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Instruções:
1. Assine na capa, no espaço reservado para isso.

2. Verifi que se este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha.

3.  Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfi ca 
que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o 
substitua.

4.  Cada questão apresenta cinco 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.  Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos, etc., use 
exclusivamente a Caneta que o Fiscal lhe entregou.

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

8.  Os rascunhos e as marcações que você fi  zer neste Caderno não 
serão considerados para efeito de avaliação.

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

10.  Antes de retirar-se defi nitivamente da sala, devolva ao Fiscal a 
Folha de Respostas, este Caderno e a Caneta.
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QUESTÃO 1

Selecione entre as fi guras numeradas, a que completa a sequência.

A� 6 

B� 4

C� 2

D� 5

E� 31

4

2

5

3

6

?
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QUESTÃO 2

Qual das cartas apresentadas abaixo completa o conjunto?

A� 1 B� 2 C� 3 D� 4           E� 5

1 32 4 5
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QUESTÃO 3

Qual seria a imagem desta estrela refl etida num espelho?

A� 1

1 32 4 5

B� 2 C� 3 D� 4           E� 5
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Disponível em: <h� p://� nyurl.com/zwq9s4u. Exames PISA 2012 - Matemá� ca e Compreensão de Informações>. Acesso em 1 de setembro de 2016. 

QUESTÃO 4

O desafi o de Einstein

Dizem que Einstein formulou este desafi o no século XIX. Segundo ele, 98% da 

população mundial não conseguiria resolver! Veja se você faz parte dos 2%.

Há 5 casas de 5 cores diferentes; em cada casa mora uma pessoa de uma 

nacionalidade diferente. Esses 5 proprietários bebem diferentes bebidas, 

fumam diferentes marcas de cigarro e têm animais de estimação diferentes.

Pergunta: Qual deles tem um peixe?

1. O inglês vive na casa vermelha. 

2. O dinamarquês bebe chá.

3. A casa verde fi ca à esquerda da casa branca e seu dono bebe café.

4. A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros.

5. O dono da casa amarela fuma Dun Hill.

6. O homem que fi ca na casa do centro bebe leite.

7. O norueguês vive na primeira casa.

8. O homem que fuma Blends vive ao lado da casa que tem gatos.

9. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dun Hill.

10. O homem que fuma Bluemaster bebe cerveja.

11. O alemão fuma Prince.

12. O norueguês vive ao lado da casa azul.

13. O homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água.

14. O sueco tem um cachorro.

A� Alemão

B� Norueguês

C� Sueco

D� Inglês

E� Dinamarquês

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5

COR

PROPRIETÁRIO

ANIMAL

BEBIDA

CIGARRO
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QUESTÃO 5 

Numa excursão à Roma para ver o Papa:

– oito pessoas já haviam ido à Roma, mas não conheciam o Papa;

– três já conheciam o Papa, mas nunca haviam ido à Roma;

– ao todo, dez pessoas conheciam o Papa;

– ao todo, nove pessoas nunca haviam ido à Roma;

Quantas pessoas participaram dessa excursão?

A� 20

B� 24

C� 11

D� 30

A�  18 
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QUESTÃO 6

Pedro, André, Cláudio, Diego e Bernardo estão ensaiando uma peça de teatro 

em que há cinco personagens: um rei, um soldado, um bobo, um guarda e um 

prisioneiro. 

– Pedro, André e o prisioneiro ainda não sabem seus papéis.

– No intervalo, o soldado joga cartas com Diego.

– Pedro, André e Cláudio vivem criticando o guarda.

– O bobo gosta de ver o André, o Cláudio e o Bernardo representando, mas 

detesta ver o soldado. 

Descubra o papel de cada um nessa peça.

A� Pedro - Soldado ; Cláudio-Prisioneiro; Bernardo-Guarda; André-Rei; 
Diego-Bobo

B� Pedro – Bobo; Cláudio – Prisioneiro; Bernardo – Rei; André – Guarda; Diego 
– Soldado

C� Pedro - Bobo ; Cláudio-Prisioneiro; Bernardo-Guarda; André-Rei; Diego-
Soldado

D� Pedro - Prisioneiro ; Cláudio-Bobo; Bernardo-Guarda; André-Rei; Diego-
Soldado

E� Pedro - Rei ; Cláudio-Prisioneiro; Bernardo-Guarda; André-Soldado; 
Diego-Bobo

Fonte: CELEPAR, 2009 

REI SOLDADO BOBO GUARDA PRISIONEIRO

PEDRO

BERNARDO

CLÁUDIO

ANDRÉ

DIEGO
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QUESTÃO 7

Jorge quer convidar dois amigos para acompanhá-lo ao cinema, pagando suas 

entradas e a dele próprio. Seu pai recomenda que ele convide os dois ao mesmo 

tempo, ao invés de levar um num dia, e outro no outro. 

Marque abaixo a alternativa correta:

A� O pai de Jorge não tem razão, pois como se trata de dois amigos num 
caso e em outro, não há diferença no total a pagar por Jorge.

B� O pai de Jorge não tem razão, pois se Jorge convida os amigos em dois 
dias diferentes, o total a pagar é menor

C� O pai de Jorge tem razão, pois se Jorge convida os dois ao mesmo tem-
po, haverá três entradas a pagar, e no caso de irem em dois dias segui-
dos, haverá quatro entradas a pagar.

D� O pai de Jorge estará certo, desde que os preços num dia e no outro 
sejam os mesmos. 

E� O pai de Jorge não tem razão, pois se Jorge convida os dois amigos em 
dias diferentes, um deles poderá faltar, o que resultará em economia.
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QUESTÃO 8

Um casal tem 6 fi lhos homens, cada fi lho tem uma irmã. Quantas pessoas são 

na família? 

A� 12

B� 14

C� 8

D� 9

E� 13
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QUESTÃO 9

A evolução da Inteligência Artifi cial (IA) tem expandido as possibilidades de 

aplicação das tecnologias em vários setores da sociedade, mas tem também 

levantado diversas questões éticas. Recentemente, após muita polêmica, 

o governo dos Estados Unidos retirou a proposta de desenvolvimento de 

um software que identifi caria se imigrantes seriam potenciais criminosos 

com base em uma análise de suas postagens em redes sociais. Sobre essa 

proposta, assinale a alternativa que apresenta obstáculos à adoção de um 

software desse tipo.  

A� Certas sutilezas do discurso humano, como a ironia e o sarcasmo, são 
difíceis de serem interpretadas corretamente por um software.

B� O tipo de varredura dos perfi s dos usuários de redes sociais que seria 
necessário para o funcionamento de tal software pode violar políticas 
de privacidade a princípio asseguradas ao usuário.

C� Predizer o comportamento humano com base em perfi s de redes sociais 
pode levar a interpretações errôneas e assim afetar gravemente a vida 
das pessoas.

D� Os aspectos levados em conta para classifi car uma pessoa como crimi-
nosa em potencial podem ser considerados discriminatórios.

E� Todas as alternativas acima.
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QUESTÃO 10

Associe os conceitos às respectivas defi nições:

A� Globalização; 

B� Aculturação; 

C� Multiculturalismo; 

D� Aldeia Global

1. Processo de adaptação de um indivíduo 
a uma nova cultura; 

2. Expressão que se utiliza para designar o 
planeta terra na era das telecomunica-
ções, em que todos se conhecem; 

3. Fenômeno multifacetado com dimen-
sões econômicas, sociais, políticas, cul-
turais, religiosas e jurídicas interligadas;     

4. Coexistência de várias culturas num 
mesmo país ou região. 

A� A-3; B-4; C-1; D-2

B� A-2; B-1; C-3; D-4 

C� A-1; B-3; C-4; D-2

D� A-3; B-1; C-4; D-2

E� A-3; B-2; C-3; D-4

CRIADO POR Mäyjo, 2015
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QUESTÃO 11

No livro intitulado 1984, o escritor George Orwell descreve uma sociedade dom-

inada pela vigilância e propaganda do governo. Nessa história fi ctícia, notícias 

falsas eram inseridas em jornais de datas passadas, para que todos acredit-

assem que os fatos inventados tivessem ocorrido. Nos dias atuais, as notícias 

falsas (muito conhecidas como "fake news") se propagam muito rapidamente 

por meio de redes sociais e grupos formados em ferramentas de troca de 

mensagens. Marque a alternativa que descreve características das notícias 

falsas propagadas por esses meios.

I. Apresentam fatos de forma polêmica, apelando para o emocional das 
pessoas.

II. Muitas vezes usam texto em caixa alta, cores fortes e imagens.

III. Empregam uma linguagem rebuscada.

IV. Usam imagens e vídeos reais para fazer montagens e edições. 

V. Possuem uma fonte confi ável.

A� I, II e IV

B� I, II, III, IV e V

C� III e V

D� I e II

E� II, IV e V

19841984
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QUESTÃO 12

A Internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo 

o mundo, de vários tipos e tamanhos, marcas e modelos e com diferentes 

sistemas operacionais. Contudo, para se localizar textos e imagens na Internet, 

de forma simples e rápida, é mais indicado utilizar-se um site de:

A� Entretenimento.

B� Mensagens.

C� Textos e Imagens.

D� Correio Eletrônico.

E� Busca e Pesquisa.
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QUESTÃO 13

Recursos de acessibilidade digital permitem a interação de usuários que pos-

suem alguma defi ciência com computadores ou smartphones. Observe as 

telas abaixo e assinale a alternativa correta. 

l. Os atalhos da barra de acessibilidade web servem para pessoas cegas 
que usam leitores de tela chegarem mais rápido ao local da página que 
desejam.

ll. A função de Alto Contraste não é útil para pessoas com baixa visão.

lll. Tanto sistemas web quando sistemas móveis implementam recursos 
de acessibilidade visando a navegação pelo teclado.

lV. Em smartphones, a ativação do TalkBack altera o modo padrão de inte-
ração por toque na tela. 

V. O recurso de TalkBack auxilia a interação de pessoas surdas e pessoas 
cegas.

A� F, V, V, F, V

B� F, F, V, V, F

C� V, F, F, V, F

D� V, F, V, F, V

E� V, V, F, V, F
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QUESTÃO 14

O crescimento da quantidade de dados gerados pelas pessoas ao navegar 

na Internet (usando redes sociais, fazendo compras online, assistindo vídeos, 

fazendo cursos à distância, entre outras atividades) permitiu o surgimento 

de serviços personalizados ou direcionados a grupos, que se baseiam nos 

chamados "rastros digitais" dos usuários da Internet. Assinale a alternativa que 

apresenta uma correspondência correta entre as descrições desses serviços 

e exemplos da vida cotidiana.

l. Plataformas digitais de vendas 
de serviços como hospedagem 
e transporte comunicam-se com 
ferramentas de busca e redes 
sociais para exibir aos usuários 
anúncios relacionados a pesqui-
sas que eles realizaram na Inter-
net.

ll. Sistemas de recomendação in-
ferem os gostos dos usuários a 
partir de produtos que eles ad-
quirem (como livros ou álbuns 
musicais) ou serviços que aces-
sam, e sugerem produtos ou ser-
viços similares ou relacionados.

lll. Existem empresas que oferecem 
o serviço de disparo em mas-
sa por ferramentas de troca de 
mensagens. Os clientes adqui-
rem pacotes de mensagens a 
serem enviadas para uma gran-
de quantidade de números de 
telefone.

lV. Há redes sociais que oferecem o 
serviço de anúncios patrocina-
dos. O cliente paga para impul-
sionar a frequência em que seus 
anúncios são exibidos na linha do 
tempo de uma grande quantida-
de de usuários que são parte do 
público-alvo.

1. Você assistiu a um fi lme de Bat-
man no Netfl ix, e no seu acesso 
seguinte, os primeiros fi lmes que 
aparecem na sua interface são 
do Super-Homem e do Homem-
-Aranha.

2. Você pesquisou no Google sobre 
o que fazer em Fortaleza, e ao 
acessar o Instagram aparecem 
anúncios de hotéis nesta cidade.

3. Você vê posts de vários políticos 
na sua linha do tempo do Face-
book mesmo sem ter solicitado 
ou dado permissão para tal.

4. Durante uma campanha eleito-
ral, você recebe frequentemen-
te propagandas políticas no seu 
Whatsapp de números que não 
estão na sua lista de contatos.

A� I-3; II-4; III-2; IV-1 

B� I-2; II-1; III-4; IV-3

C� I-1; II-2; III-3; IV-4

D� I-4; II-3; III-1; IV-2

E� I-1; II-3; III-2; IV-4
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QUESTÃO 15

Há eventos que estão vinculados a outros eventos, seja em termos de co-ocor-

rência (quando um evento X acontece, um evento Y acontece também), seja 

em termos de gradação de ocorrência (quanto maior a intensidade do evento 

A, maior a intensidade do evento B).  Por exemplo: há estudos que mostram que 

quanto mais famintas as  pessoas que vão ao supermercado fazer compras,  

tanto mais comida essas pessoas tendem a comprar.  Isso considerado, con-

sidere atentamente as afi rmações abaixo: 

Supondo-se que cada uma das afi rmações acima é VERDADEIRA, podemos 
afi rmar:

A�  ( )  Com base em A,  que a raça tem infl uência sobre o comportamento 

criminoso, sendo os negros mais propensos ao crime. 

B�  ( )  Com base em C, que o fato de não usar preservativo não acarreta risco. 

C�  ( )  Com base no que é relatado em D, pode-se considerar que a camisa 

aludida na frase contida neste box possibilita vitórias de um time de 

futebol. 

D�  ( )  As afirmativas contidas nos itens  [a] a [b] e [c] acima são todas 

verdadeiras.  

E�  ( )  Nenhuma das frases mencionadas nos boxes A, B, e C, mesmo que 

sejam verdadeiras, permite afi rmar o que é dito nos itens [a] a [d]. 

JOÃO OBSERVOU, NUMA 
PRISÃO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, HAVER 

MAIS PRESIDIÁRIOS  NEGROS 
QUE BRANCOS

A B C

SERGIO FOI INFORMADO QUE 
UM ADOLESCENTE DE NATAL  
NÃO USA PRESERVATIVOS E 
NÃO CONTRAIU NENHUMA 

DOENÇA SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEL. 

O  TIME DE FUTEBOL DE 
PEDRO  GANHOU UMA 

PARTIDA , E NESSA OCASIÃO 
PEDRO ESTAVA VESTINDO 
DETERMINADA CAMISA. 
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QUESTÃO 16

Existem vários tipos de ataques e ameaças realizados na internet. Um dos tipos 

de ataque é chamado de força bruta. Uma boa analogia para esse método é: 

"água mole em pedra dura tanto bate até que fura". Com base nisso, selecione 

a opção que melhor exemplifi ca um ataque de força bruta. 

A� Efetuar buscas minuciosas em redes, com o objetivo de identifi car com-
putadores ativos e coletar informações sobre eles como, por exemplo, 
serviços disponibilizados e programas instalados.

B� Adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha e, assim, 
executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome 
e com os mesmos privilégios do usuário vítima do ataque.

C� Utilizar endereços de e-mail coletados de computadores infectados 
para enviar mensagens e tentar fazer com que os seus destinatários 
acreditem que elas partiram de pessoas conhecidas.

D� Capturar informações sensíveis, como números de cartão de crédito e 
o conteúdo de arquivos confi denciais, que estejam trafegando por meio 
de conexões inseguras sem criptografi a.

E� Explorar vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos paco-
tes utilizados no desenvolvimento de uma aplicação web.
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QUESTÃO 17

Em computadores, informações são codifi cadas por meio de sinais elétricos, 

que podem ter valor 0 (ausência do sinal) ou 1 (presença do sinal). Várias com-

binações podem ser realizadas entre esses sinais, formando circuitos digitais, 

usando-se diferentes componentes de hardware que são representados por 

portas lógicas. As fi guras abaixo mostram portas lógicas de tipos diferentes e o 

resultado de suas operações, de acordo com os sinais de entrada. As letras A e B 

representam os sinais que entram na porta, e as letras C e D representam sinais 

resultantes das combinações lógicas, representadas por símbolos específi cos.

A� II, III e IV são verdadeiras

B� Apenas a I e V são verdadeiras

C� I, III e V são verdadeiras

D� Apenas a IV é verdadeira

E� Todas as alternativas são verdadeiras

l. Dado que A = 0, B = 1, C = 0 e D = 1, a 
saída da operação (A and B and C) 
or (C nor D) = 0.

ll. A operação para a seguinte circuito 

é nor (A and B and C).

lll. Podemos afi rmar que nor(A and B) = 
nor(A) or nor(B).

lV. Podemos afi rmar que A or (A and B) 
= A and (A or B).

V. Podemos afi rmar que nor(norA) = A.

Assinale a alternativa correta:
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QUESTÃO 18

O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) propôs um currículo de 

referência em Tecnologia e Computação para o Ensino Infantil e Fundamental. 

Considerando a defi nição dos três eixos do currículo, indique quais conceitos 

correspondem a cada um deles.

EIXOS

I. Cultura Digital: remete às relações humanas fortemente mediadas por 
tecnologias e comunicações por meio digital, aproximando-se de ou-
tros conceitos como sociedade da informação, cibercultura e revolução 
digital. 

II. Tecnologia Digital: representa o conjunto de conhecimentos relaciona-
dos a como funcionam os computadores e suas tecnologias.

III. Pensamento Computacional: refere-se à capacidade de resolver proble-
mas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando 
sistematizar, representar, analisar e resolver problemas.

CONCEITOS

1. Tecnologia e sociedade

2. Representação de dados 

3. Abstração 

4. Comunicação e redes

5. Reconhecimento de padrões

6. Letramento digital

7. Decomposição

8. Hardware e software

9. Cidadania digital

A� I: 1, 4, 6; II: 3, 7, 9; III: 2, 5, 8

B� I: 3, 6, 9; II: 2, 4, 5; III: 1, 7, 8

C� I: 2, 4, 5; II: 1, 7, 8; III: 3, 6, 9

D� I: 1, 6, 9; II: 2, 4, 8; III: 3, 5, 7 

E� I: 3, 5, 8; II: 1, 2, 9; III: 4, 6, 7 
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QUESTÃO 19

procedimento Função(X[], InícioVetor, FimVetor)

var

   i, j, pivo, aux

início   

   i <- InícioVetor

   j <- FimVetor

   pivo <- X[módulo((InícioVetor + FimVetor) / 2)]

      enquanto(i <= j)

             enquanto (X[i] < pivo) faça

               |   i <- i + 1

             fi mEnquanto

             enquanto (X[j] > pivo) faça

               |   j <- j - 1

             fi mEnquanto

             se (i <= j) então

                  aux  <- X[i]

                  X[i] <- X[j]

                  X[j] <- aux

                  i <- i + 1

                  j <- j - 1

             fi mSe

      fi mEnquanto

       se (IniVet < j) então

         QuickSort(X, IniVet, j)

       fi mSe

       se (i < FimVet) então

         QuickSort(X, i, FimVet)

       fi mse

fi mprocedimento

Com base no pseudo-código fornecido, assinale a alternativa que representa 

a saída correta quando a dada função é chamada da seguinte forma: Função 

( [6,3,1,5,2,9], 1, 6).

A� 9,3,2,5,6,1

B� 1,2,3,9,6,5

C� 9,6,5,3,2,1

D� 1,2,3,5,6,9

E� 9,1,2,3,6,5
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QUESTÃO 20

Sobre computadores, analise as afi rmativas abaixo e assinale V para as ver-

dadeiras e F para as falsas.

I.  ( )  Os periféricos de entrada são responsáveis por mostrar informações 

de entrada que permitem ao usuário interagir com o computador. Por 

exemplo, quando o monitor mostra que é necessário digitar uma senha 

para acessar o computador.

II.  ( )  Os periféricos de armazenamento são utilizados para guardar infor-

mações importantes sempre que o computador está ligado, ou seja, são 

periféricos voláteis. Por exemplo, disco rígido, memória RAM, memória 

cache, etc.

III.  ( )  Os periféricos de saída são responsáveis por mostrar as saídas (resulta-

dos de processamentos e mensagens programadas) do computador 

para o usuário. Por exemplo, monitor, impressora, caixas de som, etc.

IV.  ( )  A unidade de processamento é responsável pela realização de cál-

culos e operações que são feitos de forma organizada (seguindo um 

algoritmo) e assim possibilitam que o computador execute programas.

A� I-V, II-V, III-F, IV-F. 

B� I-F, II-F, III-V, IV-V. 

C� I-F, II-V, III-V, IV-F. 

D� I-V, II-F, III-F, IV-V. 

E� I-V, II-F, III-V, IV-F.
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QUESTÃO 21

Uma palavra é dita palíndroma quando ela é soletrada da mesma forma nos 

dois sentidos (da primeira à última letra, e da última à primeira). Por exemplo, 

o nome ANA é um palíndromo. Os algoritmos abaixo percorrem uma palavra 

comparando as letras do início e do fi m, e respondem verdadeiro ou falso no 

fi nal. Selecione o algoritmo que verifi ca corretamente se uma palavra é um 

palíndromo.

A) 
Palíndromo (palavra[ ], tamanho)
{
 início = palavra[1]
 fi m = palavra[tamanho]
 éPalíndromo = verdadeiro
 Enquanto início <= tamanho
Se palavra[início] ≠ palavra[tamanho] 
   éPalíndromo = falso
  início = início + 1
  tamanho = tamanho - 1
 Fim_enquanto
 Retorne éPalíndromo
}

B) 
Palíndromo (palavra[], tamanho)
{
 início = palavra[1]
 éPalíndromo = verdadeiro
 Enquanto início <= tamanho
Se palavra[início] ≠ palavra[tamanho]
   éPalíndromo = falso
  início = início + 1
  tamanho = tamanho - 1
 Fim_enquanto
 Retorne éPalíndromo
}

C) 
Palíndromo (palavra[ ], tamanho)
{
 início = 1

 éPalíndromo = verdadeiro
 Enquanto início <= tamanho
Se palavra[início] == palavra[fi m] 
   éPalíndromo = falso
 
  início = início
  tamanho = tamanho - 1
 Fim_enquanto
 Retorne éPalíndromo
}

D)
Palíndromo (palavra[], tamanho)
{
 início = 1
 éPalíndromo = verdadeiro
 Enquanto início <= tamanho
Se palavra[início] ≠ palavra[tamanho] 
   éPalíndromo = falso
  início = início + 1
  tamanho = tamanho - 1
 Fim_enquanto
 Retorne éPalíndromo

}

E) 
Palíndromo (palavra[], tamanho)
{
 início = 1
 éPalíndromo = verdadeiro
 Enquanto início <= tamanho
Se palavra[início] ≠ palavra[tamanho] 
   éPalíndromo = falso
 
  início = início + 1
  tamanho = tamanho + 1
 Fim_enquanto
 Retorne éPalíndromo
}
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QUESTÃO 22

Sabendo que 1 byte corresponde a 8 bits, e que 1 bit pode ter apenas valores 0 

ou 1, quantas combinações de bits podemos ter em 2 bytes? 

A� 1024

B� 32768

C� 8192

D� 256

E� 65536



25

QUESTÃO 23

Sabendo que a área de um círculo é calculada por  selecione o 

algoritmo que calcula a área de um círculo corretamente.

A)
variáveis pi, r, a tipo real 

Início 
     pi = 3.14 
     Escreva "Forneça o raio do círculo:" 
     leia r 
     a = pi = r*r 
     Escreva "Área do círculo é: ", a 

B) 
variáveis pi, r, a tipo real 

Início 
pi = 3.14 
Escreva "Forneça o raio do círculo:" 
leia r 
a = pi*r*r 
Escreva "Área do círculo é: ", a 

C) 
variáveis pi, r, a tipo real 

Início 
pi = 3.14 
Escreva "Forneça o raio do círculo:" 
leia r 
a = (pi*r)*r 
Escreva "Área do círculo é: ", a 

D)
variáveis pi, r, a tipo real 

Início 
pi = 3.14 
Escreva "Forneça o raio do círculo:" 
leia r 
a = pi*(r*r) 
Escreva "Área do círculo é: ", a

E) 
variáveis pi, r, a tipo real 

Início 
pi = 3.14 
Escreva "Forneça o raio do círculo:" 
leia r 
a = pi*r 
Escreva "Área do círculo é: ", a 
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QUESTÃO 24

O processamento de linguagem natural por computadores vem evoluindo ao 

longo dos anos, viabilizando "diálogos" entre humanos e máquinas de forma 

cada vez mais precisa e natural. Observe os exemplos de robôs abaixo e assi-

nale a alternativa correta.

I. É possível comunicar-se com o robô por comando de voz nos exemplos 2 e 4.

II.   Não é possível comunicar-se com o robô do exemplo 2 sem antes dizer "OK 
Google".

III.   Nos chatbots (exemplos 1 e 3), a interação pode ser por botões ou 
mensagens de texto.

IV.   Os exemplos mostram que assistentes virtuais têm sido usados em con-
textos estritamente profi ssionais.

V.   A interação por voz é mais lenta e mais suscetível a interferências do ambiente.

1 2 4

3

A� V, F, V, F, V B� V, V, V, F, F C� F, V, F, V, F D� V, F, F, V, V E� F, V, V, F, V
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QUESTÃO 25

Escolha uma carta aleatória. Sem colocar a primeira carta de volta, escolha 

uma segunda carta aleatória.

Qual a probabilidade de escolher uma carta da cor branca e depois escolher 

uma carta da cor cinza?

A� 0,75

B� 0,20

C� 0,15

D� 0,12

E� 0,10
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QUESTÃO 26

Maria tinha alguns biscoitos. Ela comeu dois e deu dois à irmã. Depois deu 

metade do que sobrou ao irmão. Se o irmão fi cou com 5 biscoitos, quantos 

tinha Maria no início?

A� 9 

B� 18

C� 13

D� 10

E� 14
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QUESTÃO 27

Faça esta conta: que número obtemos ao multiplicar todos os números de um 

teclado de telefone convencional?

A� 362.880

B� 40.320 

C� 45

D� 0

E� Nenhuma das alternativas acima
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QUESTÃO 28

Somando-se a idade do pai e do fi lho, o resultado obtido é 66.  Sabe-se que a 

idade do pai é a mesma idade do fi lho, com inversão do lugar dos dígitos que 

compõem o número. 

As idades são: 

A� 51 e 15

B� 40 e 26 

C� 30 e 36

D� 50 e 16

E� Todas as alternativas estão corretas
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QUESTÃO 29

Resolva a seguinte equação: 21{40 - 2[7-(3 - 12 / 4)]}

A� 546

B� 673

C� 490

D� 710

E� 512
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QUESTÃO 30

Sabendo que um salário X é 90% de um salário Y e que a diferença entre eles é 

de 355 reais. Assinale a alternativa correta sobre o valor do salário X.

A� R$ 3425,00

B� R$ 3250,00

C� R$ 3195,00

D� R$ 4055,00

E� R$ 3600,00
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QUESTÃO 31

A mãe de Miguel pediu para ele comprar 9 garrafas pet de refrigerantes para 

uma festa, sendo que deveria haver pelo menos 3 pets de guaraná, e ele pode-

ria escolher os restantes. Ao chegar no supermercado, Miguel notou que lá 

havia somente 4 tipos de refrigerante diferentes: Fanta, Guaraná, Pepsi e Sprite. 

Com base nisto, quantas combinações de refrigerantes Miguel poderia levar 

para a festa ?

A� 67

B� 84

C� 78

D� 60

E� 89
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QUESTÃO 32

A Matemática pode ajudar a fazer um grupo de seus amigos acreditar que 

você é um vidente na Copa do Mundo! Como? 

Participam da Copa do Mundo 32 times de futebol, formados pelos melhores 

jogadores de cada um dos países que essas seleções representam. Inicialmente, 

essas 32 seleções são divididas, por meio de sorteio, em oito grupos com quatro 

times cada. Os dois times com melhor pontuação de cada um desses grupos 

passam de fase para as oitavas de fi nal. A partir daí, os jogos são conhecidos 

como mata-mata. No presente momento, está se encerrando a etapa de clas-

sifi cação nos grupos, e se iniciando os jogos das oitavas de fi nal. 

O time que vence um jogo nas oitavas de fi nal passa para as quartas de fi -

nal. Vencendo um jogo nas quartas de fi nal, ele vai para a semifi nal e, ao 

vencer também essa etapa, estará na fi nal. O time que vence o jogo na fi nal é 

o campeão do mundo de futebol.

Vamos iniciar o método para convencer alguns de seus amigos que você é 

vidente, graças a matemática, e você deverá deduzir todo o método. Como so-

mos brasileiros, vamos escolher a SELEÇÃO BRASILEIRA para nosso procedimento. 

Você deverá escolher um número de amigos de sua rede social, e enviar para 

estes amigos mensagem afi rmando que o Brasil vencerá o jogo contra o México, 

no primeiro jogo das oitavas de fi nal; para outro grupo de amigos, com mes-

mo número de participantes, você enviará mensagem dizendo que o México  

vencerá. Como esse método prossegue? Mentalize agora os próximos passos 

desse jogo, e assinale a única alternativa correta para a questão abaixo: 

Qual o número mínimo de amigos que você deve ter na partida do procedi-

mento acima para que o mesmo chegue até o fi nal, e você possa convencer 

pelo menos QUATRO amigos que é um vidente? 

A� Quatro      

B� Dez

C� Vinte

D� Trinta e dois

E� Não é possível fazer esta previsão 

Fonte: adaptado com alterações de  h� p://� nyurl.com/y8weyelp 
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QUESTÃO 33

Redes de computadores são organizadas de acordo com uma topologia, que 

é a estrutura física ou lógica de acordo com a qual os computadores estão 

interligados. Essa estrutura infl uencia na forma como a comunicação entre 

os computadores acontece, ou seja, como os sinais são transmitidos na rede. 

Assinale a alternativa incorreta.

A� Na topologia estrela, a falha de um computador não afeta o restante da 
rede, mesmo se ele for a máquina central.

B� Na topologia barramento, uma falha no cabo paralisa a rede inteira, 
diferentemente da rede estrela.

C� Na topologia anel, os computadores são conectados em série.

D� Na topologia barramento, enquanto um computador está enviando um 
sinal através da rede, os demais precisam aguardar.

E� Na topologia estrela, o computador central recebe e retransmite os da-
dos para os outros.

Anel Estrela Barramento
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QUESTÃO 34

Analise as seguintes alternativas e assinale a incorreta:

A� O streaming é uma ferramenta 
de busca, que possui opções 
avançadas que permitem refi nar 
a pesquisa a qualquer uma das 
palavras, todas as palavras ou até 
sem uma palavra digitada pelo 
usuário.

B� URL se refere à ligação dinâmica 
provida em uma página Web, 
por meio da qual se pode acessar 
partes da página interligadas em 
hipertexto e até mesmo outras 
páginas na WWW.

C� HTTP é a mais importante fonte de 
divulgação e de consulta sobre as 
informações disponibilizadas na 
internet, sob a forma de textos, fotos, 
vídeos, entre outros.

D� Site Web (ou sítio Web) é um 
conjunto de páginas web, isto é, de 
hipertextos acessíveis geralmente 
pelo protocolo HTTP na internet.

E� Nenhuma das anteriores.
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QUESTÃO 35

CittaMobi é um aplicativo para celular que fornece horários de ônibus em tem-

po real e opções de rotas usando transporte público. Observe as telas do Cit-

taMobi e analise se as afi rmações são verdadeiras ou falsas.

I.  Um usuário cadeirante, no ponto do Condomínio Edifício Engenho Poeta, 
pode pegar os ônibus da linha 060 que passarão às 9h35, 9h39 e 10h01.

II.  Com o CittaMobi, é possível marcar linhas de ônibus como favoritas.

III.  O CittaMobi, desde que seja ativada a função de GPS do celular, conse-
gue identifi car a localização do usuário no mapa.

IV.  No aplicativo é possível visualizar os itinerários de uma linha de ônibus, os 
pontos de parada, e a localização, em tempo real, dos veículos da linha.

V.  A localização dos pontos de parada fornecida pelo aplicativo é apenas 
aproximada.

A� V, F, F, F, V

B� F, V, F, V, F

C� F, V, V, V, F

D� V, F, V, F, V

E� F, V, F, F, F
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QUESTÃO 36

O termo “bug”, em informática, signifi ca um erro encontrado no programa de 

computador, levando a uma ação inesperada durante a sua execução. Um 

dos mais famosos bugs foi o bug do milênio, previsto para ocorrer na virada 

do ano de 1999 para 2000, que acabou sendo corrigido a tempo. Com base 

nisso, responda quais afi rmações são corretas.

I. Bugs podem ser corrigidos a qualquer instante pelo usuário enquanto 
ele está utilizando o programa de computador.

II. A correção de bugs é importante para o funcionamento correto dos 
programas de computador.

III. O usuário nunca percebe quando um bug ocorre.

IV. Bugs são importantes e todos programas devem ter. Um programa sem 
bug não é considerado um bom programa.

V. Os programas de computador não têm conhecimento dos bugs, para 
eles, o bug é algo normal na execução.

A� I e V estão corretas

B� III, IV e V estão corretas

C� Apenas a II está correta

D� IV e V estão corretas

E� Apenas a V está correta
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QUESTÃO 37

O hardware é a parte física de um computador, aquilo que pode-se tocar, 

incluindo placas de vídeo, memórias, processadores, chips, entre outros. Já 

o software pode ser entendido como elementos que não são palpáveis, e é 

o que comanda o funcionamento da máquina. Trata-se de um conjunto de 

instruções, códigos e dados que são processados pelos circuitos eletrônicos 

do hardware. Indique quais alternativas estão corretas.

I. Apenas os componentes de hardware estão presentes em diferentes 
dispositivos do dia a dia tais como celulares, computadores, relógios 
inteligentes, câmeras digitais e Smart TVs.

II. Os teclados e mouses não são considerados hardware e sim equipa-
mentos periféricos de saída.

III. A maior parte dos equipamentos eletrônicos precisa de hardware e sof-
tware para funcionar, que normalmente já vêm de fábrica mas também 
podem ser adquiridos depois.

IV. Existem componentes de hardware para diferentes tipos de uso. Há 
quem prefi ra uma placa-mãe com melhor desempenho, memórias com 
maior capacidade, ou placas de vídeo mais potentes, por exemplo.

V. Um software pode existir sem um hardware mas um hardware não pode 
existir sem um software.

A� II, III e V estão corretas.

B� Apenas a II está correta.

C� IV e V estão corretas

D� III e IV estão corretas

E� I, III e IV estão corretas
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QUESTÃO 38

Avalie as afi rmações a seguir sobre motores de busca.

I. Na recente geração de motores de busca, o mais conhecido e usado é 
o Google.

II. Atualmente todo software provê um motor de busca na sua barra de 
status e na barra de título.

III. Atualmente os motores de busca são um dos serviços mais utilizados 
pelos internautas no seu dia a dia.

IV. Um motor de busca ou site de buscas é um software feito para ajudar 
na procura de informações, principalmente na Internet.

V. Os resultados de uma busca na Internet são sempre apresentados em 
ordem cronológica. 

Está correto apenas o que se afi rma em:

A� I, II e V.

B� I, II e IV.

C� I, III e IV.

D� II, III e V.

E� III, IV e V



41

QUESTÃO 39

Um computador pessoal possui diversos dispositivos de entrada e saída de 

dados, também denominados periféricos. Selecione a alternativa que apre-

senta ao menos um item que não seja um periférico.

A� monitor, disco rígido e impressora.

B� monitor, caixas de som, teclado e gabinete.

C� mouse, teclado, joystick, webcam.

D� DVD-ROM, microfone e scanner.

E� Disco rígido, pendrive e cartão de memória.
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QUESTÃO 40

Observe a fi gura ao lado atentamente. Tendo em vista as relações estabele-

cidas entre fi guras e valores numéricos no quadro ao lado, estabeleça o valor 

fi nal pedido,  e indicado na fi gura por uma interrogação:

A� ( )  14

B� ( ) 15

C� ( ) 17

D� ( ) 9

E� ( )  Não é possível estabelecer 
um valor exato.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (SWOP \050Coated\051, 20%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Perfil_Antonio_MAC)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.700 1133.800]
>> setpagedevice


