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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 01 a 04, leia o texto a
seguir.
Como a pescada...
Casados há três meses, — já o arrufo, já o ciúme, já a
resigna... E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha
já para ali toda a verdade: se foi de fato noivo de Laura, e
porque é que foi expulso da casa de Laura, e porque não
casou com Laura, e porque é que a família de Laura lhe
tem tanta raiva...
— Mas, filhinha, sê sensata; não nos casamos? Não
somos felizes? Não te amo como um louco? Que queres
mais? Beijemo-nos que me importa a mim a lembrança
de Laura, se é a ti que amo, se te pertenço, se sou o teu
maridinho carinhoso? — suspira Álvaro, procurando com
os lábios ansiosos os lábios da arrufada Clélia...
— Não, senhor! Não, senhor! — diz a teimosa, repelindoo — Não, senhor! quero saber tudo! vamos a isso! foi ou
não foi noivo de Laura?
— Ai! — geme o marido — já que não há remédio... fui,
queridinha, fui...
— Bem! e por que não casou com ela?
— Porque... porque o pai preferiu casá-la com o Borba,
comendador Borba, sabes? aquele muito rico e muito
sujo, sabes?
— Sei... Mas isso não explica o motivo porque o pai de
Laura tem tanto ódio ao senhor...
— É que... é que, compreendes... tinha havido tanta
intimidade entre mim e a filha dele...
— Que intimidade? vamos, diga tudo! o senhor
costumava ficar sozinho com ela?
— Às vezes, às vezes...
— E abraçava-a?
— Às vezes...
— E beijava-a?
— Às vezes...
— E chegava-se muito para ela?
— Sim, sim... Mas não falemos nisso! que temos nós
com o passado, se nos amamos, se estamos casados,
se...
— Nada! nada! — insiste Clélia — quero saber tudo,
tudo! vamos! e depois?
— Depois? mais nada, filhinha, mais nada...
Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade
maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda:
— Confesse! Confesse! Ela... ela não lhe resistiu? Não é
assim?
— Diga-o! Confesse! — e abraça o marido, adulando-o...
— Pois bem! é verdade! — responde ele — mas acabou,
passou... Que importa o que houve entre mim e Laura,
se nesse tempo ainda eu não te conhecia, a ti, tão pura,
a ti, tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nem
um só beijo me deste?
Clélia, muito séria, reflete... E, de repente:
— Mas, escuta, Álvaro! Como foi que o pai soube?
— Por ela mesma, por ela mesma! A tola contou-lhe
tudo...
— Ah! Ah! Ah! — e Clélia ri como uma louca, mostrando
todas as pérolas da boca — ah! ah! ah! então foi ela
quem... que idiota! Que idiota! ah! ah! ah! Ora já se viu
que pamonha? aí está uma cousa que eu não teria feito!
— uma asneira em que não caí nunca...
— Como? Como? — exclama o marido, aterrado — uma
asneira em que não caíste?!
— Mas, certamente, queridinho, certamente! Há cousas
que se fazem mas não se dizem...

E, enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa — lá
fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do
fadista canta:
"Homem que casa não sabe
Qual o destino que o espera...
Há gente como a pescada,
Que antes de o ser já o era..."
(In: BILAC, O. Contos para velhos. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua0002
47.pdf. Acesso em 20 set. 2019)
01) Entende-se, pela leitura do texto, que Laura e Álvaro:
a) Eram amigos íntimos.
b) Foram noivos antes de Álvaro se casar com Clélia.
c) Encontram-se às escondidas, para que Clélia não
descubra.
d) Não se conheciam.
e) Eram irmãos.
02) [...] e Clélia ri como uma louca, mostrando todas as
pérolas da boca. Nesse trecho, temos as seguintes
figuras de linguagem, respectivamente:
a) Eufemismo e hipérbato.
b) Metonímia e metáfora.
c) Catacrese e metonímia.
d) Comparação e metáfora.
e) Hipérbole e comparação.
03) O uso do diminutivo no trecho se sou o teu maridinho
carinhoso:
a) Expressa inferioridade do marido em relação à mulher.
b) É afetivo, e denota intimidade e ternura.
c) Significa que a esposa assume uma posição submissa
no relacionamento.
d) Descreve a estatura baixa do marido.
e) Revela que o marido não tem sentimentos.
04) O trecho [...] já o arrufo, já o ciúme, já a resigna...
revela que o relacionamento de Álvaro e Clélia:
a) Já apresentava sinais de um certo desgaste, devido à
desconfiança de Clélia.
b) Tinha a mesma paixão intensa de quando se
conheceram.
c) Estava à beira de uma separação, devido às várias
traições de Álvaro.
d) Rumava para um fim trágico, pois Clélia era agressiva.
e) Era infeliz, pois Álvaro ainda amava Laura.
05) Das sentenças abaixo, apenas uma traz uma locução
prepositiva que expressa lugar:
a) A fim de passar no vestibular, estudou bastante.
b) “Depois da tempestade, vem a bonança.”
c) Ficou sem reação diante do professor.
d) Vá trabalhar, em vez de ficar na TV o dia todo.
e) Por causa de você, todos estão preocupados.
06) Dos trios de palavras abaixo, todas são escritas com
O aquelas que estão na alternativa:
a) B_tequim, expl_dir, emb_tir.
b) Ent_pir, c_rtume, b_lir.
c) M_leque, táb_a, jab_ti.
d) P_leiro, s_petão, lób_lo.
e) C_rtiça, eng_lir, f_cinho.
07) São exemplos de substantivos que, quando
flexionados em número e dependendo do contexto de
uso, podem ter seu significado alterado:
a) Roupa e computador.
b) Copa e costa.
c) Cabeça e filho.
d) Velho e belo.
e) Capital e esperança.

08) Assinale a alternativa na qual o verbo da oração, que
está no modo imperativo, refere-se à segunda pessoa do
singular:
a) Sai daqui agora!
b) Cale a boca, seu mal-educado!
c) Venha cá depressa!
d) Não mexa em nada!
e) Vede que belo o pôr-do-sol!
09) O substantivo coletivo que não corresponde ao
conceito que o acompanha é:
a) Cancioneiro – conjunto de canções populares.
b) Baixela – conjunto de objetos de mesa.
c) Cordilheira – conjunto de montanhas.
d) Antologia – coleção de obras de arte antigas.
e) Cardume – grupo de peixes.
10) Sobre os verbos reaver e abolir, estão corretas as
conjugações em:
a) Eu reavejo e Ele abule.
b) Ele reavê e Ele abole.
c) Eles reavêm e Nós abulimos.
d) Vós reaves e vós aboles.
e) Nós reavemos e Ele abole.
MATEMÁTICA
11) Considere a afirmativa: “Fabio comprou suco e
refrigerante”. Se essa afirmativa é falsa, conclui-se
logicamente que Fabio:
a) comprou suco, mas não comprou refrigerante.
b) comprou refrigerante, mas não comprou suco.
c) Não comprou suco nem refrigerante.
d) Não comprou refrigerante ou não comprou suco.
e) Comprou suco ou refrigerante.
12) “Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é
divisível por 5, então n é divisível por 5”. Um valor de n
que mostra ser falsa essa afirmativa é:
a) 55
b) 45
c) 82
d) 72
e) 235
13) “Todo quadrado é também um retângulo”. Assim
sendo:
a) O conjunto dos quadrados contém o conjunto dos
retângulos.
b) O conjunto dos retângulos contém o conjunto dos
quadrados.
c) Todos os retângulos são quadrados.
d) Algum quadrado não é retângulo.
e) O conjunto dos quadrados é disjunto do conjunto dos
retângulos.
14) A negação de: “Hoje é feriado e amanhã não choverá
” é:
a) Hoje não é feriado e amanhã não choverá.
b) Hoje não é feriado ou amanhã choverá.
c) Hoje não é feriado então amanhã choverá.
d) Hoje não é feriado nem amanhã choverá.
e) Hoje é feriado ou amanhã choverá.
15) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que apresenta a proposição
verdadeira é a seguinte:
a) 4 + 10 = 17 ˄ 3 x 8 = 20
b) 4 + 10 = 17 ˅ 3 x 8 = 20
c) 5 + 18 = 24 ˄ 5 x 3 = 15
d) 5 + 18 = 24 ˅ 5 x 3 = 15
e) 2 x 3 = 6 ˄3 x 4 = 10

CONHECIMENTOS GERAIS
16) Em que ano foi iniciada a construção da igreja do
Senhor Bom Jesus em Monte Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) 1919.
b) 1850.
c) 1980.
d) 1840.
e) N.D.A.
17) De acordo com a História do Município de Monte
Aprazível, o município é constituído de quatro Distritos:
a) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Itaiúba e
Junqueira.
b) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Junqueira.
c) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Buritana e
Junqueira.
d) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Buritana.
e) N.D.A.
18) Qual o nome do Centro Cultural de Monte Aprazível?
a) Ana Marian Ceneviva Rodrigues.
b) Ana Maria Ceneviva de Almeida.
c) Ana Maria Ceneviva Berardo.
d) Ana Maria Ceneviva Custodio.
e) N.D.A.
19)
Monte
Aprazível
foi
fundada
em
__________________ pelo Capitão Porfírio de Alcântara
Pimentel.
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) 1º de junho de 1989.
b) 1° de julho de 1898.
c) 10 de agosto de 1990.
d) 5 de maio de 1898.
e) N.D.A.
20) Em que mês e ano nasce o município de Monte
Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) Março de 1910.
b) Março de 1925.
c) Abril de 1920.
d) Setembro de 1925.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Para responder as questões seguintes, considere que
todos os aplicativos e sistemas operacionais citados
estão em português do Brasil e com suas configurações
padrões. Ademais, considere que a versão do Microsoft
Windows 10 é a 1903, compilação 18362.356; que a
versão do Microsoft Office é a versão 1909 compilação
12026.20264 e que a versão do Opera é a 63.0.3368.94.
21) Ao pressionar a tecla F5 durante a edição de um
arquivo no Microsoft PowerPoint, o que acontece?

a) o arquivo é salvo no local padrão.
b) um novo arquivo em branco é aberto para edição.
c) uma tela com opções de transição de slides é
apresentada.
d) a contagem de tempos entre slides é iniciada.
e) a apresentação de slides é iniciada a partir do primeiro
slide.
22) O dispositivo conhecido como SSD é:
a) uma evolução da memória RAM, que ocupa menos
espaço.
b) uma versão com mais poder de processamento das
placas de vídeo NVIDIA.
c) um tipo de processamento em paralelo encontrado
apenas em sistemas operacionais Windows.
d) um tipo de dispositivo sem partes móveis para
armazenamento não volátil de dados digitais.
e) uma nova maneira de autenticação do Microsoft
Windows.
23) O NTFS é um(a):
a) tipo de memória RAM.
b) sistema de arquivos.
c) formato de arquivos de áudio que ocupa menos
espaço.
d) diretriz de segurança implementada nos mais recentes
sistemas operacionais.
e) base de dados usada no Microsoft Access.
24) A fragmentação de um disco no Microsoft Windows
10 pode:
a) afetar o desempenho da máquina de forma negativa,
pois deixa um arquivo espalhado por inúmeros setores
físicos distantes entre si de um disco rígido.
b) afetar o desempenho da máquina de forma negativa,
pois abre uma porta (backdoor) para a instalação de
novos vírus.
c) afetar o desempenho de uma máquina de forma
positiva, pois coloca todos os instaladores de serviços do
Windows em apenas um local.
d) afetar o desempenho de uma máquina de forma
positiva ao deixar sempre atualizado o Windows Update.
e) afetar o desempenho de uma máquina de forma
positiva, pois todos os dados salvos no computador são
alocados em uma partição lógica dentro da memória
RAM.
25) Das opções abaixo, qual não é um navegador da
Internet?
a) Firefox.
b) Edge.
c) Opera.
d) Thunderbird.
e) Chrome.
26) A extensão padrão de uma pasta de trabalho gerada
pelo Microsoft Excel é:
a) .doc
b) .pptx
c) .docx
d) .plan
e) .xlsx
27) No Microsoft Windows 10, qual o aplicativo padrão
para gerenciar arquivos de extensão .zip?
a) WinZIP.
b) WinRAR.
c) Windows Explorer.
d) PeaZip.
e) 7-zip.
28) No Microsoft Word, o atalho que recorta um conteúdo
selecionado é:

a) CTRL + A
b) CTRL + D
c) CTRL + P
d) CTRL + X
e) CTRL + T
29) Um link iniciado em https:// indica:
a) que a conexão será feita diretamente com o servidor
de backup.
b) que nenhum dado do computador de origem será
mantido no servidor de destino.
c) que todos os formulários da página foram escritos em
CSS.
d) que a conexão está sendo feito de um modo seguro.
e) ausência de dados em planos de rede móveis.
30) O Windows Update é um aplicativo que:
a) informa as mais recentes notícias dos mais variados
locais do mundo.
b) mostra a previsão do tempo em um local definido pelo
usuário do Microsoft Windows 10.
c) cria uma rede virtual entre um smartphone e um
computador com Microsoft Windows 10.
d) verifica o desempenho dos discos do computador e
avisa o usuário se é necessário a manutenção da
máquina.
e) verifica, baixa e instala as mais recentes atualizações
do Microsoft Windows 10.
31) Marcos percebeu que quando tenta abrir vários
programas ao mesmo tempo em seu computador, ele
fica lento. Para aumentar a velocidade desse computador
nesse cenário, ele precisa:
a) aumentar a quantidade de RAM para aumentar o
espaço disponível para a alocação dos programas
abertos.
b) trocar a placa de vídeo para aumentar a quantidade de
quadros exibidos.
c) instalar mais um disco rígido para se ter mais espaço
para a instalação dos programas.
d) alterar a configuração das placas de rede para
downloads mais rápidos.
e) instalar placas para disponibilizar mais portas e,
assim, mais dispositivos conectados.
32) No Windows PowerShell, qual o comando usado que
rastreia a rota de um pacote através de uma rede de
computadores que utiliza os protocolos IP e o ICMP?
a) ping.
b) tracert.
c) taskkill.
d) shutdown.
e) rastreio.
33) No Microsoft Excel, qual a fórmula que mostra a data
e a hora atual do sistema?
a) =hora()
b) =agora()
c) =datahora()
d) =hoje.sistema()
e) =hora.sistema()
34) Para exibir a página da web em tela cheia no Opera,
qual das opções abaixo podemos utilizar?
a) F11
b) ALT+F4
c) CTRL+D
d) ENTER
e) CTRL+ENTER
35) Analise a imagem a seguir, retirada do Microsoft
Outlook:

O que significa o número 1 à frente da pasta “Estudos”?
a) Existe um problema com a conta da Microsoft nessa
pasta.
b) As informações da pasta estão desatualizadas.
c) O Outlook precisa da atenção do usuário para resolver
um problema.
d) Uma atualização do aplicativo está disponível.
e) Existe um e-mail não lido na pasta.
36) No Microsoft Excel, qual das fórmulas abaixo permite
contar a frequência de ocorrência de um determinado
valor em um determinado intervalo de células?
a) =cont.aqui
b) =conte.aqui
c) =contaraqui
d) =contado
e) =cont.se
37) O principal uso de um HUB USB é:
a) desativar uma porta USB por motivos de auditoria.
b) expandir a quantidade de uma porta USB para mais
portas.
c) testar as portas de um computador.
d) gerenciar os clocks do processador do
microcomputador.
e) aumentar a velocidade do computador.
38) Para imprimir um documento aberto no Microsoft
Word, qual o atalho de teclado que pode ser utilizado?
a) CTRL + A
b) CTRL + P
c) CTRL + I
d) ALT + A
e) Tecla do Windows + A
39) O aplicativo WordPad é um:
a) editor de textos.
b) editor de imagens.
c) editor de vídeos.
d) editor de áudio.
e) editor de dados de banco de dados.
40) Nos navegadores da Internet, o histórico é:
a) uma lista onde todas as extensões instaladas no
navegador estão listadas.
b) o local onde os downloads realizados estão salvos.
c) uma lista com todos os sites que foram navegados no
modo padrão do navegador.
d) uma lista com todos os cookies que foram detectados
durante a navegação.
e) uma lista com os sites que são conhecidos como
maliciosos.

