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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte 

maneira: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.  
 

O futuro do trabalho 
Thomaz Wood Jr.  

Quando se observam carreiras e profissões, tem-se a sensação de que tudo que era 

sólido agora se desmancha no ar. O mago, ou vilão transformador, costuma ser a tecnologia, 

força capaz de abalar indústrias e desestruturar trajetórias. 

O impacto é especialmente visível nas carreiras das indústrias criativas e da mídia. Nos 

últimos 20 anos, as indústrias musicais, as editoras de livros, as revistas e os jornais foram 

impactados pelas novas tecnologias da informação e de comunicação. Mudaram as formas de 

produzir e de trabalhar. Para melhor ou para pior? Há controvérsias.  

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas relações de 

trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam a 

criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  

Steve Johnson é um escritor norte-americano dedicado a temas relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto publicado no 

jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a emergência da 

economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias criativas e seus 

profissionais. 

Argumenta que o apocalipse anunciado algumas décadas atrás não se materializou. 

Muitas empresas e empregos desapareceram, mas, segundo ele, a produção cultural está em 

alta e os profissionais do campo têm, hoje, mais oportunidades de trabalho do que antes.  

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a distribuição. 

As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram perdidos, mas não 

necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de ganhar dinheiro com discos e 

voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

A queda de renda de uma atividade foi compensada pelo aumento de renda na outra. 

Além disso, a redução dos custos de produção e distribuição permitiu aos músicos gravar e 

disponibilizar suas obras com facilidade e baixo preço.  

A história da indústria editorial apresenta similaridades com a das  indústrias musicais. A 

venda de livros impressos continuou a aumentar, mesmo depois da introdução dos e-books. Além 

disso, os livros impressos seguem sustentando uma fatia substancial do mercado. Novos autores 

e obras surgem todos os dias.  

Para os artistas, o novo mundo do trabalho traz oportunidades e desafios. Favorece os 

profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de atividades, em lugar de buscar 

especialização em um único caminho de carreira. De fato, as possibilidades de inserção 

comercial se multiplicaram. 

Músicos podem hoje compor jingles para publicidade, trilhas para cinema, tevê, teatro, 

videogames e uma infinidade de aplicativos para smartphones e tablets. Podem dar cursos 

presenciais, em escolas, e virtuais, por meio do YouTube. E mantêm a possibilidade de se 

apresentar em casas noturnas, teatros e salas de concerto.  

As inúmeras opções abertas pelas novas tecnologias e seus desdobramentos no mercado 

de trabalho tornaram a carreira musical, como outras do setor artístico, mais fac tível. No entanto, 

sobreviver nesse novo mundo exige novas competências, relacionadas à gestão da própria 

carreira, como se esta fosse um negócio. E todo esse mar de oportunidades não significa que 

pagar as contas ficou mais fácil. O jogo continua desigual , com uma base numerosa e mal 

remunerada e um topo restrito e milionário.  
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A tendência da chamada “carreira portfólio”, na qual o profissional é empreendedor de si 

mesmo e gerencia diferentes atividades e projetos, não é nova ou exclusiva das indústrias 

criativas. Muito antes da internet, músicos e outros artistas dividiam seu tempo entre diferentes 

atividades. Médicos e consultores há anos administram múltiplas frentes de trabalho.  

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e para o 

mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se 

situam além da capacidade dos profissionais. Com isso, gera ansiedade e frustração, criando 

com frequência dramas pessoais de difícil superação e que tendem a s e multiplicar, à medida 

que outras indústrias e profissões são afetadas.   

Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2016.  

 

Glossário 

 Arautos: aqueles que proclamam ou anunciam algo.  

 Factível: o que pode acontecer ou ser feito, realizável. 

 

01. É propósito comunicativo principal do texto:  

A) explicar aspectos da influência da tecnologia nas transformações de carreiras 
profissionais. 

B) defender ponto de vista contrário à influência da tecnologia nas carreiras profissionais.  

C) descrever impactos negativos da tecnologia na estruturação das carreiras profissionais.  

D) criticar várias visões otimistas acerca da influência da tecnologia nas carreiras 
profissionais. 

 
02. No texto, o percurso do desenvolvimento progressivo do tema est á coerentemente sintetizado 

na ordenação seguinte: 

A) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para  deslegitimar as duas visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

B) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para deslegitimar uma das visões 
expostas; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para refutar os dois  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do 
problema. 

C) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; afirmação categórica acerca dos impactos da 
tecnologia no mercado de trabalho; e conclusão discordante da natureza controversa do 
problema. 

D) apresentação do problema; apoio em voz autorizada para legitimar visão anteriormente 
exposta; exemplificação, com algumas carreiras profissionais, para ratificar um dos  
posicionamentos evidenciados no texto; ponderação acerca dos impactos da tecnologia 
no mercado de trabalho; e conclusão ratificadora da natureza controversa do problema.  

 
03. Os parágrafos 8º e 13º apresentam ideias centrais  

A) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no segundo período do 
parágrafo 13º. 

B) implícitas e estão inter-relacionados por uma expressão presente no primeiro período do 
parágrafo 13º. 

C) explícitas, correspondentes, em cada um, ao segundo período.  

D) explícitas, correspondentes, em cada um, ao primeiro período.  
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04. No texto, a linguagem apresenta marcas 

A) do português escrito padrão, com excesso de jargão profissional, o que caracteriza um 
gênero discursivo de circulação restrita a um grupo específico . 

B) do português oral, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero discursivo 
de circulação ampla. 

C) do português escrito padrão, sem uso de jargão profissional, o que caracteriza um gênero 
discursivo de circulação ampla. 

D) do português oral, com excesso de arcaísmos, o que caracteriza um gênero discursivo de 
circulação restrita a um grupo específico.  

 

05. Considere o trecho: 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 
relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 
tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 
mentes mais brilhantes. 

Steve Johnson é um escritor  norte-americano dedicado a temas relacionados à 

ciência, tecnologia e inovação. Situa sua pena no último grupo. Em um longo texto 
publicado no jornal The New York Times, em agosto de 2015, Johnson escreve sobre a 
emergência da economia digital e suas consequências sobre a cultura, as indústrias 
criativas e seus profissionais.  

 

A expressão em destaque refere-se aos que 

A) têm uma visão positiva sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

B) têm uma visão negativa sobre a influência das novas tecnologias no mercado de trabalho.  

C) se dedicam a temas relacionados à ciência. 

D) se dedicam a temas relacionados à inovação.  
 

06. No quinto parágrafo, as citações do discurso alheio apresentam -se sob forma 

A) direta e refutam a visão dos arautos do fim do mundo.  

B) direta e ratificam a visão dos arautos do fim do mundo.  

C) indireta e refutam a visão  dos profetas do admirável mundo novo.  

D) indireta e ratificam a visão dos profetas do admirável mundo novo.  

 

Os trechos reproduzidos a seguir servirão de base para as questões 07 e 08.  

Trecho I 
 

Os arautos do fim do mundo denunciam a precariedade galopante das novas 

relações de trabalho. Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas 

tecnologias turbinam a criatividade e escancaram as portas do mercado para as 

mentes mais brilhantes. 
 

Trecho II 
 

Nas indústrias musicais, a tecnologia barateou a produção e transformou a 

distribuição. As gravadoras e as lojas de discos deixaram o palco. Empregos foram 

perdidos, mas não necessariamente aqueles dos artistas. Os músicos deixaram de 

ganhar dinheiro com discos e voltaram seu foco para as apresentações ao vivo.  

 

07. No Trecho I, ao denominar os grupos que representam visões sobre os impactos da 

tecnologia nas profissões, o autor vale-se de expressões de valor 

A) substantivo e marcadas pela linguagem denotativa.  

B) substantivo  e marcadas pela linguagem conotativa.  

C) adjetivo e marcadas pela linguagem conotativa.  

D) adjetivo e marcadas pela linguagem denotativa.  
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08. No Trecho I, as formas verbais expressam 

A) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa.  

B) simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as 
formas verbais expressam ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva.  

C) ações sucessivas, caracterizando uma sequência narrativa; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência descritiva.  

D) ações sucessivas, caracterizando uma sequência descritiva; e, no Trecho II, as formas 
verbais expressam simultaneidade de ações, caracterizando uma sequência narrativa.  

 

 

09. Considere o trecho: 

Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno, para o bem e 

para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças 

que comumente se situam além da capacidade dos profissionais.  

As palavras em destaque 

A) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “entretanto”.  

B) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas semelhantes e podem ser 
substituídas, preservando-se o sentido, em ambos os casos, por “no entanto”.  

C) inter-relacionam orações, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “todavia”. 

D) inter-relacionam períodos, estabelecem relações semânticas distintas e poderiam ser 
substituídas, preservando-se o sentido, no primeiro caso, por “entretanto” e, no segundo, 
por “portanto”. 

 

 

10. Leia os trechos reproduzidos a seguir.  
 

Trecho I 

Os profetas do admirável mundo novo advogam que as novas tecnologias  turbinam 

a criatividade e escancaram as portas do mercado para as mentes mais brilhantes.  
 

Trecho II 

Favorece os profissionais que conseguem se adaptar a um portfólio amplo de 

atividades, em lugar de buscar especialização em um único caminho de carreira.  

 

Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa,  

A) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula antes da 
palavra “que”, alterando o sentido em ambos os casos.  

B) é possível, no Trecho I, a colocação de uma vírgula após a palavra “que”, mas isso não 
alterará a informação veiculada. 

C) é possível, no Trecho II, a colocação de uma vírgula antes da palavra “que”, mas isso 
alterará a informação veiculada. 

D) tanto no Trecho I quanto no Trecho II é possível a colocação de uma vírgula após a 
palavra “que”, não alterando o sentido em ambos os casos.  
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. As memórias secundárias são utilizadas para armazenamento de informações, que são 

posteriormente repassadas ao processador para utilização. Essas memórias podem ser 

classificadas como voláteis e não voláteis. São exemplos de memórias voláteis e não 

voláteis, respectivamente, 

A) FireWire e SCSI. 

B) SRAM e IrDA. 

C) PCI e PROMR. 

D) DRAM e EPROM. 
 

 

12. Hardware e software são usados para tornar operacional um computador. Fazem parte do 

Hardware de um computador: 

A) RAM, MSWord e USB. 

B) EPROM, SO e Disco Rígido.  

C) Cache, Mouse e Windows.  

D) ROM, Teclado e HD. 
 

 

13. Observe o layout de teclado representado na figura a seguir.  

 

 
Fonte: http://luizelcides.blogspot.com.br/2011/04/o-teclado-do-computador.html 

O layout de teclado representado está utilizando o padrão  

A) ABNT  

B) AZERTY 

C) DEVORAK 

D) XPERT 
 

 

14. As placas mães contêm os principais circuitos de um computador e possuem diversos 

tamanhos. São padrões de forma de placa mãe:  

A) MicroATX e MiniUSB. 

B) HDMI e MicroAT. 

C) FireWire e Nano. 

D) ATX e AT. 
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15. Para um digitador, é fundamental conhecer o maior número possível de atalhos nos diversos 

programas utilizados no dia a dia, o que torna mais ágil o desenvolvimento de suas 

atividades. No Windows 10, versão em Português do Brasil (PT -BR), para que seja possível 

criar uma nova pasta usando o aplicativo Explorador de Arquivos , utiliza-se o atalho: 

A) Alt + W  

B) Ctrl + N 

C) Ctrl + Shift + N 

D) Alt + Shift + D 

 

 

16. No teclado com layout dos Estados Unidos padrão internacional, configurado com letras 

acentuáveis, para se digitar a letra Ç, é necessário pressionar a sequência de  teclas: 

A) ' + C 

B) Shift + ç 

C) , + C 

D) Alt + Ç 

 

 

17. A figura a seguir ilustra o aplicativo Explorador de Arquivos, utilizado no Windows 10.  
 

 
Fonte: Comperve 2016 

As partes das janelas identificadas pelas setas 1 e 2 são, respectivamente,  

A) Browser e Meu Computador  

B) Barra de Endereços e Acesso Rápido  

C) Faixa de Opções e Painel de Detalhes  

D) Painel Esquerdo e Lista de Arquivos  
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18. Combinações de teclas são utilizadas como atalhos para se realizar funções de forma mais 

direta. No Windows 7, ao digitar a combinação de teclas Win + Seta para Cima consegue-se 

A) rotacionar a tela para cima. 

B) abrir o Painel de Controle.  

C) maximizar a janela ativa.  

D) minimizar todas as janelas.  

 

 

19. No Microsoft Word 2013, em português, rodando no Windows 10, caso seja necessário 

utilizar o teclado para aumentar a fonte em um ponto e alinhar o texto de um parágrafo a 

esquerda, deve-se utilizar, respectivamente, os atalhos  

A) Ctrl + [   e     Ctrl + Q  

B) Ctrl + [   e     Ctrl + G 

C) Ctrl + ]   e     Ctrl + G 

D) Ctrl + ]   e     Ctrl + Q 
 

 

20. Usa-se o recurso de compressão para se representar uma informação com menos bits. São 

extensões de arquivos compactados:  

A) .tar  e  .exe 

B) .lzm  e  .dll 

C) .7zn  e  .txt 

D) .zip  e  .gz 

 

 

21. A prefeitura do município de Rancho Feliz decidiu inovar na coleta de informações, 

disponibilizando formulários preenchíveis , construídos no Microsoft Word 2013, em 

português, rodando no Windows 10. Para que os formulários preenchíveis  fossem 

construídos, os digitadores da prefeitura precisaram ativar uma guia que não é 

disponibilizada na exibição padrão. Ou seja, os digitadores tiveram que ativar a guia  

A) Correspondências. 

B) Desenvolvedor. 

C) Layout de Página. 

D) Design. 

 

 

22. No LibreOffice Writer 5.0.6, em português rodando no Windows 10,  o digitador pode 

selecionar itens de texto não consecutivos, o que permite a formatação de determinadas 

palavras dentro do texto. Para que essa operação seja possível, o Writer precisa ativar o 

modo de Seleção Adicional (ADIC), por meio da combinação das teclas: 

A) Ctrl+ Shift + D  

B) Alt + A 

C) Ctrl + F3 

D) Shift + F8 
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23. Algumas formatações de texto estão disponíveis no Microsoft Word 2007, em português 

rodando no Windows 7. Entre elas, está o botão "Letra Capitular", que cria  

A) uma letra grande no início do parágrafo corrente, mantendo o caso.  

B) uma letra grande no início da página corrente, mantendo o caso.  

C) uma letra grande no início do parágrafo corrente, alterando o  caso para maiúscula.  

D) uma letra grande no início do texto corrente, alterando o caso para maiúscula.  

 

 

24. A partir da versão 2013 do Microsoft Power Point, é possível ter dois tipos de telas quando é 

realizada uma apresentação. Essa funcionalidade é chamada Modo de Exibição do 

Apresentador, onde é possível fazer uso de dois monitores, tendo visualizações distintas. 

Para ativar o Modo de Exibição do Apresentador, deve-se marcar a opção disponível na guia 

A) Apresentação de Slides.  

B) Exibir. 

C) Transição de Slides. 

D) Página Inicial. 

 

 

25. Os atalhos de tecla do Microsoft Word 2007, em português rodando no Windows 7, permitem 

aumentar a produtividade do digitador. A combinação de teclas Ctrl+Alt+V abre uma janela 

que permite ao digitador a escolha da forma de 

A) clonagem da formatação de um texto copiado.  

B) colagem de um texto que está na área de transferência.  

C) recorte de um objeto a ser copiado para área de transferência.  

D) copiar um texto selecionado para a área de transferência.  

 

 

26. O aplicativo Mozilla Thunderbird permite que possamos ter acesso a contas de e -mail em um 

aplicativo desktop, oferecendo diversos recursos para organizar e escrever e -mails. Quando 

um usuário configura uma conta de e-mail que usa o protocolo IMAP, ele precisa configurar o 

protocolo para envio de mensagens chamado de  

A) Exchange  

B) POP 

C) SMTP 

D) RSS 
 

 

27. O Microsoft Word 2007, em português rodando no Windows 7, permite a criação de 

elementos gráficos de formatação do documento. Um elemento gráfico SmartArt  desse 

software é 

A) um repositório de imagens no formato vetorial que permite produzir textos com 
embelezamento artístico. 

B) uma galeria de estilos de textos para criar efeitos decorativos como texto sombreado ou 
espelhado. 

C) uma representação visual de informações para comunicar mensagens ou ideias com 
eficiência. 

D) uma biblioteca de desenhos em formatos variáveis para compor textos em formatos 
grandes. 
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Para responder as questões de 28 a 30, considere a planilha a seguir, escrita usando o 

Microsoft Excel 2016, em português, rodando no Windows 10.  

 

 

 
Fonte: Comperve 2016 

 

 

28. Para que seja possível formatar os números que constam na coluna D para formato 

monetário utilizando o mouse e o teclado, os passos corretos são:  

A) Clicar na célula D2  Acionar o atalho Ctrl+Shift+$  Acionar o Atalho Ctrl+Shift+T  

B) Clicar na célula D2  Acionar o atalho Ctrl+Shift+Seta para Baixo  Acionar o Atalho 
Ctrl+Shift+$ 

C) Clicar na célula D7  Acionar o atalho Shift+Seta para Cima  Acionar o Atalho 
Ctrl+Shift+$ 

D) Clicar na célula D7  Acionar o atalho Shift+E  Acionar o Atalho Ctrl+Shift+# 

 

 

29. Para calcular o valor total de produtos que pertencem à categoria Alimentação, devemos 

digitar na célula B9 a fórmula:  

A) =SOMA(B2:B7;E2:E7) 

B) =SOMASE(B2:B6;A10;E2:E7)  

C) =SOMASE(B2:B7;A9;E2:E7)  

D) =SOMA(A9;E2:E7) 

 

 

30. Considere que a célula E8 possui o somatório do valor total de produtos e que agora é 

necessário verificar quanto cada produto representa percentualmente no valor total. Para que 

seja possível digitar a fórmula uma única vez e utilizar a funcionalidade Auto Preenchimento, 

deve-se digitar, na célula F2, a fórmula:  

A) =E$2/E8 

B) =E$2/E$8 

C) =E2/E$8 

D) =$E2/E8 
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31. O software de apresentação da Microsoft é o PowerPoint. Na versão 2007, o folheto mestre 

serve para  

A) configurar o design e o leiaute dos slides mestres.  

B) configurar o design e o leiaute dos folhetos impressos.  

C) imprimir folhetos contendo as anotações dos slides. 

D) imprimir folhetos contendo metadados da apresentação.  
 

 

 

32. A exploração da World Wide Web hoje é intensificada pelo uso de browsers, também 

conhecidos como navegadores de Internet. São exemplos de navegadores:  

A) Opera, Java e Netscape.  

B) Safari, Firefox e Chrome. 

C) Enigma, Konqueror e Windows Explorer.  

D) Avant Browser, Facebook e Yahoo.  

 

 

 

33. As funções em uma planilha eletrônica são usadas para cálculos envolvendo diversas células 

de dados. Numa planilha do Microsoft Excel 2007, em português rodando no Windows 7, a 

função CONVERT é usada para converter  

A) uma sequência de caracteres em números. 

B) um número expresso em decimal para binário.  

C) um número de um sistema de medidas para outro.  

D) uma sequência de caracteres de uma data válida.  

 

 

 

34. Alguns softwares da Microsoft recebem atualizações que adicionam funcionalidades às suas 

características originais. Nesse contexto, considere as seguintes afirmações sobre o software 

original Microsoft Excel 2007, em português rodando no Windows 7, sem Service Pack.  

I Um único arquivo .xls pode conter diversas planilhas.  

II Na formatação condicional, é possível criar um conjunto de ícones.  

III É possível especificar uma senha para proteger as planilhas.  

IV É possível salvar no formato .odt (OpenDocument Text) 

Estão corretas as afirmações 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
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35. Observe o trecho da tela do Microsoft Excel 2007, em português rodando no Windows 7, a 

seguir. 

 

O valor que aparecerá na célula E3, caso seja digitada a fórmula =SOMA(A1:D2), será  

A) 28  

B) 7  

C) 12  

D) 26 


