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PORTUGUÊS 

 
 
Leia atentamente o texto. 
 
1. [...] Dentro da alegria mais genuína, mais intensa, mora  
2. a sombra da tristeza. A tristeza só existe em função da  
3. alegria. É o medo de perder a felicidade que faz com  
4. que você se esforce para mantê-la. Não há alegria  
5. inteira, nem tristeza pura, uma depende da outra.  
6. Podemos transpirar euforia, mas sobreviverá uma 
7. pontinha de melancolia lá no fundo de nosso riso.  
8. Porque mantemos a consciência de que a alegria, por  
9. mais duradoura que seja, vai passar. [...] A tristeza  
10. dentro da alegria nos permite pensar e entender o  
11. quanto aquele momento é importante e que  
12. precisamos aproveitá-lo enquanto dura. A alegria é  
13. esta vontade de ser para sempre que termina. A  
14. tristeza vem nos consolar para aceitar que o fim de  
15. uma lembrança não significa o fim de nossa vida. [...]  
 

https://www.asomadetodosafetos.com/2016/04/a-alegria-veste-a-
tristeza.html 

 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 

 
01 – O autor do texto, Fabrício Carpinejar, diz que a tristeza só existe 
em função da alegria. Ele explica seu posicionamento ao expor algumas 
justificativas que apontam a relação existente entre alegria e tristeza. 
Isso fica evidente em todas as alternativas, EXCETO em: 

a) mesmo eufóricos, por detrás do nosso riso sobreviverá uma 
pontinha de melancolia 

b) temos consciência de que a alegria por mais duradoura que 
seja, vai passar 

c) alegria e tristeza se anulam, ou seja, não podem coexistir  
d) dentro da alegria mais genuína, mais intensa, mora a sombra 

da tristeza 
 
02 – Quais as palavras foram incorretamente grafadas?  

a) concessão – infância  
b) capacidade – citação  
c) conhecido – incerteza  
d) sinismo – circunstânsia 

 
03 – Marque a opção em que há uma palavra oxítona. 

a) Consciência 
b) sobreviverá 
c) genuína 
d) eufórico  

 
04 – Assinale a alternativa em que a sílaba tônica das palavras 
relacionadas é a penúltima. 

a) perder – consolar  
b) sombra – entender  
c) momento – transpirar  
d) tristeza – duradoura  

 
05 – Analise os períodos abaixo e, em seguida, identifique a alternativa 
que contém a sua correta classificação. 
 
A - Dentro da alegria mais genuína, mais intensa, mora  

a sombra da tristeza. (linhas 1 e 2)  
B - A tristeza só existe em função da alegria. (linhas 2 e 3) 
 

a) A. simples – B. simples  
b) A. simples – B. composto  
c) A. composto – B. simples  
d) A. composto – B. composto 

 

MATEMÁTICA 

 
06 - Um feirante comprou 120 caixas de tomates a R$ 80,00 cada uma. 
Vendeu a metade delas a R$ 100,00 cada uma e o restante a R$ 120,00 
cada uma. De quantos por cento foi o lucro obtido? 

a) 37,5% 
b) 35% 
c) 30% 
d) 25,5% 

 
07 - Na impressão de 7 500 folders, 5 impressoras levaram 1 hora. Uma 
das impressoras estragou. Em quanto tempo as impressoras restantes 
darão conta de imprimir 9 000 folders?  

a) 1 hora e 20 minutos 
b) 1 hora e 35 minutos  
c) 1 hora e 30 minutos 
d) 1 hora e 50 minutos 

 
 

08 - Duas pessoas A e B constituíram uma sociedade e entraram na 
sociedade, respectivamente com  
R$ 55 000,00 e R$ 45 000,00. Combinaram que o lucro seria repartido 
de forma diretamente proporcional ao valor investido na constituição 
da empresa. Se num determinado mês o lucro foi de R$ 50 000,00, 
quanto recebeu o sócio B? 

a) R$ 21 500,00 
b) R$ 22 500,00 
c) R$ 25 300,00 
d) R$ 30 500,00 

 
09 -Uma sequência numérica é chamada de recursiva quando 
determinado termo desta sequência pode ser calculado em função dos 
termos antecessores. Na sequência 1,1,2,3,5,... quem seria o próximo 
termo? 

a) 8 
b) 7 
c) 5 
d) 3 

 
10 -Três irmãos vão dividir o valor de R$ 870,00 em partes 
inversamente proporcionais aos números 3, 5 e 9. Os valores serão 
respectivamente: 

a) R$ 300,00 , R$ 500,00 e R$ 70,00 
b) R$ 500,00 , R$ 200,00 e R$ 180,00 
c) R$ 350,00 , R$ 270,00 e R$ 250,00 
d) R$ 450,00 , R$ 270,00 e R$ 150,00 

https://www.asomadetodosafetos.com/2016/04/a-alegria-veste-a


 

INFORMÁTICA 

 
11 – Na informática, podemos considerar que: 
I – O scanner é considerado um periférico de entrada 
II – A informação gravada em um CD é um exemplo de memória ROM 
III – Linux é o nome correto que se dá para todo e qualquer software 
livre 
Está(ão) correto(s): 

a) Apenas o item I 
b) Apenas o item III 
c) Apenas os itens I e II 
d) Apenas os itens I e III 

 
12 – No Windows 10: 
I – O botão Iniciar está localizado na Barra de Ferramentas 
II – As teclas Alt+Tab alternam entre aplicativos abertos 
III – Utilizando o Ctrl + W, fecha-se a janela ativa 
Está(ão) correto(s): 

a) Apenas o item I 
b) Apenas o item III 
c) Apenas os itens II e III 
d) Todos os itens 

 
13 – No Word 2007, para inserirmos uma Quebra de Página devemos 
utilizar o atalho: 

a) Ctrl + Return 
b) Alt + Enter 
c) Shift + Ins 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
14 – Na internet: 
I – Quando digitamos algo entre aspas no site de buscas Google, ele 
nos retorna sites que contenham a correspondência exata e na mesma 
ordem do que foi colocado dentro das aspas 
II – O termo CCO utilizado no envio de e-mails significa 
Correspondência Conforme Objeto  
III – Quando aparece no navegador um cadeado fechado significa que 
o site utiliza o protocolo HTTPS. 
Está(ão) correto(s): 

a) Apenas o item II 
b) Apenas o item III 
c) Apenas os itens I e II 
d) Apenas os itens I e III 

 
15 – No que tange a utilização de senhas seguras tanto em e-mails 
quanto no acesso a aplicativos e sites da internet, devemos: 
I – Evitar a utilização de dados pessoais  
II – Colocar números aleatórios e grande quantidade de caracteres 
diferentes 
III – Utilizar sequências de teclado para evitar o esquecimento da 
mesma 
Está(ão) correto(s): 

a) Apenas o item II 
b) Apenas o item III 
c) Apenas os itens I e II 
d) Todos os itens 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16 – Sobre a diversidade cultural do Brasil, posso afirmar: 
I - Essa diversidade ocorreu devido ao grande processo de miscigenação 
de etnias. 
II - Por ser resultado de diferentes elementos culturais, não pode ser 
vista de maneira homogênea. 
III - Diferentes culturas se expressam nas distintas regiões do território 
brasileiro. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
17 – Qual a alternativa INCORRETA em relação à geografia brasileira? 

a) Quanto a extensão territorial o Brasil ocupa o 5° lugar no 
mundo.  

b) Dentro os países da América do Sul, o Brasil só não faz 
fronteira com o Equador e com o Chile 

c) Tanto do lado leste como sul, o Brasil faz fronteira com o 
Oceano Atlântico. 

d) Sudeste é região brasileira com maior população. 
 
18 – Analise os itens sobre a história do Brasil: 
I – A Independência do Brasil ocorreu em 07 de setembro de 1822 
II - Em 1888 a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu a 
escravidão no Brasil. 
III - O regime republicano, no Brasil teve início em 1898. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 

19 – A Câmara dos Deputados aprovou (18/04/2022) uma medida 
provisória (MP) que cria: 
I -  o Programa Internet Brasil. 
II - o Programa Educação para Todos. 
III - o Programa Saúde para Todos. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 
 
20 – Qual a alternativa que relaciona apenas cargos que NÃO vão 
participar das eleições deste ano: 

a) Prefeitos, Vice- Prefeitos e Vereadores 
b) Presidente, Vice-Presidente e Vereadores 
c) Prefeitos, Deputados Estaduais e Federais  
d) Vice-Governadores e Deputados Estaduais 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://g1.globo.com/tudo-sobre/camara-dos-deputados/

