CADERNO DE PROVA
MOD 3

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto abaixo:
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo
princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu
nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja
começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a
adotar diferente método: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também
contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.” (Machado de
Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)
1.

Pode-se afirmar, com base nas ideias do autorpersonagem, que se trata:
(A)
(B)
(C)
(D)

2.

8.

De um texto jornalístico
De um texto religioso
De um texto científico
De um texto autobiográfico.

Para o autor-personagem, é menos comum:
(A)
(B)
(C)
(D)

3.

7.

Começar um livro por seu nascimento.
Não começar um livro por seu nascimento, nem
por sua morte.
Começar um livro por sua morte.
Não começar um livro por sua morte.

9.

Deduz-se do texto que o autor-personagem.
(A)
(B)
(C)
(D)

Está morrendo.
Já morreu.
Não quer morrer.
Renasceu.
10.

4.

“Beber é mal, mas é muito bom.”
(FERNANDES, Millôr. Mais! Folha de S. Paulo, 5 ago.
2001, p. 28.)
A palavra “mal”, no caso específico da frase de Millôr, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

5.

6.

Adjetivo.
Substantivo
Pronome;
Advérbio;

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
em relação às regras de acentuação, assinale a
alternativa cujas palavras
estejam
acentuadas
corretamente.
(A) Fizemos muita econômia e conseguimos juntar dez
salarios.
(B) As raizes são a sustentação das árvores e dos
morros.
(C) O melhor país para se viver é aquele que respeita
seus cidadãos.
(D) Minha avó adora caquí.
Quanto ao uso dos verbos "haver" e "existir", assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mas devem haver aqueles que a enxergam com
otimismo.
Mas devem haverem aqueles que a enxergam com
otimismo.
Mas deve existir aqueles que a enxergam com
otimismo.
Mas deve haver aqueles que a enxergam com
otimismo.
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11.

12.

O sujeito do período "Os meninos foram recepcionados
pelo padrasto" é:

(A)

Composto

(B)

Simples

(C)

Derivado

(D)

Indefinido

Assinale a frase onde a crase foi empregada
INCORRETAMENTE:
(A)

Iremos à fazenda amanhã.

(B)

A professora fez críticas à algumas alunas.

(C)

Ela está à espera de vocês.

(D)

Vou à biblioteca depois da aula.

A palavra "Zeus" pertence a que tipo de classificação da
língua portuguesa?
(A)

Adjetivo

(B)

Advérbio

(C)

Substantivo

(D)

Pronome

"Quando ___tratado pela própria mãe, Armando
resolveu fugir de casa" o prefixo que precisa ser
adicionado para que a palavra ganhe sentido de
"maltratar com palavras" é:
(A)

dis

(B)

con

(C)

re

(D)

des

Assinale a alternativa em que a oração destacada tem a
função sintática de objeto direto:
(A)

"É possível que haja festa."

(B)

"Foi ventilado que ele se demitiria."

(C)

"Alberico afirmou que eram três."

(D)

"Parece que a enchente foi catastrófica.”

Complete: Meu piano foi para o ___ por isso, não haverá
___.
(A)

concerto/conserto

(B)

consserto/conserto

(C)

conçerto/conserto

(D)

conserto/concerto
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13.

Observe o seguinte diálogo entre um rigoroso professor
de gramática e uma ex-aluna sua:

19.

(A)
(B)
(C)
(D)

– "Professor, aonde o senhor andava, que eu nunca mais
lhe vi?”.
– "Nem a mim nem à gramática" - respondeu-lhe o
mestre, deixando-a um tanto embaraçada por não haver
entendido o porquê da resposta.

20.

(B)
(C)
(D)
14.

(B)
(C)
(D)

21.

Recebeu o troco e voltou para casa, mas descobriu
que o bolso estava furado.
O vento estava tão forte, que arrancou as telhas.
Estava escrevendo o livro, o qual já tinha muitas
páginas.
Depois daquele dia, nunca mais voltou àquela loja.

Na frase "Amor é fogo que arde sem se ver" em
destaque, ocorre o uso de uma figura de linguagem, que
está presente também em qual das seguintes frases?
(A)
(B)
(C)
(D)

22.

Ela é bela como uma orquídea.
Ela é linda como você.
Minha fome é grande demais!
Chorei rios de lágrimas.

INFORMÁTICA

16.

17.

Modo de Segurança.
Windows Update.
Atualização Simplificada.
Windows Center

São programas que ajudam a identificar e combater
ataque a computadores.
(A)
(B)
(C)
(D)

18.

Marque a alternativa que NÃO apresente um conceito
válido para Ética:
(A)

Ética são características morais inerentes à pessoa,
como a humildade, a responsabilidade, e a
solidariedade.

(B)

Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da
investigação do comportamento humano ao tentar
explicar as regras morais de forma racional,
fundamentada, científica e teórica.

(C)

Ética é a parte da filosofia que se ocupa com a
reflexão a respeito das noções e princípios que
fundamentam a vida moral.

(D)

Ética é a teoria ou ciência do comportamento moral
do homem em sociedade.

Antivirus
Spywares
Worms
Browser

Sobre a conduta ética no trabalho, marque a alternativa
INCORRETA:
(A)

A ética no ambiente de trabalho é de fundamental
importância para o bom funcionamento das
atividades da empresa e das relações de trabalho
entre os funcionários.

(B)

É indispensável adotar uma postura ética no
trabalho, uma vez que isso está intimamente ligado
à autoimagem e à imagem da organização.
Usar-se de seu cargo na empresa para obter
favorecimento, para si ou para outrem é
considerado um comportamento ético.

(C)

Assinale a alternativa que contém o recurso usado pelo
MS-Windows 7 para mantê-lo sempre atualizado.
(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

23.

Pendrive, webcam, antivírus, fone de ouvido.
Gabinete, fios, mouse.
Teclado, mouse, placa de rede, pixel.
Caixa de som, Excel, monitor.

(A)

(B)

(C)

(D)
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Existem algumas profissões, como Medicina e
Psicologia, que possuem Código de Ética específico
para orientar as ações e posturas dos profissionais
daquela área.

Referente ao Sistema Único de Saúde – SUS marque a
alternativa INCORRETA:

Qual das alternativas todos os componentes são físicos?
(A)
(B)
(C)
(D)

Mozzila Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Internet Explore

CONHECIMENTOS GERAIS

Marque a alternativa onde a vírgula está
INCORRETAMENTE aplicada:
(A)

15.

"Professor, por onde o senhor tem andado, que eu
nunca mais o vi?"
"Professor, por onde o senhor tem andado, que eu
nunca mais lhe vi?".
"Professor, por onde Vossa Senhoria tem andado,
que eu nunca mais vos vi"?.
"Professor, aonde o senhor tem andado, que eu
nunca mais te vi?".

aTuber Cather
Word
Excel
Nero

O navegador exclusivo da Microsoft é o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Com certeza, outra teria sido a resposta do professor, se
a pergunta da aluna tivesse sido esta:
(A)

Qual programa abaixo é utilizado para editar textos?

A porta de entrada do SUS deve ser,
preferencialmente, a atenção básica, e a partir
desse primeiro atendimento, o cidadão será
encaminhado para os outros serviços de maior
complexidade.
O SUS é constituído por uma rede regionalizada e
hierarquizada de ações e serviços públicos de
saúde, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes: descentralização; atendimento integral; e
participação da comunidade.
Os serviços prestados pelo SUS são destinados a
todos os cidadãos e são financiados com recursos
arrecadados por meio de impostos e contribuições
pagos pela população.
O SUS foi criado por lei anterior a Constituição
Federal de 1988.
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24.

Sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, marque a alternativa correta:

(A)

A EBSERH, empresa de economia mista, foi criada
em 2008 e hoje conta com mais de 20 (vinte) mil
empregados.

(B)

A EBSERH, por meio de contrato firmado com as
universidades federais que assim optarem, atuará
no sentido de modernizar a gestão dos hospitais
universitários federais.

(C)

A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde e
tem como visão ser referência na gestão de
Hospitais Universitários Federais e congêneres,
prestando atenção à saúde de excelência e
fornecer um cenário de prática adequado à
formação profissional e à geração de conhecimento
em saúde.

(D)

A criação da EBSERH integra um conjunto de
ações empreendidas pelo Governo Distrital no
sentido de recuperar os hospitais vinculados às
universidades.
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25.

Qual reservatório do estado de São Paulo foi o mais
atingido pela estiagem ocorrida em 2014 e 2015?

(A)
(B)
(C)
(D)

Sistema Alto Tietê
Sistema Alto Cotia
Sistema Cantareira
Sistema São Lourenço

Não se esqueça de transcrever todas as
respostas para a Folha de Respostas
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