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PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  DDEE  EESSTTUUDDAANNTTEESS  NNOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  RREEMMUUNNEERRAADDOO  DDAA  AADDVVOOCCAACCIIAA  GGEERRAALL  

DDAA  UUNNIIÃÃOO  --  AAGGUU  

 
Caderno de Questões 

 

ENSINO MÉDIO  
 

Data: 27/04/2014 – Horário: 13h30 às 15h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 
Número de questões: 40 (quarenta) 

 

   

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  

 
1. Dentro da norma-padrão da Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta quanto ao 
emprego das conjunções de acordo com a 
relação que estabelece entre as orações. 

 

1. Estava preparado para a prova, 
___________ obteve uma pontuação 
baixa. 

2. Desmereceu os companheiros, 
_____________ já havia conhecido o 
caráter deles. 

3. Acertou o caminho, _______________ 
seguiu as orientações do GPS. 

4. Leve o guarda-chuva, _________ pode 
chover. 

 

a) 1. mas/ 2. pois/ 3. uma vez que/ 4. 
porque 

b) 1. embora/ 2. já que/ 3. quando/ 4. no 
entanto 

c) 1. desde que/ 2. porque/ 3. entretanto/ 
4. desde que 

d) 1. porque/ 2. desde que/ 3. que/ 4. já que 

 
2.  De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à classificação 
morfológica das palavras grifadas no trecho 
abaixo, assinale a alternativa correta. 
 

Sempre1 procurou a tranquilidade2 e a paz3 
da vida campestre4. 

 

a) (1) advérbio/ (2) verbo/ (3) substantivo/ 
(4) pronome relativo 

b) (1) advérbio/ (2) substantivo/ (3) 
substantivo/ (4) adjetivo. 

c) (1) pronome/ (2) adjetivo/ (3) verbo/ (4) 
advérbio. 

d) (1) verbo/ (2) substantivo/ (3) adjetivo/ 
(4) advérbio 

 
3.   Assinale a alternativa que apresenta um 
sinônimo para o vocábulo findar. 
 

a) Começar. 

b) Concluir. 

c) Inaugurar.  

d) Abrir. 

 
4.   De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação às regras de 
acentuação, assinale a alternativa cujas palavras 
estejam todas acentuadas corretamente. 
 

a) O horário de saida deve ser respeitado. 

b) A raíz tinha perdido a saúde naquela 
estação. 

c) O substântivo é uma classe de palavras.  

d) Memórias e relógios guardam minutos 
inesquecíveis. 

 
5. Assinale a alternativa em que a lacuna deva 
ser preenchida com o vocábulo escrito da 
mesma maneira que o grifado na oração abaixo. 
 

O caminho por que passamos é escuro. 

 

a) Estava aflito _____________? 

b) __________ você está chorando? 

c) A atitude ____________esperava não 
ocorreu. 

d) Venha logo, __________sinto saudades. 
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6.   Assinale a alternativa que apresenta um 
sinônimo para o vocábulo perecer. 
 

a) Nascer. 

b) Viver. 

c) Morrer. 

d) Perdurar. 

 
7.   Assinale a alternativa que apresenta um 
antônimo para o vocábulo acalentar. 
 

a) Confortar. 

b) Desconsolar. 

c) Animar. 

d) Mitigar. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 
8 e 9. 
 

QUADRILHA 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que 

amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa 
para o convento, Raimundo morreu de 
desastre, Maria ficou para tia, Joaquim 
suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes que não tinha entrado na 
história. 

 Carlos Drummmond de Andrade 
 
8.  De acordo com o texto, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 

(   ) A visão do poeta em relação ao 
relacionamento amoroso é irônica. 

(   ) A visão do poeta em relação ao 
relacionamento amoroso é 
humorística. 

(   ) O poema não apresenta nenhuma das 
visões acima. 

 

a) V/ V/ V 

b) V/ F/ V 

c) F/ F/ F 

d) V/ V/ F 

 

9.   Sobre o poema, analise as afirmações 
abaixo. 

 

I. De acordo com o texto, o 
relacionamento amoroso é sempre um 
desencontro.  

II. O poema “Quadrilha” é leve e bem 
humorado. 

III. A reflexão está presente nesse poema. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

a) I, II e III. 

b) I, apenas. 

c) II, apenas. 

d) III, apenas. 

 
10.  Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o plural do vocábulo botão e 
sabichão. 
 

a) Botões e sabichões. 

b) Botãos e sabichães. 

c) Botães e sabichãos. 

d) Botãos e sabichões. 

 
11.   Com relação à concordância verbal e de 
acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
 

a) O mundo dos psicopatas são 
incompreensíveis. 

b) As crianças daquela escola municipal 
adora as professoras. 

c) A viagem dos nossos sonhos fora adiada 
para o ano que vem. 

d) As avenidas da região sul da cidade, por 
causa da chuva, ficou alagada. 

 
12.   Assinale a alternativa em que o substantivo 
apresenta erro quanto ao emprego de gênero.  
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a) A alface estava fresquinha. 

b) Tomamos um cálice do delicioso vinho. 

c) O restaurante estava lotado. 

d) Recebemos a alvará da casa. 

 
13.   Assinale a alternativa que apresenta erro 
na flexão do substantivo. 
 

a) Pães. 

b) Anões. 

c) Cidadões. 

d) Balões. 

 
14.  De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à flexão do verbo, 
assinale a alternativa incorreta. 
 

a) No dia em que eu tiver sorte, ganharei na 
loteria. 

b) Quando nós soubermos a verdade, 
contaria tudo a você. 

c) Se eles quiserem guerra, daremos guerra! 

d) Quando eu puder, irei a Paris. 

 
15. Com relação às figuras de linguagem, 
assinale a alternativa que apresenta a mesma 
figura de linguagem da destacada na oração 
abaixo. 
 
 Ouvi Chico Buarque a viagem toda. 
 

a) Adorava ler Allan Poe antes de dormir. 

b) A perna da cadeira quebrou-se.  

c) Ela malhou tanto que saiu da academia 
roxa de fome.  

d) Parece um anjinho aquele menino, briga 
com todos que estão por perto.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
16. Trata-se de um dos movimentos de maior 

participação popular da história do Brasil. 
Teve início em 1983, no governo de João 
Batista Figueiredo e propunha eleições 
diretas para o cargo de Presidente da 

República. Assinale a alternativa que 
apresenta esse movimento. 

 

a) Passeata dos Cem Mil. 

b) MST. 

c) Passe Livre. 

d) Diretas Já.  

 
17.    De acordo com notícia veiculada no portal 
de notícias G1, em março de 2014, a economia 
brasileira deve crescer, em média, 4% ao ano 
entre 2014 e 2022, segundo o Ministro da 
Fazenda. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome desse ministro. 
 

a) Guido Mantega. 

b) Lula. 

c) Joaquim Barbosa. 

d) Fernando Henrique Cardoso. 

 
18.   Foi amplamente apoiado à época por 
jornais como O Globo, Jornal do Brasil e Diário 
de Notícias. Um dos motivos que culminaram 
nesse acontecimento marcante para a história 
do Brasil foi uma campanha, organizada pelos 
meios de comunicação, para convencer as 
pessoas de que Jango levaria o Brasil a um tipo 
de governo semelhante ao adotado por países 
como China e Cuba. Em 2014, completa 50 anos 
que este fato tomou o Brasil e o fez refém por 
21 anos. Assinale a alternativa que apresenta 
esse marco histórico. 
 

a) Revolução Constitucionalista. 

b) Golpe Militar de 1964. 

c) Independência do Brasil. 

d) Semana de Arte Moderna. 

 
19.  Assinale a alternativa que não apresenta 
um bloco econômico. 
 

a) NAFTA. 

b) União Europeia. 

c) SUFRAMA. 

d) MERCOSUL. 

 

http://www.infoescola.com/historia/diretas-ja/
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20. País em que confrontos civis tiveram início 
em 2011 e ainda se estendem nos dias 
atuais. De acordo com notícia veiculada no 
portal de notícias G1, uma mulher grávida, 
que sofreu um ataque com ácido nesse 
país, veio acompanhada de seu marido ao 
Brasil para fazer tratamento a fim de 
amenizar os danos causados pelo crime. 
Diante do exposto, assinale a alternativa 
que apresenta o país a que se faz 
referência. 

 

a) Estados Unidos. 

b) Argentina. 

c) Síria. 

d) Iraque. 

 
21.  Em março de 2014, após uma pesquisa do 
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
que informou que dois terços dos brasileiros 
acreditam que as vestimentas da mulher a 
tornam merecedora deste tipo de abuso, 
milhares de mulheres fizeram protesto por meio 
de fotos com cartazes que foram disseminadas 
nas redes sociais. Assinale a alternativa que 
apresenta a que tipo de abuso em específico 
essas mulheres estão protestando contra. 
 

a) Pedofilia. 

b) Estupro. 

c) Roubo. 

d) Homicídio. 

 
22.   Assinale a alternativa que não apresenta 
um tipo de poluição. 
 

a) Visual. 

b) Sonora. 

c) Lunar. 

d) Atmosférica. 

 
23.  A Leptospirose é causada por uma bactéria 
do gênero Leptospira, a qual é adquirida por 
seres humanos por meio de alguns animais, e o 
seu contágio se dá a partir do contato direto 
com a urina desses ou água contaminada pela 
bactéria. Assinale a alternativa que apresenta o 

animal mais conhecido por transmitir essa 
doença. 
 

a) Baratas. 

b) Lagartixas. 

c) Lesmas. 

d) Ratos. 

 
24. Em março de 2014, o Ministério Público de 

São Paulo exigiu que o Corinthians e a 
construtora Odebrecht cumprissem pontos 
considerados pelos bombeiros 
“emergenciais” na área de segurança da 
Arena Corinthians para que não seja pedida 
a interdição parcial do estádio, que será 
palco da abertura da Copa do Mundo. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
nome mais popular atribuído à Arena 
Corinthians. 

 

a) Itaquerão. 

b) Palestra Itália. 

c) Parque São Jorge. 

d) Canindé. 

 
25.   Foi um dos primeiros missionários católicos 
a chegar ao Brasil e ficou conhecido pelo seu 
admirável trabalho de catequese dos índios 
brasileiros. Beatificado em 1980 pelo Papa João 
Paulo II, foi canonizado em 2014. Assinale a 
alternativa que apresenta esse missionário. 
 

a) Tiradentes. 

b) José de Anchieta. 

c) Frei Galvão. 

d) Padre Cícero. 

 
26.  Assinale a alternativa que apresenta um 
país do continente europeu. 
 

a) Chile. 

b) Austrália. 

c) Timor Leste. 

d) Portugal. 

 

http://www.infoescola.com/doencas/zoonoses/
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27.  Leia o trecho abaixo veiculado no portal de 
notícias G1 e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 
 

O Ministério da Saúde informou que a meta 
da campanha de vacinação contra a ________ 
deste ano é imunizar 49,6 milhões de pessoas. A 
campanha vai de 22 de abril a 9 de maio em 
todo o país. Os chamados “grupos prioritários” 
são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 
pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres 
com até 45 dias após o parto, presos e 
funcionários do sistema prisional. 
 

a) rubéola 

b) varíola 

c) gripe 

d) dengue 

 
28. Emiliano Zapata é um dos personagens mais 
importantes da história desse país, sendo um 
dos líderes da Revolução, ocorrida em 1910, que 
combateu o regime autocrático de governo do 
então presidente Porfírio Díaz. Sua marcante 
participação no processo revolucionário gerou 
uma série de seguidores e um exército de 
ideólogos que existe até hoje. Assinale a 
alternativa que apresenta de que país Emiliano 
Zapata foi personagem histórico. 
 

a) Egito. 

b) Alemanha. 

c) Rússia. 

d) México. 

 
29. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas. 
 

O ____________ é um sistema econômico, 
político e social fundamentado na propriedade 
sobre a terra. Essa pertence ao ___________, 
que cede uma porção dessa terra ao vassalo em 
troca de serviços, ocasionando uma relação de 
dependência. 
 

a) capitalismo/ proprietário 

b) feudalismo/ senhor feudal 

c) socialismo/ comunista 

d) capitalismo/ consumidor 

 
30.   Para os muçulmanos, essa cidade da Arábia 
Saudita é considerada como a mais sagrada do 
mundo, localizada em uma região homônima. 
Durante o século VII, a cidade funcionava como 
um grande centro comercial e, naquele mesmo 
período, o profeta Maomé proclamou o Islã na 
região. Assinale a alternativa que apresenta a 
que cidade a descrição se refere. 
 

a) Meca. 

b) Jerusalém. 

c) Qatar. 

d) Hermópolis. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
31. É correto afirmar que no Microsoft Word, 

“Título 1”, “Título 2”, “Ênfase” e “Subtítulo” 
são tipos de 

 

a) Parágrafo. 

b) Fonte. 

c) Estilo. 

d) Edição. 

 
32. No Microsoft Excel, a fórmula CONT.SE está 
classificada como uma fórmula de 
 

a) Estatística. 

b) Engenharia. 

c) Grandezas. 

d) Lógica. 

 
33.  Assinale a alternativa que apresenta a 
fórmula para realizar uma soma das linhas A1 
até A5, no Microsoft Excel. 
 

a) =SOMA(A1-A5) 

b) =SOMA(A1+A5) 

c) =SOMA(A1:A5) 

d) =SOMA(A1^A5) 

 

http://www.infoescola.com/idade-media/vassalagem/
http://www.infoescola.com/oriente-medio/arabia-saudita/
http://www.infoescola.com/oriente-medio/arabia-saudita/
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34. No PowerPoint 2010, as formas abaixo são 
classificadas como 
 

 
 

a) Formas Básicas. 

b) Retângulos. 

c) Fluxogramas. 

d) Botões de Ação. 

 
35.  O Windows XP, que a Microsoft deixará de 
fornecer suporte no mês de abril, foi lançado, 
mundialmente, no ano de 
 

a) 2010. 

b) 2005. 

c) 2001. 

d) 2003. 

 
36. No Sistema Operacional Windows, 

“Desinstalar”, “Alterar” e “Reparar” são 
itens da seguinte opção do Painel de 
Controle: 

 

a) Programas-Padrão. 

b) Conectar a uma rede. 

c) Desinstalar um programa. 

d) Exibir atualizações instaladas. 

 
37.     ADSL é um tipo de conexão 
 

a) sem fio. 

b) para acesso a HDs externos. 

c) para TVs. 

d) de banda larga. 

 
38.  Das alternativas abaixo, assinale aquela que 
não apresenta um equipamento que possui 
conexão sem fio para conexão com Internet. 
 

a) TV. 

b) Celular. 

c) Vídeo game. 

d) Pen drive. 

 
39.  Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 
 
 Para um usuário poder ter uma Internet 

sem fio em casa, é preciso ter um roteador, 
que precisa estar ligado a um modem, além 
de um ________, para oferecer um pacote 
de serviços de Internet. 

 

a) cabo 

b) notebook 

c) sinal 

d) provedor 

 
40.   Assinale a alternativa que apresenta o 
significado do cadeado circulado abaixo, na 
barra de endereços do navegador de Internet. 
 

 
 

a) Velocidade Máxima de Internet. 

b) Antivírus ativo. 

c) Autenticação automática. 

d) Segurança nos dados de navegação. 
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