ferramentas 



LOGICA  
 
31) Foi feita uma pesquisa sobre o uso de 
2 produtos A e B, verificou-se que 130 
pessoas usam o produto A e que 70 
pessoas usam os dois. Se 280 pessoas 
foram entrevistadas e 30 não usam nem 
A e nem B, então o total de pessoas que 
usam o produto B é de: 

(A) 120 
(B) 50 
(C) 190 
(D) 110 

 
32). Observada a sequência 
(47,43,39,35,31), logicamente o próximo 
número seria: 

(A) 32 
(B) 23 
(C) 27 
(D) 29 

 
33) Em uma Universidade, os 
laboratórios de Física, Química, 
Anatomia e Cenografia estão dispostos 
lado a lado em um único corredor. Sabe-
se que o laboratório de Química fica entre 
os laboratórios de Física e Cenografia. O 
laboratório de Cenografia fica entre os 
laboratórios de Física e Anatomia.Com 
essas informações, pode-se afirmar que 
o laboratório de: 
 

(A) Anatomia fica entre os 
laboratórios de Física e 
Cenografia. 

(B) Anatomia fica no meio do 
corredor. 

(C) Cenografia fica entre os 
laboratórios de Química e 
Física. 

(D) Física é o primeiro ou o último 
do corredor 

 
34). Se todo A é B e nenhum B é C, é 
possível concluir, corretamente, que: 
 

(A) todo A é C 
(B) nenhum B é A 
(C) nenhum A é C 
(D) todo C é B 

 
35) Três de cada oito moradores de um 
edifício são do sexo feminino; se, nesse 
edifício há doze moradores do sexo 
feminino, então o número de moradores 
do sexo masculino é igual a: 

(A) 12 
(B) 20 
(C) 16 
(D) 30 

 

36). Sabe-se que durante o segundo 
semestre de um ano foram realizadas 8 
reuniões, uma a cada dia, com os 
professores de uma determinada escola. 
Das afirmativas abaixo, assinale a 
verdadeira: 

(A) Pelo menos duas das reuniões 
ocorreram no mesmo dia da 
semana 

(B) Pelo menos uma das reuniões 
ocorreu na segunda-feira 

(C) Pelo menos um deles professor de 
matemática 

(D) Pelo menos em dois meses houve 
mais de uma reunião 

 
 
37) A posição de um móvel foi registrada 
num plano cartesiano em intervalos 
regulares de tempo. Para os três 
primeiros registros as posições foram: 
(0,3), (3,9) e (6,15). A posição do 5o 
registro será: 

(A) (9,21) 
(B) (9,23) 
(C) (12,27) 
(D) (15,33) 

 
38). Considerando a sequência de 
vocábulos: 
 
galo - pato - carneiro - X - cobra – jacaré 
 
A alternativa lógica que substitui X: 

(A) boi 
(B) siri 
(C) sapo 
(D) besouro 

 
39). Que número corresponde a 
sequência a seguir: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 
19... 

(A) 200 
(B) 20 
(C) 30 
(D) 199 

 
40). Que número corresponde a 
sequência a seguir: 1, 3, 5, 7, 9, 11... 

(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 20 

 

ATUALIDADES 

 
41) O presidente Michel Temer assinou 
no começo da tarde desta sexta-feira (29 
de dezembro de 2017), o decreto 
aumentando o salário-mínimo para R$ 
954,00 a partir do dia primeiro de janeiro 
de 2018.  



Quanto foi o aumento em relação ao 
salário mínimo anterior, vigente em 
2017?  
 

(A) R$ 25,00 

(B) R$ 17,00 

(C) R$ 19,00 

(D) R$ 38,00 

42) O presidente dos EUA, Donald Trump, 
anunciou nesta segunda-feira (20 de 
novembro de 2017) que um certo país foi 
recolocado na lista de Estados 
patrocinadores de terrorismo.  
Segundo Trump, os EUA anunciarão 
novas sanções contra esse país, que 
havia sido retirado da lista de países 
patrocinadores de terrorismo pelo ex-
presidente republicano George W. Bush 
em 2008, em uma tentativa de salvar as 
negociações para um acordo nuclear. 
Trump considerava a inclusão do país no 
grupo por conta de suas ambições 
nucleares e de seus ataques cibernéticos 
contra os EUA e outros países. 
(UOL, 20 nov. 17. Disponível em: 
<https://goo.gl/Ry7K98>. Adaptado) 
A notícia trata de uma decisão dos EUA 
em relação: 
 

(A) ao Afeganistão 

(B) a Coréia do Norte 

(C) a Cuba 

(D) a China 

43). Historicamente, o nordeste brasileiro 
beneficiou-se de uma economia agrícola 
baseada na produção de: 
 

(A) trigo 

(B) café 

(C) cana-de-açúcar 

(D) erva-mate 

44) O estado do Sergipe está localizado 
na região nordeste brasileira, possui 
mais de 70 municípios e na extremidade 
norte do estado encontramos: 
 

(A) Curva do Rio Real, no povoado 

Barbeiro em Cristinópolis 

(B) Barra do Rio São Francisco, na 

ilha Arambique em Brejo 

Grande 

(C) Barra do Rio Xingó em Canindé 

do São Francisco 

(D) Curva do Rio Real, no povoado 

Terra Vermelha em Poço Verde 

 

45) No dia 23 de junho de 2018, 12 
meninos com idades entre 11 e 16 anos e 

seu técnico de futebol desapareceram 
em uma caverna. Após 9 dias, eles foram 
encontrados com vida, mas em uma área 
de difícil acesso.  
A retirada do grupo só teve inícios quinze 
dias depois do desaparecimento, e foi 
concluída quando os 4 últimos garotos e 
o técnico deixaram o local. 
A notícia acima refere-se a um fato 
ocorrido em:  
 

(A) Japão 

(B) Coréia do Sul 

(C) Tailândia 

(D) China 

 
46) Qual o motivo da condenação e 
prisão do Ex-Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva? 
 

(A) Recebimento de apartamento de 

luxo no Guarujá (SP) como propina 

na Operação Lava Jato 

(B) Corrupção e lavagem de dinheiro na 

Operação Lava Jato 

(C) Tráfico de influência internacional 

na Operação Janus 

(D) Obstrução da justiça na Operação 

Lava Jato 

 
47) O que é o Acordo de Paris? 
 

(A) Acordo internacional que trata da 
restrição de imigrantes em Paris 

(B) Acordo internacional que trata do 
Desenvolvimento Sustentável 

(C) Acordo internacional que trata da 
poluição radioativa 

(D) Acordo internacional que trata do 
aquecimento global 

 
48) Qual a função da ONU 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS)? 
 

(A) Zelar pela cultura em todas as 

nações 

(B) Financiar países em 

desenvolvimento 

(C) Unir as nações com o objetivo 

de manter a paz e a segurança 

mundial 

(D) Gerenciar acordos de comércio 

entre os países 

 

 
 
 
 

 



49) Qual a doença sexualmente 
transmissível que virou surto no Brasil 
em 2017? 

(A) Zika 

(B) HPV (Vírus da Papiloma Humano) 

(C) Sífilis 

(D) Hepatite B 

  
 

50) Quais destes grupos são contraindicados 
para tomar a vacina contra a febre amarela? 

 
(A) Gestantes, lactantes, bebês com menos 

de 9 meses, diabéticos, idosos acima de 

60 anos 

(B) Crianças até 2 anos, gestantes, doadores 

de sangue 

(C) Pacientes com câncer, idosos acima de 75 

anos 

(D) Mulheres que querem engravidar, 

lactantes, bebês com menos de 1 ano, 

doentes que recebam tratamento de 

saúde especial. 

 
 

Boa sorte!  
 

  
 


