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 Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se 

inscreveu; 

 Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, 

confira o caderno de provas com muita atenção; 

 O cartão-resposta não será substituído, por isso não rasure; 

 Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com 

caneta esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, 

ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-

resposta poderão ser anuladas; 

 Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 

 A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização 

da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 

 O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o 

seu início; 

  Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido 

e assinado e este caderno de questões, podendo levar somente o gabarito rascunho. 

  Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só 

poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos 

candidatos presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata 

que este foi devidamente lacrado. 

 

 

 

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões. 

 

 

 

 

Nome do Candidato: 
 
 

R.G: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

01) Assinale a alternativa em que a palavra contém ditongo crescente: 

A) Quando. 

B) Ninguém. 

C) Guerreiro. 

D) Equestre. 

 

02) Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Envio-lhe anexa a declaração de óbito. 

B) Envio-lhe em anexo a declaração de óbito. 

C) Eu mesmo, na qualidade de defensora de meus direitos, irei ter ao juiz. 

D) Estou quite com o clube. 

 

03) Assinale a frase em que a palavra que funciona como conjunção integrante: 

A) Sua voz tem um quê de ironia . 

B) Ninguém sabe que você está aqui. 

C) Ela foi mais inteligente que nós. 

D) Quê! Você veio? 

 

04) Assinale a alternativa incorreta: 

A) Outrora deviam haver ali fortes tabas 

B) Informo o senhor da minha profunda repugnância ao ato  

C) Ficaram no porta-luvas o revolver e os documentos. 

D) Outrora devia haver ali fortes tabas. 
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05) Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta; 

A) Eu posto creia no bem, não sou daqueles que negam o mal. 

B) Lembra-te, de que somos mortais. 

C) Eu, posto creia, no bem, não sou daqueles que negam, o mal. 

D) Somos alma, somos cérebro, somos coração. 

 

06) O vocábulo catedral é formado por: 

A) Derivação. 

B) Derivado sufixal. 

C) Sufixação. 

D) Prefixação. 

 

07) Adjunto adverbial de causa está em: 

A) Compro livros com o dinheiro. 

B) O poço secou com o calor. 

C) Estou sem amigos. 

D) Pedro é efetivamente bom. 

 

08) Assinale a alternativa em que NÃO ocorre a voz passiva: 

A) Enraizaram o futebol de tal forma, nestas terras, que o povo acabou por 

revesti-lo com o que tem de mais particular e íntimo, que é o idioma. 

B) Bentinho era Casmurro. O ―Dom‖ fora acrescentado por um vizinho que lhe atribuía ares de fidalgo. 

C) É verdade que o Edilson foi expulso da Seleção por fazer umas embaixadas lindas, mas fora de 

hora? 

D) Poucos ganharão muito com a construção da torre de 500 metros de altura a ser levantada no Pari. 
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09) As palavras está, será, há e já acentuam-se por serem: 

A) Terminadas pela vogal tônica a. 

B) Oxítonas terminadas em a. 

C) Oxítonas e monossílabas tônicas em a. 

D) Monossílabas tônicas terminadas em a. 

 

10) Indique a alternativa que corresponde corretamente as lacunas. 

Lucinha, você está __________, mas como _________ apenas dois dias para o encerramento das 
inscrições, é melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. 

A) Meio resfriada; falta. 

B) Meia resfriada; falta. 

C) Meio resfriada; faltam. 

D) Meio resfriado; faltam. 

 

                                                          INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

                                                                                                         O NARIZ 
 

Era um dentista respeitadíssimo. Com seus quarenta e poucos anos, uma filha quase na faculdade. Um 

homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas de uma sólida reputação como profissional e 

cidadão. Um dia, apareceu em casa com um nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram 

com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha com óculos de aros pretos, sobrancelhas e 

bigodes que fazem a pessoa ficar parecida com Groucho Marx. Mas o nosso dentista não estava 

imitando o Groucho Marx. Sentou-se à mesa de almoço — sempre almoçava em casa— com a retidão 

costumeira, quieto e algo distraído. Mas com um nariz postiço.  

— O que é isso? — perguntou a mulher depois da salada, sorrindo menos.  

— Isto o quê?  

— Esse nariz.  

— Ah, vi numa vitrina, entrei e comprei.  

— Logo você, papai...  

Depois do almoço ele foi recostar- se no sofá  

da sala como fazia todos os dias. A mulher impacientou-se.  

— Tire esse negócio.  
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— Por quê?  

— Brincadeira tem hora.  

— Mas isto não é brincadeira.  

Sesteou com o nariz de borracha para o alto. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu-se para a porta. 

A mulher interpelou:  

— Aonde é que você vai?  

— Como, aonde é que eu vou? Vou voltar para o consultório.  

— Mas com esse nariz?  

— Eu não compreendo você — disse ele, olhando-a com censura através dos aros sem lentes. — Se 

fosse uma gravata nova, você não diria nada. Só porque é um nariz...  

— Pense nos vizinhos. Pense nos clientes.  

Os clientes, realmente, não compreenderam o nariz de borracha. Deram risada: (―Logo o senhor, 

doutor...‖), fizeram perguntas, mas terminaram a consulta intrigados e saíram do consultório com dúvidas.  

— Ele enlouqueceu?  

— Não sei — respondia a recepcionista, que trabalhava com ele há 15 anos.  

— Nunca vi ―ele‖ assim.  

Naquela noite, ele tomou seu chuveiro, como fazia sempre antes de dormir. Depois, vestiu o pijama e o 

nariz postiço e foi se deitar.  

— Você vai usar este nariz na cama? — perguntou a mulher.  

— Vou. Aliás, não vou mais tirar este nariz.  

— Mas, por quê?  

— Porque não.  

Dormiu logo. A mulher passou a metade da noite olhando para o nariz de borracha. De madrugada 

começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Era isto. Tudo estava acabado. Uma carreira brilhante, 

uma reputação, um nome, uma família perfeita, tudo trocado por um nariz postiço.  

 

— Papai...  

— Sim, minha filha.  

— Podemos conversar?  

— Claro que podemos.  

— É sobre esse seu nariz...  

— O meu nariz, outra vez? Mas vocês só pensam nisso?  

— Papai, como é que nós não vamos pensar? De uma hora para outra, um homem como você resolve 

andar de nariz postiço e não quer que ninguém note?  

— O nariz é meu e vou continuar a usar.  

— Mas por que, papai? Você não se dá conta de que se transformou no palhaço do prédio? Eu não 

posso mais encarar os vizinhos, de vergonha. A mamãe não tem mais vida social.  

 — Não tem porque não quer...  

[...]  

A mulher e a filha saíram de casa. Ele perdeu todos os clientes. A recepcionista, que trabalhava com 

ele há 15 anos, pediu demissão. Não sabia o que esperar de um homem que usava nariz postiço. 
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Evitava aproximar-se dele. Mandou o pedido de demissão pelo correio. Os amigos mais chegados, 

numa última tentativa de salvar sua reputação, o convenceram a consultar um psiquiatra.  

— Você vai concordar — disse o psiquiatra depois de concluir que não havia nada de errado com ele — 

que seu comportamento é um pouco estranho...  

— Estranho é o comportamento dos outros! — disse ele. — Eu continuo o mesmo. Noventa e dois por 

cento do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem 

de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do 

Fluminense, tudo como antes. Mas as pessoas repudiam todo o resto por causa deste nariz. Um 

simples nariz de borracha. Quer dizer que eu não sou eu, eu sou o meu nariz? [...]  

(Luís Fernando Verissimo. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1994. p. 73-6.)  

reputação: fama, renome.  

repudiar: rejeitar, repelir.  

sestear: fazer a sesta, descansar, cochilar  

  

11) Das palavras seguintes, marque a que traduz o assunto central do texto.    

 

A)  Comportamento  

A)  Moda  

C)  Casamento  

D)  Beleza  

  

12) Todas as frases a seguir expressam a reação da esposa e da filha diante do comportamento do 

dentista, exceto:  

 

A) ―Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância.‖  

B) ―— O que é isso? — perguntou a mulher depois da salada, sorrindo menos.‖  

C) ―A mulher impacientou-se.‖  

D) ―— Você vai concordar que seu comportamento é um pouco estranho...‖  

  

13)  Sobre os trechos abaixo, retirados do texto, marque aquele em que a observação sobre o dentista é 

feita pelo narrador.  

 

A) ― ...Um homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas de uma sólida reputação como 

profissional e cidadão.‖  

B) ―Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita‖  

C) ―Logo o senhor, doutor...‖  

D) ―...Eu não posso mais encarar os vizinhos, de vergonha.‖  
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14) De acordo com o texto, marque o que é mais importante para a sociedade:  

 

A) O que o indivíduo realmente é.  

B) A aparência do indivíduo.  

C) A carreira construída pelo indivíduo.  

D) O que a pessoa sente ou pensa.  

  

15)Todas as palavras a seguir têm a mesma regra de acentuação gráfica da palavra respeitadíssimo, 

retirada do texto, exceto:  

 

A) Sólida  

B) Construída  

C) Árvore  

D) Ótimo  

INFORMÁTICA 

16) O desafio de educar na era digital faz com que o professor repense  e atualize seus  métodos de 
ensino. Nas alternativas abaixo marque com V para verdadeiro e F para quais podemos fazer uso 
da tecnologia para auxiliar o ensino nos dias atuais.  

(  ) Utilizar jogos virtuais para estimular o raciocínio lógico; 

(  ) Criação de páginas na internet para publicação de textos dos alunos; 

(  ) Execução de Projetos Pedagógicos na sala de informática; 

(  ) Realização de videoconferência pela rede mundial de computadores; 

(  )Trabalhar gêneros textuais com ajuda tecnológica com o objetivo de desenvolver a fala e a escrita; 

(  )Planejar atividades com a utilização de redes sociais  

A) F, F, F, F, F, F 

B) V, V, V, V, V, V 

C) V, V, V, F, F, F 

D) F,F,F, V, V, V 
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18) São exemplos de distribuições Linux, assinale a alternativa correta 

A) Ubuntu,  Opensuse, Debian, Slackware, kurumin, Fedora,CentOS, LinuxMint 

B) Ubuntu,  Opensuse, Debian, Slackware, kurumin, Fedora, OS X El Capitan 

C) Ubuntu,  Opensuse, Debian, Slackware, kurumin, Fedora, Windows 10 

D) Ubuntu,  Opensuse, Debian, Slackware, kurumin, Fedora, OpenOffice. 

 

19) O Windows Server 2003 é um sistema operacional da família de produtos da empresa em relação ao suporte do produto e suas 
atualizações (críticas, de segurança e melhorias) assinale a alternativa correta.   

A) O suporte estendido ao Windows Server 2003 vai terminar em 14 de dezembro de 2015 

B) O suporte estendido ao Windows Server 2003 terminou em 14 de julho de 2015 

C) O suporte estendido ao Windows Server 2003 terminou em 14 de julho de 2013 

D) O suporte estendido ao Windows Server 2003 nunca irá terminar 

 

20) Active Directory é um software para gerenciamento de serviços de diretórios e pode ser instalado em qual 
(is) sistema(s) operacional (is) da Microsoft? 

A) Windows 98 

17) Uma das principais diferenças entre o Linux e o Windows é? 

A) ambos são sistemas operacionais construídos em linguagem java. 

B) ambos são sistemas operacionais gratuitos. 

C) A diferença mais marcante entre Linux e Windows é o fato do segundo ser um sistema de código aberto, 
desenvolvido por programadores voluntários espalhados por toda internet e distribuído sob a licença 
pública GPL. Enquanto o Linux  é software proprietário, não possui código-fonte disponível e você ainda 
precisa comprar uma licença pra ter o direito de usá-lo.  

D) A diferença mais marcante entre Linux e Windows é o fato do primeiro ser um sistema de código aberto, 
desenvolvido por programadores voluntários espalhados por toda internet e distribuído sob a licença 
pública GPL. Enquanto o Windows é software proprietário, não possui código-fonte disponível e você 
ainda precisa comprar uma licença pra ter o direito de usá-lo.  
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B) Windows XP 

C) Linux 

D) Windows 2000 Server e Windows Server 2003 

 

21) Qual a função do protocolo DHCP?  

A) distribuir automaticamente endereços de IP diferentes a todos os computadores à medida que eles fazem a 
solicitação de conexão com a rede. 

B) distribuir automaticamente endereços de links diferentes a todos os computadores à medida que eles 
fazem a solicitação de conexão com a rede. 

C) distribuir automaticamente endereços de sites diferentes a todos os computadores à medida que eles 
fazem a solicitação de conexão com a rede. 

D) Nenhuma das alternativas.  

 

22) Para abrir o Editor de Diretiva de Grupo Local no Windows XP, clique em Iniciar e em Executar e digite? 

A) msconfig 

B) dxdiag 

C) gpedit.msc. 

D) cmd  

 

23) O Microsoft Office XP apresenta várias versões, de acordo com as alternativas abaixo marque V para 
Verdadeiro e F para Falso nos tipos de instalações existentes deste produto e assinale a alternativa 
correta. 

(  ) Microsoft Office XP Developer 

(  ) Microsoft Office XP Professional 

(  ) Microsoft Office XP Professional com FrontPage 

(  ) Microsoft Office XP Standard 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, F 
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C) F, F, F, F 

D) V, F, F, V 

 

 

24) Em relação ao navegador Internet Explorer da Microsoft apertar a tecla ALT do seu teclado 
faz com que? 

A) Abra a janela de impressão da página que esta sendo visitada 

B) Ativa o modo de navegação segura  

C) Permite que o site seja carregado mais rápido 

D) Faz aparecer a barra de menus com as opções  Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda 

 

25) O atalho de CTRL + T permite que o Internet Explorer faça? 

A) Abra o menu Arquivo 

B) Feche o programa 

C) Permite abrir os Favoritos Adicionados no Navegador 

D) Abre uma nova guia para navegação 

 

26) Um usuário de computador estava navegando pela internet, utilizando um navegador típico, em 

busca de informações sobre restaurantes, quando fechou acidentalmente a janela do navegador que 

continha um site com informações interessantes. Para recuperar, após a reabertura do navegador, o 

mesmo site, ele pode acessar, nesse navegador, o seguinte recurso: 

A) Armazenados 

B) Downloads 

C) Histórico 

D) Favoritos 

 

27) Considere as seguintes assertivas acerca do navegador Mozzila Firefox: 
I- esse navegador tem por característica aceitar somente sites que utilizam o protocolo HTTPS, aumentando 
assim, o nível de segurança do computador; 
II – ao realizarmos a instalação padrão do Windows XP este navegador é automaticamente instalado; 
III – nesse navegador é possível bloquear a gravação de cookies no computador do usuário, se ele assim 
optar. 
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Assinale: 
 

A) Se apenas as assertivas i e II estiverem corretas; 
B) Se nenhuma assertiva estiver correta; 
C) Se apenas a assertiva I estiver correta; 
D) Se apenas a assertiva III estiver correta. 
 
 
28)  Sobre o uso e funcionamento da Internet, avalie as afirmações a seguir e marque com V as 

verdadeiras e F as falsas. 

 

(    ) Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer e Opera são exemplos de navegadores de Internet. 

(   )  No menu Opções da Internet do navegador Microsoft Internet Explorer pode-se destacar as opções: 

conexões, geral e segurança. 

(   ) Upload caracteriza o recebimento de um arquivo da Internet para o computador.  

(   ) O processo de conversão do sinal analógico para digital é chamado de modulação.  

(   ) Download caracteriza o envio de um arquivo do computador para a Internet. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

 A) V, V, F, V, V 

 B) V, F, V, V, F 

 C) V, V, F, F, F 

 D) V, F, F, F, F 

 

 

29) Considere que o TCE-RS tem mais da metade de seus computadores pessoais operando com Windows 

XP em português e está avaliando a sua troca para a versão Windows 7 ou Windows 8, também em 

português, já que os computadores têm capacidade adequada de processamento e memória para acomodar 

ambos os sistemas operacionais. Recursos disponíveis nas versões do Windows estão sendo comparados 

com o apoio de uma consultoria externa, a qual afirmou que:  

I. Pode ser instalado dual boot em um computador para que ele opere com Windows 7 e Windows XP, 

permitindo manter o uso de ambos.  

II. O Windows 8 traz como novidade a permissão de compartilhamento de arquivos armazenados no 

computador com outros computadores da mesma rede, recurso que inexistia no Windows 7.  

III. O Windows 7 introduziu um recurso, que inexistia no Windows XP, para desativação de software 

instalado no computador, sem a necessidade de desinstalação dos arquivos desse software.  

IV. O Painel de Controle permite acesso à administração de contas de usuários, definição de níveis de 

segurança e desinstalação de software, tanto na versão Windows 7 quanto na Windows 8.  

Está correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 
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D) I, IV, apenas. 

 

30) No computador o firewall é um dispositivo de: 
 
a) Equilíbrio remoto. 
b) Melhoramento. 
c) Segurança. 
d) Correção. 

 

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS. 
 
 

31) . Foi publicada no "Diário Oficial da União" na sexta-feira (5) de maio de 2017, a exoneração do 

presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Antônio Fernandes Toninho Costa. A exoneração foi 

assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Costa deixa o cargo em meio a um momento conturbado 

das políticas para os índios no país.  

(Fonte adaptada: http://g1.globo.com > acesso em 05 de maio de 2017) 

 

O trecho acima relata a saída do presidente da FUNAI de seu cargo. O agravamento da crise sobre a questão 

indígena no Brasil teve como fator de agravamento no ano de 2017: 

 

A)  A diminuição do repasse de verbas assistências aos índios e a criação de uma secretaria especial 

para destituição agrária indígena em janeiro de 2017. 

B)  Um confronto entre índios e fazendeiros, no povoado denominado de Bahias, na cidade de Viana (MA), 

localizada a 220 km de São Luís, em que pelo menos dez pessoas ficaram feridas entre índios da etnia 

Gamela e fazendeiros, no final do mês de abril de 2017.   

C)  Um confronto entre a força nacional de segurança e índios da etnia Gamela no estado do Mato Grosso, 

para a realização de reintegração de posse, no início de maio de 2017. 

D)  O fechamento da BR-162 no estado do Pará em abril de 2017, onde índios de três etnias da região 

impediam que os veículos transitassem, mantendo a via bloqueada por vinte e sete dias, o que prejudicou o 

escoamento de cargas para outras regiões do Brasil. 

 

 

 

 

32) O ataque com mísseis que os Estados Unidos realizou contra uma base aérea da Síria no mês de abril de 
2017, destruiu aproximadamente 20% do poderio aéreo do governo de Bashar Al Assad, assegurou o 
secretário americano da Defesa, Jim Mattis. 

(Fonte adaptada: http://oglobo.globo.com > acesso em 12 de abril de 2017) 
 



                                               

   
 

                  
       

                                                                                             
 

PROVA DE LANÇADOR 

 

  

                                                                

O fato relatado acima, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, está diretamente 
relacionado ao: 
 

A)  Ataque com armas químicas no território sírio, contra uma região controlada por rebeldes que matou ao 

menos 80 pessoas, entre elas 27 crianças. 

B)  Atentado em igrejas na Síria com autoria do estado islâmico. 

C)  Ataque terrorista em frente ao Parlamento inglês, nas ruas de Londres. 

D)  Explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia. 

 
33) O Ministro Edson Fachin,  Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mandou o Senado Federal 
afastar de suas funções de Senador ,   o Presidente Nacional do PSDB, estamos aqui falando de : 
 
A) Aécio Neves 

B) José Serra 

C) Fernando Henrique Cardoso 

D) Todas as opções acima esta erradas. 

 
34) O Ministro Interino da Cultura entregou carta de demissão do cargo ao Presidente Michel Temer. Na 
carta, ele comunica o seu desinteresse em ser efetivado no cargo, Qual o nome do Ministro Interino da 
Cultura? 
 
A) Torquato Jardim 

B) João Batista de Andrade 

C) Roberto Freire 

D) Marcelo Calero 

 
35) Quais foram as Escolas de Samba, campeões do Carnaval de Sp e no Rio de Janeiro em 2017, 
respectivamente? 
 
A) Acadêmicos do Tatuapé, Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel 

B) Gaviões da Fiel e Portela. 

C) Acadêmicos do Tucuruvi e Mocidade Independente de Padre Miguel 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

36) O Brasil, é o maior país da América do Sul, qual a população aproximada do país atualmente? 
 

A)  100 milhões de habitantes 

B)  120 milhões de habitantes 
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C)  150 milhões de habitantes 

D)   200 milhões de habitantes 

 

37) Qual o nome do Rio e o Estado da União que esta sendo construída a  Usina de Belo Monte? 
 
A) Rio Madeira no Estado de Rondônia. 

B) Rio Teres Píres no Estado do Mato Grosso 

C) Rio Tocantins no Estado de Goiás.      

D) Rio Xingu no Estado do Pará. 

 

38) Qual o nome do atual Presidente da República do Brasil,  trata-se de: 

 A) Michel Miguel Elias Temer Lulia. 

 B) Dilma Rousseff 

 C) Luiz Inácio Lula da Silva 

 D) Renan Calheiro 

 

39) Eleito com 285 votos favoráveis, qual o nome do  Presidente da Câmara dos Deputados atualmente? 
 
A) Roberto Freire 

B) Rodrigo Maia 

C) Arlindo Chinaglia 

D) Eduardo Cunha  

 

40) Qual o nome completo do Prefeito eleito da Capital Paulista, eleito em primeiro turno nas eleições de 
2016? 
 

A) Geraldo Alckmin 

B) Fernando Haddad 

C) João Agripino da Costa Doria Junior 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 


