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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

1) Assinale a alternativa que NÃO contem um erro na palavra grifada: 

a) É um previlégio trabalhar na secretaria de saúde de Abaiara. 

b) O vereador de Abaiara já está no terceiro mandado.  

c) A seção da câmara de vereadores será às 13h. 

d) Eu irei na seção de troca de roupas na loja. 

 

2) A alternativa incorreta quanto ao uso do porquê é: 

a ) Daniel não veio por que estava assistindo aula.  

b ) Estavam tensos porque a noite já havia chovido. 

c ) Eis o porquê da minha partida. 

d ) Não falou o motivo por que não foi ao evento.  

3 ) De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta: 

a) Estreiteza – es.tre.i.te.za 

b) Amedrontar - a.me.dron.tar 

c) Complicação – com.pli.ca.ção 

d) Descarregamento – des.car.re.ga.men.to 

 

4) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora em Abaiara, em razão da situação da 

rodoviária de São Paulo que está caótica. Na frase acima, há ideia de: 

a) Finalidade               b) Concessão            c) Causa              d) Consequência 

 

5) Assinale a frase em que o emprego da crase está INCORRETO. 

a) Ana voltou à escola 

b) A senhora vai à feira 

c) A aula terá início às 13h 

d) Vamos conhecer a fazenda a cavalo. 

 

6) Considerando as palavras abaixo, a única que se escreve com S é: 

a) profunde ___ a.           b) pompo ___ o.                 c) profeti ___ ar.        d) profissionali ___ ar. 

 

7) Assinale a alternativa que justifica corretamente a acentuação gráfica da palavra “COLÉGIO”: 

a) Paroxítona terminada em hiato.                   b) Paroxítona terminada em ditongo decrescente. 

c) Paroxítona terminada em ditongo crescente.              d) Paroxítona terminada em “o”. 

 

8) Assinale a única alternativa abaixo que não possui adjetivo: 

a) O empresário ganhou prêmio em São Paulo 

b) Ricardo comprou um carro azul 

c) Luz é uma bela cidade para se viver 

d) O restaurante francês sofreu assalto ontem 
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9) Qual das alternativas disponíveis abaixo está incorreta quanto à concordância? 

a) Havia dois lápis sobre a mesa.                     b) Laura e João foi comprar o carro. 

c)  Faz cinco horas que espero por você.                 d) Chovia a cântaros. 

 

10) Observe as palavras a seguir e assinale a alternativa incorreta no tocante ao número de letras e 

fonemas:  

a) Galinha: 7 letras, 7 fonemas.       b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 

c) Chatice: 7 letras, 6 fonemas.         d) Complexo: 8 letras, 8 fonemas. 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

11) Na informática o computador é um equipamento capaz de processar com rapidez e segurança grande 

quantidade de informações. 

Assim, além dos componentes de hardware, os computadores necessitam de um conjunto de softwares 

que são chamados de: 

a) arquivo de dados.      b) Sistema operacional     c)navegador de internet.        d)processador de dados. 

12) Qual o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um 

grande número de pessoas: 

a) search.        b) spam.       c) cco.         d) scam. 

13) Dentre os equipamentos periféricos de um microcomputador não incluímos o(a) 

a) mouse.           b) impressora.        c) scanner.        d) CD. 

14) Um Terabyte tem quantos Megabytes? 

a) 1.048.576         b) 1.073.741.824        c) 100.000.000        d) 1.000 

15) Qual característica é prejudicial para a convivência no ambiente de Trabalho : 

a) assiduidade      b) amabilidade     c) confiabilidade      d) irritabilidade 

 

16) O que é importante para melhorar as suas ações no ambiente de trabalho: 

a) passividade       b) agressividade       c) proatividade       d) inércia 
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17) Qual atitude não é permitido durante uma entrevista: 

a) cortesia       b) educação       c) indiscrição       d) bom senso 

18) Maria deseja imprimir um cartaz no maior formato possível. Nas configurações de sua impressora, 

os formatos abaixo aparecem como opção para Maria em seu local de trabalho. Assinale a alternativa 

que representa corretamente o maior formato de impressão: 

a) A2                    b) A3                   c) A4                 d) A5 

19) O seu coordenador o encarregou de comprar um dispositivo de armazenamento com a maior 

capacidade de armazenamento. O fornecedor local dispõe das opções listadas abaixo. Assinale a 

alternativa que indica o dispositivo com maior capacidade de armazenamento. 

a) HD de 1,5 TB     b) HD de 1 TB      c) pen drive de 128 GB       d) pen drive de 256 MB 

 

20) Esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados, que não pode ser mudado. Não é 

volátil, ou seja, nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores dos bits na memória. É 

possível ler o que tem nessa memória porém, não é possível escrever algo novo nela. 

 

A memória citada no texto acima é conhecida como 

a) RAM.        b) SDRAM.         c) Flash.        d) ROM. 

 


