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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/07/2019, às 14h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que se refere a uma 

característica peculiar do Windows 8: 

 

(A) A assistente digital da Microsoft, Cortana. 

(B) O navegador Microsoft Edge. 

(C) Múltiplas áreas de trabalho. 

(D) A Interface Metro, onde todos os aplicativos 

funcionam em tela cheia, sem barras de ferramentas e 

outros controles visíveis. 

 

22) Um arquivo excluído é armazenado temporariamente 

na lixeira. Em situações normais, todos os arquivos 

são enviados para a lixeira, mas existem algumas 

exceções, por exemplo: 

 

(A) Excluir com a tecla Ctrl pressionada. 

(B) Excluir através do “Prompt de comando”. 

(C) Configurar o tamanho da lixeira como “0”. 

(D) Excluir arquivos pela área de trabalho. 

 

23) Ao clicar no botão de comando “Configurações” no 

Windows, é disponibilizado as seguintes opções, 

exceto: 

 

(A) Telefone. 

(B) Privacidade. 

(C) One Drive. 

(D) Facilidade de acesso. 

 

 

24) Quando se abre uma pasta ou biblioteca no Windows, 

ela é exibida em uma janela. As várias partes dessa 

janela foram projetadas para facilitar a navegação no 

Windows e o trabalho com arquivos, pastas e 

bibliotecas. No Windows 10 o “Acesso Rápido, é 

acessado: 

 

(A) No Painel de Navegação. 

(B) Na Barra de Endereços. 

(C) Nas Propriedades. 

(D) No Histórico. 

 

 

 

 

25) Dentro do gerenciamento de arquivos no Windows 

Explorer, ao clicar no ícone conteúdo, conforme 

desenho abaixo, é apresentado as seguintes 

informações sobre o arquivo: 

 

 

 

 

 

 

(A) Nome do arquivo; Autores; Data de Modificação; 

Tamanho. 

(B) Nome do arquivo; Tipo de Arquivo; Tamanho; Data 

de Modificação. 

(C) Nome do arquivo; Categorias; Tipo de Arquivo; 

Tamanho. 

(D) Nome do arquivo; Data de Modificação; Categorias; 

Autores. 
 

26) Assinale a alternativa que as teclas de atalhos do 

Windows 10 e sua respectiva função indicadas abaixo, 

não está correta: 
 

(A) (Ctrl + Esc) => Abrir “Iniciar” 

(B) (Tecla do logotipo do Windows + I) => Abrir as 

Configurações 

(C) (Alt + F4) => Fechar o documento ativo (em 

aplicativos que sejam de tela inteira e permitam 

vários documentos abertos ao mesmo tempo). 

(D) (Tecla do logotipo do Windows + R) => Caixa de 

diálogo “Executar” 
 

27) Ao formatar uma célula do Microsoft Excel, para 

alinhar símbolos de moeda e vírgulas de decimais em 

uma coluna, deve-se selecionar a seguinte opção: 
 

(A) Número. 

(B) Separador de Milhar. 

(C) Moeda. 

(D) Contábil. 
 

28) No Microsoft Excel 2016, ao acionar a faixa de opções 

“Formatação Condicional”, e clicar em “Realçar as 

Regras das Células”, é apresentado as seguintes 

opções, exceto: 
 

(A) Texto que Contém... 

(B) Acima da Média... 

(C) Está Entre... 

(D) Uma data que Ocorre... 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) Ao criar intervalos nomeados no Excel 2016, você 

pode usar esses nomes em vez das referências de 

célula. Porém, existem certas regras de nomenclatura 

que é necessário saber ao criar intervalos nomeados no 

Excel. Assinale a alternativa que não está de acordo 

com essas regras: 

 

(A) Ao criar intervalos nomeados, nunca utilize espaços. 

Ao criar intervalos nomeados, o Excel trata 

maiúsculas e minúsculas da mesma maneira. 

(B) O primeiro caractere de um intervalo nomeado deve 

obrigatoriamente ser uma letra, sublinhado (_) ou uma 

barra (/). Qualquer coisa além disso, será mostrado um 

erro.  

(C) Não se pode usar nomes que também representam 

referências de célula no Excel.  

(D) Um intervalo nomeado pode ter até 255 caracteres. 

 

30) Referência Relativa e Absoluta são conceitos 

essenciais para o desenvolvimento de qualquer usuário 

em Excel, visto que a sua aplicação é fundamental para 

a criação de fórmulas com parâmetros de linhas e 

colunas móveis ou fixos. Sendo assim, não é correto 

afirmar que: 

 

(A) Quando em uma formatação há a referência mista, 

Coluna Relativa e Linha Absoluta, este tipo de 

configuração significa que existe travamento somente 

na coluna, ou seja, o cifrão está à esquerda na célula, 

antes da parte alfabética. 

(B) A ideia de referência absoluta no Excel é representada 

pelo símbolo de cifrão, ou seja, para fixar uma coluna 

e/ou linha de uma célula aplica-se o cifrão. 

(C) Em uma formatação com referência absoluta, com o 

cifrão a esquerda do caractere alfabético e a direita 

também, ocorre quando se deseja a coluna e linha 

absoluta. 

(D) Em referência relativa, a ausência do cifrão significa a 

liberdade de movimentação tanto na vertical como na 

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Dentro do Microsoft Excel, os gráficos representam os 

dados das planilhas por meio de imagens, ou seja, é 

uma forma de expressar visualmente dados ou valores. 

Dos tipos de gráficos disponíveis no Excel, assinale a 

alternativa que se refere ao descrito abaixo: 

 

São úteis quando se deseja encontrar combinações 

vantajosas entre dois conjuntos de dados. Como em um 

mapa topográfico, cores e padrões indicam áreas num 

mesmo intervalo de valores. 

 

(A) Gráfico de Ações. 

(B) Gráfico de Dispersão. 

(C) Gráfico de Pizza. 

(D) Gráfico de Superfície. 

 

32) Ao acessar a caixa de diálogo “Configurar Página” no 

Microsoft Excel, dentro da guia “Planilha”, a opção 

“Imprimir Títulos”, disponibiliza: 

 

(A) Área de Impressão. 

(B) Linhas a repetir na parte superior. 

(C) Linhas de Grade. 

(D) Imprimir títulos de Linha e coluna. 

 

33) Dentro do Microsoft Excel, datas são na verdade 

números decimais, e o Excel assume como número 1 

a data 01/01/1900. Para ver qual número corresponde 

a uma determinada data, deve-se digitar a mesma em 

uma célula e depois clicar no botão: 

 

(A) Estilo de Porcentagem. 

(B) Separador de Milhar. 

(C) Texto para Colunas. 

(D) Estilo de Célula. 

 

34) A função “SE” no Microsoft Excel é escrita em 3 

partes diferentes, da seguinte maneira: 

 

(A) =SE(teste lógico; valor de retorno falso; valor de 

retorno verdadeiro). 

(B) =(SE teste lógico; valor de retorno verdadeiro; valor 

de retorno falso). 

(C) =SE(teste lógico; valor de retorno verdadeiro; valor 

de retorno falso). 

(D) =(SE teste lógico; valor de retorno falso; valor de 

retorno verdadeiro). 
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35) Dentro do Microsoft Word 2007, para fornecer uma 

visão geral do documento adicionando um sumário, 

clica-se em qual opção da Barra de Ferramentas? 

 

(A) Referências. 

(B) Correspondências. 

(C) Revisão. 

(D) Layout. 

  

36) O atalho, (Alt + 167), foi usado em qual das 

alternativas abaixo: 

 

(A) 1ª 

(B) Ø 

(C) ºC 

(D) m² 

 

37) No Microsoft Word 2007, na caixa de diálogo para 

formatação de parágrafos, a opção “Espaçamento 

entre Linhas”, apresenta as seguintes possibilidades, 

exceto: 

 

(A) Simples. 

(B) Exatamente. 

(C) Composto. 

(D) Múltiplos. 

 

38) Bordas e Sombreamentos é uma formatação na qual 

podemos aplicar uma “moldura” em todo o texto, em 

um parágrafo específico e caso necessários é possível 

aplicar bordas na página toda. Para aplicar essa 

formatação ao texto, deve-se selecionar o texto, clicar 

na Guia Layout de Página – Grupo Plano de Fundo da 

Página – Bordas da Página. Na Guia Bordas, 

apresenta-se as seguintes definições: 

 

(A) Nenhuma; Estilo; Padrão; 3D; Sombra; Outra. 

(B) Nenhuma; Caixa; Sombra; 3D; Outra. 

(C) Nenhuma; Transparência; 3D; Sombra; Personalizar. 

(D) Nenhuma; Estilo; Padrão; 3D; Sombra; Personalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39) No Microsoft Word 2007, Notas de rodapé e notas de 

fim são usadas em documentos impressos para 

explicar, comentar ou fornecer referências sobre o 

texto em um documento. Para inseri-las, deve-se 

seguir o seguinte caminho: 

 

(A) Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique 

em Inserir Nota de Rodapé ou Inserir Nota de Fim.   

(B) Na guia Revisão, no grupo Notas de Rodapé, clique 

em Inserir Nota de Rodapé ou Inserir Nota de Fim.   

(C) Na guia Layout, no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique 

em Inserir Nota de Rodapé ou Inserir Nota de Fim.  

(D) Na guia Referências, no grupo Notas de Rodapé, 

clique em Inserir Nota de Rodapé ou Inserir Nota de 

Fim.   

 

40) Na criação de uma Mala Direta no Microsoft Word 

2007, é possível as seguintes opções de seleção de 

destinatários para a mala direta: 

 

(A) Digitar Nova Lista…, Usar Lista Existente… ou 

Selecionar nos Contatos do Outlook…  

(B) Digitar Nova Lista…, Usar Lista Existente… ou 

Selecionar nos Contatos da Web…  

(C) Selecionar nos Contatos da Web…, Usar Lista de 

Banco de Dados… ou Selecionar nos Contatos do 

Outlook…  

(D) Usar Lista de Banco de Dados… Digitar Nova 

Lista…, ou Selecionar nos Contatos do Outlook…  
 


