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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
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para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16
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QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
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d) I, II e III, apenas.
e) I e III, apenas.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 19
Qual(is) sentença(s) a seguir é (são)
verdadeira(s) quando falamos da opção de
respostas ou encaminhamento de mensagens
no Microsoft Outlook 2013 (pt-br):
I. Utilizando o comando de atalho de teclado
“Ctrl+Shift+R” temos como opção “Responder a
Todos”.
II. Utilizando o comando de atalho de teclado
“Ctrl+R” temos como opção “Responder com
Reunião”.
III. Utilizando o comando de atalho de teclado
“Ctrl+F” temos como opção “Encaminhar”.

É correto afirmar sobre VPN:
a) Tem como propósito tornar minha velocidade
de tráfego na internet mais rápida.
b) Oferece segurança para meu computador
contra vírus e malwares.
c) Cria uma rede virtual privada onde é possível
navegar de forma anônima e acessar conteúdos
que não estão disponíveis no seu país.
d) É possível criar um armazenamento virtual de
arquivos.
e) É uma variação da LAN.

Estão CORRETAS as afirmativas:
QUESTÃO 20
a) Nenhuma está correta.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) Todas estão corretas.
QUESTÃO 18
Com relação aos diferentes tipos de sistemas de
arquivos existentes, avalie as seguintes
afirmativas:
I. É possível fazer uso das permissões do sistema
de arquivos NTFS para definir o nível de acesso
para usuários e grupos de usuários específicos.
II. Sistemas Operacionais Linux utilizam os
mesmos tipos de sistemas de arquivos que
sistemas Windows.
III. Partições de disco em sistemas de arquivos
FAT são mais propensas à fragmentação do que
quando usando o sistema NTFS
IV. FAT e NTFS são compatíveis com todos os
sistemas operacionais
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e IV apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
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O código seguinte de linha de comando Linux
permite obter informações sobre um
determinado domínio, como por exemplo
registros do tipo A e CNAME:
a) SQUARE dnslookup
b) SQUARE lookup
c) SQUARE dnstrack
d) Check-square dig
e) ipconfig
QUESTÃO 21
Qual(is) sentença(s) a seguir é (são)
verdadeira(s)
quando
falamos
das
funcionalidades disponíveis no Painel de
Controle do Microsoft Windows 7 (pt-br):
I. A opção “Escolher opções de grupo doméstico
e de compartilhamento” faz parte da categoria
“Contas de Usuário”.
II. A opção “Ajustar a resolução da tela” faz
parte
da
categoria
“Aparência
e
Personalização”.
III. A opção “Ativar ou desativar recursos do
Windows” faz parte da categoria “Programas”.
Estão CORRETAS as afirmativas:
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a) Nenhuma está correta.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) Todas estão corretas.
QUESTÃO 22
Qual dos protocolos abaixo corresponde aquele
que permite as atribuições manual e automática
de endereços de IP?
a) HTTP
b) TCP
c) DHCP
d) DNS
e) VPN
QUESTÃO 23
Considere um terminal do sistema operacional
Linux. Para informação sobre o uso da memória,
quantidade de espaço utilizada do disco rígido e
visualização do conteúdo de um arquivo devem
ser utilizados respectivamente os comandos:
a) grep, chow e wget.
b) top, df e cat.
c) pwd, ls e grep.
d) top, vi e pwd.
e) grep, du e Jobs.
QUESTÃO 24
No modelo de rede OSI, qual camada é
responsável pela representação dos dados,
incluindo
“tarefas”
como
criptografia,
compressão de dados, e conversão de códigos?
a) Camada de apresentação.
b) Camada de transporte.
c) Camada de rede.
d) Camada de enlace.
e) Camada física.
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acordo com um conjunto definido de regras de
segurança. Estamos falando de:
a) BOOTP
b) TC/IP
c) Firewall
d) Gateway
e) SSL
QUESTÃO 26
Em algumas opções de Linux, tal como Ubuntu,
o comando de terminal chamado apt-get
permite:
a) Limpar o sistema de arquivos removendo
arquivos na lixeira, arquivos de cache, arquivos
temporários, etc.
b) Instalar ou remover aplicativos, atualizar
listas de pacotes de softwares e atualizar
sistema manualmente.
c) Procurar e remover programas maliciosos.
d) Diagnosticar e consertar problemas de
hardware tal como setores defeituosos no disco
rígido.
e) Executar um script de inicialização ou de
parada para o serviço passado como parâmetro.
QUESTÃO 27
Sobre firewall, marque V, para as afirmações
verdadeiras, ou F, para as falsas.
( ) Protege o computador contra acessos não
autorizados vindos da Internet.
( ) Pode ser configurado para bloquear acesso a
determinados endereços web.
( ) Procura e detecta programas maliciosos
instalados no computador.
( ) Exibe uma mensagem de alerta quando um
pen drive com programa malicioso é conectado
ao computador.
A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

QUESTÃO 25
Dispositivo de segurança da rede que monitora
o tráfego de rede de entrada e saída e decide
permitir ou bloquear tráfegos específicos de
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A) V – F – F – V.
B) V – V – V – V.
C) V – V – F – F.
D) F – V – F – F.
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E) F – V – V – V.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 28

Entre as principais melhorias aplicadas ao
Windows Server 2012 em comparação com sua
versão anterior podemos destacar:

Protocolo aplicado na camada de rede e tem
como função fazer a tradução dos endereços IP
e Portas TCP da rede local para o mundo
(Internet). Estamos falando de:
a) VPN
b) TCP
c) DNS
d) NAT
e) DHCP

a) Suporte para gerenciamento remoto de
computadores
b) Gerenciamento de vários servidores de uma
única vez
c) Firewall já instalado
d) Gerenciamento de servidores online
e) Cargas de trabalho no servidor local

QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Ao criar um diretório de arquivos em um
servidor Linux, é necessário atribuir algumas
permissões de acesso. Qual dessas opções
representa uma permissão (em octal) de leitura,
escrita e execução para o usuário Proprietário;
leitura e escrita para Grupos e; somente leitura
para Outros?

Assumindo que temos 4 LAN de 40, 50, 60 e 70
hosts em cada una delas, e que dispomos de IPs
livres a partir do IP 10.10.0.0. Indique os
endereços de rede de cada una das LANs.

a) 777
b) 762
c) 666
d) 764
e) 677
QUESTÃO 30

a) 10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/26
- 10.10.1.0/25
b) 10.10.0.0/22 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/24
- 10.10.1.0/23
c) 10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.1.128/26
- 10.10.1.0/25
d) 10.10.0.0/26 - 10.10.0.64/26 - 10.10.0.128/26
- 10.10.1.0/24
e) 10.10.0.0/26 - 10.10.1.64/23 - 10.10.0.128/26
- 10.10.1.0/25

Utilizando um Linux, distribuição Ubuntu por
exemplo, o comando de terminal para adicionar
permissão de gravação em um arquivo
arq_teste.old para um usuário, o comando a ser
digitado é:
a) chmod u+w arq_teste.old
b) chmod g+w arq_teste.old
c) chmod u-w arq_teste.old
d) chmod u+x arq_teste.old
e) chmod g+x arq_teste.old
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