LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de nº 01 a 20, leia a crônica abaixo, de autoria de Luís Fernando
Veríssimo:
A Espada
Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de sete anos. É a noite do dia
em que o filho fez sete anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os
presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa: "É o
cansaço." Afinal ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente
e sorvete, brincando com os convidados por dentro e por fora da casa. Tem que estar cansado.
- Quanto presente, hein, filho?
- É.
- E esta espada. Mas que beleza. Esta eu não tinha visto.
- Pai...
- E como pesa! Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu?
- Era sobre isso que eu queria falar com você.
O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de
sete anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha... O filho tira a espada da mão do pai. Diz:
- Pai, eu sou Thunder Boy.
- Thunder Boy?
- Garoto Trovão.
- Muito bem, meu filho. Agora vamos pra cama.
- Espere. Esta espada. Estava escrito. Eu a receberia quando fizesse sete anos.
O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está
ajudando a gramática do guri. "Eu a receberia..." O guri continua. - Hoje ela veio. É um sinal.
Devo assumir meu destino. A espada passa a um novo Thunder Boy a cada geração. Tem sido
assim desde que ela caiu do céu, no vale sagrado de Bem Tael, há sete mil anos, e foi
empunhada por Ramil, o primeiro Garoto Trovão.
O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho. E a gravidade do seu olhar.
Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos.
- Certo, filho. Mas agora vamos...
- Vou ter que sair de casa. Quero que você explique à mamãe. Vai ser duro para ela.
Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era o meu destino.
- Nós nunca mais vamos ver você? - pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho
enquanto o encaminha, sutilmente, para a cama.
- Claro que sim. A espada do Thunder Boy está a serviço do bem e da justiça.
- Enquanto vocês forem pessoas boas e justas poderão contar com a minha ajuda.
- Ainda bem - diz o pai.
E não diz mais nada. Porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto, e erguer a
espada como uma cruz, e gritar para os céus "Ramil!". E ouve um trovão que faz estremecer a
casa. E vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também.
O pai encontra a mulher na sala. Ela diz:
- Viu só? Trovoada. Vá entender este tempo.
- Quem foi que deu a espada pra ele?
- Não foi você? Pensei que tivesse sido você.
- Tenho uma coisa pra te contar.
- O que é?
- Senta, primeiro.

01 – A alusão ao personagem “thunder
boy”, de acordo com o texto, dá-se em
razão de o filho:
a) Assistir a desenhos animados;
b) Ler revistas em quadrinhos;
c) Ver filmes de terror;
d) Fazer a leitura de clássicos da
literatura universal;
e) Influência dos jornais televisivos.
02 – O desfecho do texto aponta:
a) Para um final previsível;
b) Para uma situação inesperada: a mãe
deu a espada ao filho;
c) Para um suspense: o pai revelará um
segredo à mãe.
d) Para uma notícia esperada: o filho
padece de problemas mentais.
e) Para uma circunstância importante:
todos os personagens são parte de uma
história em quadrinhos.
03 – O termo “solene” (8º parágrafo)
NÃO poderia ser substituído no
contexto por:
a) Formal;
b) Sério;
c) Grave;
d) Astuto;
e) Enfático.
04 – Assinale a alternativa cuja regra de
acentuação gráfica não se aplique a
nenhuma das palavras presentes na
crônica:
a) Acentuam-se as palavras paroxítonas
terminadas em ditongo;
b) Acentuam-se os ditongos abertos dos
grupos EU, EI, OI;
c) Acentuam-se as palavras oxítonas
terminadas em A, E, O, EM;
d) Acentuam-se todas as palavras
proparoxítonas;
e) Acentuam-se o I e o U tônicos dos
hiatos;

05 – No período “É o cansaço." (1º
parágrafo), justifica-se o emprego das
aspas:
a) Por se tratar de uso do discurso
indireto livre;
b) Por se tratar de uso de gíria;
c) Por se tratar de citação;
d) Para destacar a presença de um
adágio;
e) Para enfatizar um provérbio.
06 - Sobre o período “Eu a receberia”
(13º parágrafo), analise as proposições a
seguir:
I – Jamais seria gramaticalmente
admissível a posição enclítica do
pronome oblíquo átono;
II – Seria gramaticalmente admissível a
posição mesoclítica do pronome
oblíquo átono;
III – O período revela o emprego do
discurso direto.
Está(ao)
(ões):
a)
b)
c)
d)
e)

correta(s)

a(s)

proposição

I, II e III;
I e II;
I e III;
II e III;
Apenas I.

07 – Sobre o período “- Senta,
primeiro” (último parágrafo), analise as
proposições a seguir:
I – O verbo encontra-se na segunda
pessoa;
II – O verbo concorda diretamente com
o termo “a mulher”;
III – Há um erro de regência verbal.
Está(ao)
(ões):
a)
b)
c)
d)
e)

correta(s)

I, II e III;
I e II;
I e III;
II e III;
Apenas I.

a(s)

proposição

08 – A palavra “estremecer” (22º
parágrafo) foi formada por:
a) Derivação prefixal;
b) Derivação parassintética;
c) Derivação sufixal;
d) Composição por justaposição
e) Onomatopéia.

10 – A expressão “em que” (primeiro
parágrafo)
classifica-se
morfologicamente como:
a) Conjunção integrante;
b) Conjunção adverbial;
c) Conjunção coordenativa;
d) Pronome relativo;
e) Advérbio.

09 - A expressão “em que” (primeiro
parágrafo) poderia ser corretamente
substituída por:
a) No qual;
b) Em quem;
c) Que;
d) Como;
e) Onde.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
01 - Com relação à Internet, marque a
alternativa que corresponde a um
navegador e a um mecanismo de busca,
respectivamente:
a) Internet Explorer e Ópera
b) Altavista e Internet Explorer
c) Chrome e Safari
d) Google e Mozilla Firefox
e) Mozilla Firefox e Google
02 - Com relação à Internet, marque a
alternativa que corresponde a um
serviço de email e a uma ferramenta de
bate-papo, respectivamente:
a) Windows Live Hotmail e Gmail
b) Windows Live Messenger e Gmail
c) Google Talk e Windows Live
Hotmail
d) Gmail e Windows Live Messenger
e) mIRC e Google Talk
03 - No Windows XP a opção do menu
Exibir, do Windows Explorer, que
mostra informações dos arquivos ou
pastas no painel da direita, como

tamanho, tipo, data de modificação e
atributos é a:
a) Detalhes
b) Lista
c) Ícones
d) Miniatura
e) Mapear unidade de rede

04 - Programas de computador que: se
auto-replica, ataca outros programas e
realiza ações não solicitadas e
indesejadas, são os:
a) vírus
b) cavalo de tróia
c) SPAM
d) certificados digitais
e) antispyware
05 - Protocolo de transferência de texto
em hipermídia com uma camada de
segurança (SSL - Secure Sockets Layer)
por criptografia é o:
a) HTTPS

b) FTP
c) TELNET
d) DHCP
e) Proxy
06 - Com relação aos componentes
básicos de um computador, marque a
alternativa INCORRETA:
a) as unidades de armazenamento
secundário contêm as instruções e os
dados a serem usados imediatamente
pelo processador
b) o processador é composto por
circuitos eletrônicos que interpretam e
executam instruções de programas e
comunica-se com dispositivos de
entrada, saída e armazenamento
c) os dispositivos de hardware
conectados
ao
computador
são
chamados de equipamentos periféricos
d) uma impressora laser é um
dispositivo de saída de dados
e) as canetas ópticas e os leitores de
código de barras usam raios laser para
ler letras, números ou símbolos
especiais, como os códigos de barra em
preto-e-branco

07 - São mídias ou dispositivos
utilizados em backup de dados,
EXCETO:
a) Registradores
b) Blue Ray
c) Fitas magnéticas
d) DVD-R/RW
e) Disco rígido externo

08 - No Microsoft Office Word 2007 a
opção que restringe o modo como as
pessoas podem acessar o documento é
a:
a) Proteger Documento
b) Traduzir
c) Pesquisar
d) Ortografia e Gramática
e) Iniciar Mala Direta
09 - Com relação ao Microsoft Office
Excel 2007, marque a alternativa
INCORRETA:
a) para inserir uma tabela um gráfico
deve estar selecionado
b) Pizza é um tipo de gráfico
c) MÉDIA é uma função
d) a fórmula =soma(B1+B3) soma os
valores de B1 com B3
e) a opção Classificar e Filtrar permite
organizar os dados para que seja mais
fácil analisá-los
10 - São operações e conceitos básicos
relacionados ao Microsoft Office
PowerPoint 2007, EXCETO:
a) a opção Mala Direta encontra-se no
Animações
b) a tecla F5 inicia a apresentação de
slides
c) a animação personalizada permite
animar objetos individuais no slide
d) a opção Som de Transição permite
selecionar um som a ser tocado durante
a transição entre os slides anterior e
atual
e) Dissolver é um tipo de animação

