LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 - Para responder as questões 1 e 2.
Stephen Hawking, A Mente Que Superou Tudo.
“Em reverência ao gênio que revolucionou a ciência, o
mundo prestou tributo a Stephen Hawking no dia
seguinte ao de sua morte. O cientista britânico, que
faleceu em 14/03/2018, foi símbolo da superação, teve
papel decisivo na divulgação científica, além de virar um
ícone pop.” (O Globo, 15/3/2018, adaptado)
01) O texto 1 é um extrato de notícia, cujo conteúdo é
ampliado em reportagem no interior do jornal. A marca
mais característica de ser este um texto resumido é:
a) frases curtas e diretas, com informação ampla;
b) a preferência por sinais de pontuação;
c) a ausência de adjetivos, advérbios e verbos;
d) temas selecionados e destacados;
02) A matéria apresentada no texto 1, dá principal
destaque ao fato de Stephen Hawking:
a) ter uma mente brilhante e privilegiada;
b) ser um símbolo da cultura popular;
c) ser um símbolo de superação;
d) ter papel decisivo na divulgação da ciência no milênio;

7) Complete corretamente a frase:
O ______ do pianista ______ estava lotado de
expectadores, pois se tratava de uma _______
beneficente.
a) conserto - eminente – sessão.
b) concerto - iminente – seção.
c) conserto - eminente – seção.
d) concerto - eminente – sessão.
8) Marque a assertiva que foi construída de acordo com
as regras de concordância (verbal e/ou nominal).

a) Cerca de mil pessoas estavam na palestra de ontem.
b) Velozes e Furiosos são um excelente filme.
c) O melhor dado com relação à existência de outros
planetas vêm do satélite da NASA Kepler.
d) Anexo vai a certidão e o recibo.
9) Todas as palavras estão corretamente grafadas em:
a) comecei, salsa, sussego.
b) consciência, açucena, cansaço.
c) enxoval, pesquisa, paralizia.
d) êxito, estensão, machucado.
10) A concordância não está de acordo com a normapadrão da língua portuguesa em:

3) Marque a única opção em que o verbo "querer"
encontra-se conjugado na primeira pessoa do
singular do futuro do presente (indicativo).

a) A moça e o rapaz alto sentou-se na sala.
b) Ele é um dos alunos que acertaram todas as questões.
c) O grupo foi detido pelos policiais militares.
d) A moça e o rapaz altos sentaram-se na sala.

a) Amanhã eu pretendo ver os quadros.
b) Amanhã eu queria ver os resumos.
c) Amanhã eu queira ver os livros.
d) Amanhã eu quererei ver os cadernos.

11) O acento grave está utilizado de acordo com a
norma-padrão na seguinte frase:

4) Marque a alternativa em que a identificação da classe
da palavra (em destaque maiúsculo) está errada.

a) A mulher estava à passeio na praia.
b) Às horas passam muito depressa aos domingos.
c) Reunião das 12h às 15h no miniauditório.
d) À imagem do céu era semelhante ao da foto.

a) Maria é uma executiva SEM precedentes. –
Preposição
b) João odeia que lhe digam O que é errado. - Artigo
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso estar
alerta. - Substantivo
d) Os Homens assistem PERPLEXOS à revolução
hormonal. – Adjetivo
5) Indique que tipo de sujeito encontramos na
oração: "Afinal, lá se está sempre contente."
a) animado.
b) composto.
c) determinado.
d) indeterminado.
6) Marque a opção em que a palavra não se completa
com "i", e sim com "e".
a) pr_vilégio.
b) _mpecilho.
c) _gnóbil
d) dent_frício.

12) Marque a alternativa grafada CORRETAMENTE:

a) Na internet encontramos muitos ultracrepidarios!
b) É mister que a corrupção seja punida mais ceveramente.
c) Um dia, lá adiante, com certeza sopezaremos.
d) Aqueles sindicalistas são lacais dos governantes
populistas.
13) De acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, o emprego da forma verbal há é
adequado em:
a) A vida das pessoas há muito tempo depende da
energia elétrica para a manutenção de aparelhos.
b) Cabe há cada pessoa o dever de economizar água.
c) O mundo está próximo de uma derrocada devido há
escassez de chuvas.
d) Os estudiosos pesquisam há melhor forma de
substituir o uso de combustíveis poluentes por outros
menos danosos.
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14) Assinale a alternativa grafada INCORRETAMENTE:

a) Presta atenção que ele vai te enganar, seu bocoió.
b) Foi uma realização hercúlea.
c) O rapaz receberá o título de cidadão benemerito por
suas ações solidárias.
d) O médico examina o paciente com o rosto vultuoso.
15) Assinale a alternativa grafada INCORRETAMENTE:
a) Procure orientação médica se sua face continuar
vultuosa.
b) Árvores pedem socorro.
c) A raposa disse algo que convenceu o corvo.
d) As arvores são imbeces: se despem justamente
quando começa o inverno.

INFORMÁTICA
16) Dentre as opções abaixo, aquela que NÃO
representa um dos fatores que afetam a velocidade
de processamento de um computador:
a) Memória Cache;
b) Velocidade do relógio (clock);
c) Portas paralelas;
d) Barramento de dados;
17) Qual das alternativas abaixo, representa pelo
menos duas partes básicas que a CPU (Unidade
Central de Processamento) possui:
a) Unidade de controle e Coprocessador aritmético.
b) Caracteres de controle e Coprocessador aritmético.
c) Caracteres de controle e Unidade lógico-aritmética.
d) Unidade de controle e Unidade lógico-aritmética.
18) Qual o software que admite fazer comunicação
gratuita pela internet por voz, vídeo mensagens
instantâneas?
a) ADSL;
b) ISP;
c) TELNET;
d) SKYPE;
19) Qual recurso do Word 2013 deve ser utilizado
para se inserir uma nota de rodapé em um
documento?
a) Clicar no menu Exibir e, em seguida, na opção
Rodapé.
b) Clicar no menu Página Inicial e, em seguida, na opção
Inserir nota de Rodapé.
c) Clicar no menu Referências e, em seguida, na opção
Inserir Nota de Rodapé.
d) Clicar no menu Layout da Página e marcar a opção
Rodapé.

20) Marque a opção que contém exemplos apenas de
softwares de computador.
a) CPU, Word, Excel, MSN.
b) PowerPoint, Word, Teclado, Mouse.
c) Facebook, Word, Excel, PowerPoint.
d) CPU, Monitor, Teclado, Mouse.
21) Assinale a alternativa abaixo que NÃO representa
um dos componentes principais de hardware de um
sistema de computador:
a) Processador;
b) Memória;
c) Dispositivos de entrada/saída;
d) Sistema Operacional;
22) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as
verdadeiras e F para as falsas:
( ) A menor parte de uma planilha eletrônica se chama
célula.
( ) Uma célula pode ter mais de um endereço em uma
planilha.
( ) As três inserções básicas que podem ser feitas em
uma célula são rótulos, números e fórmulas.
( ) As referências a outras células podem ser relativas ou
absolutas.
A sequência está correta em:
a)
b)
c)
d)

V, F, V, V;
V, V, F, V;
F, F, V, V;
V, V, V, F;

23) No editor de texto Microsoft Word 2013, para
imprimir um documento contendo 7 páginas de texto,
porém, a impressão será apenas das páginas 1, 3, 5,
6 e 7, é necessário clicar no Menu Arquivo, na opção
Imprimir e, na divisão Configurações, selecionar a
opção Imprimir Intervalo Personalizado. Em seguida,
no campo Páginas, digitar:
a) 1,3,5-7 e clicar no botão Imprimir.
b) 1;3-5;7 e clicar na opção enviar para a Impressora.
c) 1−3,5-7 e clicar no botão Imprimir.
d) 1+3,5;7 e clicar na opção enviar para a Impressora.
24) O formato padrão dos arquivos gerados pelo
Word 2013 e Excel 2013 são respectivamente:
a) .docx e .xls
b) .doc e .xlsx
c) .docx e .xlsx
d) .xls e .docx
25) Analisando os itens abaixo, marque aquele que
NÃO é um navegador.
a) Google Chrome.
b) Internet Explorer
c) Mozzila Firefox.
d) Adobe Reader.
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26) Um usuário do Word 2013, ao elaborar um texto,
necessitou mudar a fonte utilizada, seu tamanho e
também o modelo. Marque a opção que contém o
nome da barra utilizada:
a) Formatação/Fonte.
b) Régua/Fonte .
c) Página Inicial/Fonte.
d) Controle/Fonte.
27) O Pacote Office da Microsoft e o LibreOffice
possuem programas para elaboração de planilhas. O
Microsoft Excel é o programa de planilhas do
Microsoft Office, no LibreOffice, o aplicativo é:
a) Plan.
b) Calc.
c) Excel.
d) Word.
28) Por sua longa história no mercado da informática,
alguns tipos de arquivos são tidos como referência.
Das alternativas abaixo, assinale a associação feita
de maneira INCORRETA:
a) Formato .XCS - Planilha do Microsoft Calc;
b) Formato .PDF - Documento do Acrobat Adobe;
c) Formato .DOC - Documento do Microsoft Word;
d) Formato .PPT - Documento do Microsoft PowerPoint;

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
29) Em 2019 o Estado de Rondônia conta com cerca
1 milhão e 800 mil habitantes, de acordo com dados
do IBGE. Atualmente o território do Estado de
Rondônia é dividido em quantos Municípios?
a) 57 Municípios.
b) 49 Municípios.
c) 42 Municípios.
d) 52 Municípios.
30) O Estado de Rondônia está no seu 11º
governador. Qual o nome do atual governador do
Estado de Rondônia?
a) Confúcio Aires Moura.
b) Jorge Teixeira de Oliveira.
c) Marcos José Rocha dos Santos.
d) Hildon de Lima Chaves.
31) O Território Federal de Rondônia teve 18 (dezoito)
governadores. Quem foi o último Governador do
Território Federal de Rondônia?
a) Jorge Teixeira de Oliveira.
b) Aluízio Pinheiro Ferreira.
c) Humberto da Silva Guedes.
d) Jaime Araújo dos Santos.

32) Um dos grandes desafios para a Segurança
Pública é o controle da área de fronteira. Rondônia
tem 237.576 Km2 de território, com grande área
fronteiriça. Com quais Estados brasileiros Rondônia
faz divisa?
a) Amazonas, Pará e Mato Grosso.
b) Amazonas, Acre e Mato Grosso do Sul.
c) Amazonas, Acre e Mato Grosso.
d) Amazonas, Pará e Acre.
33) Um atirador foi detido no dia 14 de fevereiro de
2018, após deixar mortos e feridos em uma escola em
Parkland, na Flórida - EUA. O xerife do condado disse
que 17 pessoas morreram. Um alarme de incêndio foi
disparado por volta das 14h30, pouco antes do final
das aulas, e os tiros começaram em seguida. (G1,
14.02.2018. Adaptado). O atirador detido era um:
a) imigrante latino originário do México que vivia em
situação de pobreza.
b) ex-aluno da escola que havia sido expulso por motivos
disciplinares.
c) negro órfão que morava em um bairro periférico
próximo à escola.
d) muçulmano de origem afegã com vínculos com o
Estado Islâmico.
34) O primeiro-ministro Saad Hariri anunciou em 04
de novembro de 2018, de maneira surpreendente, sua
renúncia ao cargo, acusando o Hezbollah e seu
aliado Irã de “controle” no seu país e citando
ameaças contra sua vida. “Anuncio minha demissão
do posto de primeiro-ministro”, declarou Hariri, que
está na Arábia Saudita. Hariri, ligado à Arábia
Saudita, fez o anúncio ao ler o discurso sentado em
um escritório. “Senti o que se tramava nas sombras
para atacar minha vida”, declarou. (G1, 4 nov. 17.
Adaptado). A notícia trata da renúncia do primeiro
ministro:
a) palestino.
b) iraquiano.
c) jordaniano.
d) libanês.
esquema
funcionava
através
da
35)
“O
superfaturação de obras que faziam parte de um
programa que tinha como objetivo acelerar o
crescimento econômico no País”. Essa é a definição
de uma operação realizada por autoridades
brasileiras no combate às organizações criminosas.
Estamos falando da:
a) Operação Navalha;
b) Operação Greenfield;
c) Operação Lava Jato;
d) Operação Olho do Furação;
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36) O que é Brexit?
a) Saída do Brasil do Mercosul.
b) Fim da monarquia na Arábia Saudita.
c) Saída da Inglaterra do Reino Unido.
d) Saída do Reino Unido da União Europeia.
37) Durante quantos anos Fidel Castro, um dos
chefes de Estado que esteve mais tempo no poder,
governou Cuba?
a) 49 anos.
b) 32 anos.
c) 40 anos.
d) 39 anos.
38) Qual a principal função da Organização das
Nações Unidas (ONU)?
a) Zelar pela cultura em todas as nações.
b) Financiar países em desenvolvimento.
c) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a
segurança mundial.
d) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível
internacional.
39) Mercosul significa?
a) Mercado Comum Sul Africano, um bloco ecômico
formado por nações africanas.
b) Mercado Comum do Sul, um bloco econômico sulamericano.
c) Mercado Comum do Sul, um mercado formado por
estados da região sul do Brasil.
d) Um bloco econômico formado por Rússia, Brasil e
Canadá.
40) O programa lançado em 8 de julho de 2013 pelo
Governo Federal, cujo objetivo é suprir a carência de
médicos nos municípios do interior e nas periferias
das grandes cidades do Brasil, e que utilizava boa
parte mão de obra cubana, é conhecido como:
a) Programa Médicos Sem Fronteiras.
b) Programa Mais Saúde.
c) Programa Médicos Pelo Brasil.
d) Programa Mais Médicos.
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