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O tempo acaba o ano, o mês e a hora 
 
Luís de Camões 
 
O tempo acaba o ano, o mês e a hora, 
A força, a arte, a manha, a fortaleza; 
O tempo acaba a fama e a riqueza, 
O tempo o mesmo tempo de si chora; 
 
O tempo busca e acaba o onde mora 
Qualquer ingratidão, qualquer dureza; 
Mas não pode acabar minha tristeza, 
Enquanto não quiserdes vós, Senhora. 
 
O tempo o claro dia torna escuro 
E o mais ledo prazer em choro triste; 
O tempo, a tempestade em grão bonança. 
 
Mas de abrandar o tempo estou seguro 
O peito de diamante, onde consiste 
A pena e o prazer desta esperança. 
 
 
1- O poema enaltece a ideia de que: 
a) Com o tempo, algumas coisas acabam. 
b) O tempo não tem poder sobre nada. 
c) O tempo é capaz de acabar com a tristeza do poeta. 
d) O amor é inacabável.  
e) Nada acaba. 
 
2- Há erro de ortografia em: 
a) Excesso. 
b) Apedrejar. 
c) Piscina. 
d) Paralisação. 
e) Asensão. 
 
3- Leia: 
I – “Houveram muitos problemas...” 
II – “Já fazem vinte anos que eles trabalham juntos.” 
III – “João deixou tudo para mim fazer.” 
Agora, assinale a alternativa certa: 
a) Apenas I está incorreta. 
b) Apenas II está incorreta. 
c) Apenas III está incorreta. 
d) I, II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão incorretas. 
 
4- O verbo pôr é acentuado, recebe acento circunflexo 
na letra “O”. Quantos aos seus derivados, é corretor 
afirmar que: 
a) Apena repor não é acentuado. 
b) Apenar cômpor deve ser acentuado. 
c) Apenas repôr deve ser acentuado. 
d) Apenas expôr deve ser acentuado. 
e) Repor, compor e expor não são acentuados 
graficamente. 
 
5- Analise: 
“Quando eu ____ ao Rio novamente, passarei em sua 
casa.” 
“Quando eu ____ o Paulo, falarei que você mandou 
lembranças.” 
Completa corretamente as lacunas acima: 

a) vieres, vier. 
b) vir, vier. 
c) vir, vir. 
d) vier, vier. 
e) vier, vir. 
 
6- Observe: 
“Pensava que o pai de Ana era um homem ____.” 
“Acho que fui ___ na última prova.” 
“Ele se achavam um ____ motorista.” 
Completa corretamente as lacunas acima: 
a) mau, mal, mau. 
b) mau, mau, mal. 
c) mal, mal, mal. 
d) mau, mau, mau. 
e) mal, mal, mau. 
 
7- Não deve haver crase em: 
a) Vire à esquerda na próxima esquina. 
b) Ainda não chegaram à conclusão. 
c) Chegaremos à meia-noite. 
d) Fizemos tudo às claras. 
e) Júlia e Gabriela ficaram cara à cara. 
 
8- A relação do coletivo e substantivo está errada em: 
a) Corja – conjunto de corujas. 
b) Cinemateca – conjunto de filmes. 
c) Molho – conjunto de chaves. 
d) Turma – conjunto de amigos. 
e) Legião – conjunto de demônios. 
 
9- O sufixo de “plantação” é: 
a) Plan. 
b) Plant. 
c) Planta. 
d) Tação. 
e) Ação. 
 
10- “Meu primo sempre foi muito introspectivo.” 
O antônimo da palavra grifada é: 
a) Sujo.  
b) Nervoso. 
c) Passivo. 
d) Inteligente. 
e) Comunicativo. 
 
Matemática 

 
11- O MMC(25, 40, 65) é: 
a) 2200 
b) 2300 
c) 2400 
d) 2500 
e) 2600 
 
12- O MDC(25, 40, 65) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
13- O MMC(32, 46, 58) é 2 
a)1340 
b)1342 
c)1344 
d)1346 
e)1348 
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14- O MDC(32, 46, 58) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
15- O MDC(115, 130, 150) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
16- Os resultados do último sorteio da Mega-Sena 
foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas 
maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de 
resultados? 
a) 710 
b) 720 
c) 730 
d) 740 
e) 750 
 
17- Na palavra NORTE, quantos anagramas podem ser 
formados? Quantos começam com vogal? 
a) 120 
b) 48 
c) 64 
d) 78 
e) 96 
 
18- Quantos anagramas podemos formar a partir da 
palavra ORDEM? 
a) 120 
b) 48 
c) 64 
d) 78 
e) 96 
 
19- Na fila do caixa de uma padaria estão três pessoas. 
De quantas maneiras elas podem estar posicionadas 
nesta fila? 
a) 3 
b) 6 
c) 9 
d) 12 
e) 15 
 
20- Quantos são os anagramas que podemos formar a 
partir das letras da palavra ERVILHAS, sendo que eles 
comecem com a letra E e terminem com vogal? 
a) 400 
b) 420 
c) 440 
d) 460 
e) 480 
 
Informática 
 

21- No Microsoft Word qual a função do botão  
a) colar o conteúdo da área de transferência 
b) copiar o conteúdo para a área de transferência  
c) exibir em modo rascunho 
d) duplicar página 

e) eliminar página 
 
 
22- Utilizando o Microsoft Word qual a função do botão  
a) alinhar texto à direita 
b) colar o conteúdo na área de transferência 
c) copiar texto para a área de transferência 
d) alinhar texto à esquerda 
e) nenhuma das alternativas 
  
23- No Microsoft Excel utilizamos o botão                
para? 
a) copiar célula para área de transferência 
b) abrir caixa de diálogo gráficos 
c) abrir caixa de diálogo de impressão 
d) grava planilha atual 
e) classificar e filtrar 
  
24- No Microsoft Word utilizamos o botão              
para? 
a) finaliza o word 
b) grava o texto 
c) altera a cor da fonte 
d) altera a fonte 
e) altera o texto selecionado para maiúscula ou 
minúscula 
 
25- Utilizando o Microsoft Word, ao acionarmos o botão         
o que ocorre? 
a) deixa em negrito o texto selecionado 
b) sublinha o texto selecionado 
c) centraliza o texto selecionado 
d) desmarca o texto selecionado 
e) nenhuma das alternativas 
 
26- Utilizando o sistema operacional Linux qual 
comando devemos utilizar para listar os arquivos e 
diretórios da pasta? 
a) df 
b) cat 
c) ls 
d) cd 
e) clear 
 
27- Qual o comando devemos utilizar para ver as 
partições usadas ou livres do HD? 
a) ds 
b) lf 
c) df 
d) ls 
e) Du 
 
28- Qual comando utilizamos para fechar uma aba 
ativa no Internet Explorer? 
a) Alt + W 
b) Ctrl + Alt + W 
c) Ctrl + Shift + W 
d) Alt + Shift + W 
e) Ctrl + W 
 
29- Qual comando utilizamos para abrir o gerenciados 
de downloads no Internet Explorer? 
a) Alt + J 
b) Ctrl + Alt + J 
c) Ctrl + J 
d) Alt + Shift + J 
e) Ctrl + J 
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30- Utilizando o prompt de comandos do Windows qual 
o comando usamos para listar os arquivos e diretórios 
da pasta? 
a) dis 
b) dir 
c) ls 
d) df 
e) fd 
 
Conhecimentos Gerais 
 

31- O vírus da Zica é transmitido através da? 
a) picada do mosquito aedes aegypti 
b) saliva 
c) sangue 
d) ar 
e) contato físico 
 
32-  A febre maculosa é transmitida através da? 
a) picada do mosquito aedes aegypti 
b) saliva 
c) picada de carrapatos ou fezes de piolhos 
d) sangue 
e) ar 
 
33- Qual dos esportes abaixo estará estreando nas 
olimpíadas de 2016? 
a) golf 
b) ping pong 
c) basket 
d) voleibol 
e) nenhuma das alternativas 
 
34- Qual a moeda oficial do Japão? 
a) pyong 
b) piong 
c) ieme 
d) pyang 
e) iene 
 
35- Qual dos países abaixo não fazem parte do Reino 
Unido? 
a) Inglaterra 
b) Irlanda do Norte 
c) País de Gales 
d) Escócia 
e) Normandia 
 
36- Em qual continente fica localizado o Japão? 
a) Asiático 
b) Africano 
c) Americano 
d) Europeu 
e) Nenhuma das alternativas 
 
37- A Inglaterra estava as portas de um revolução sem 
precedentes para a História da humanidade por volta 
do ano de 1750, estamos falando da: 
a) revolução dos cravos 
b) revolução agrícola 
c) revolução industrial 
d) revolução do chá 
e) revolução do parlamento 
 
38- Atualmente qual o maior produtor de petróleo do 
mundo? 
a) Venezuela 
b) Brasil 

c) Arábia Saudita 
d) Estados Unidos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
39- Qual País é considerado a maior economia do 
mundo? 
a) França 
b) China 
c) Japão 
d) Alemanha 
e) Estados Unidos da América 
 
40- Qual País é considerado a maior potencia militar do 
mundo? 
a) França 
b) Estados Unidos da América 
c) China 
d) Rússia 
e) Inglaterra 
 
 


