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Nome do Candidato: _________________________________________________________ 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

- Assim que receber a prova colocar o nome no formulário de avaliação; 

- Ler todas as questões atentamente; 

- Assinale apenas uma alternativa em cada questão EXATAMENTE sobre a letra que representa a sua resposta; 

- As opções das questões deverão ser marcadas somente a CANETA (azul ou preta); 

- Questões rasuradas serão anuladas; 

- É proibido o empréstimo de qualquer tipo de material (caneta, lápis, borracha, calculadora etc.) durante a 

realização da prova; 

- É proibido o uso de materiais eletrônicos durante a realização da prova (note books, celulares, mp4, fones de 

ouvido, calculadoras e similares); 

- Duração da prova: 1 hora e 30 minutos. 

BOA PROVA!!! 

 

Prova de Língua Portuguesa 
 

QUESTÃO 01 (Adaptado TCE-SP, 2017): Sempre se imaginou que o uso exagerado de 

smartphones e tablets, com o corpo curvado e a atenção sugada pela tela, pudesse fazer _______ 

para o corpo. Estudos recentes constatam: faz sim. Uma das pesquisas revela um malefício 

surpreendente: o _________ eletrônico acelera o surgimento de rugas no pescoço. Criou-se até 

um termo, tech neck (neck é pescoço, em inglês), para designar os ______ que resultam da 

postura equivocada. Um trabalho coordenado pela Universidade Chung-Ang, da Coreia do Sul, 

mostrou que mulheres a partir dos 29 anos apresentaram vincos na região do pescoço – 

enquanto o natural seria depois do 40. O ponto em comum entre as pessoas investigadas: o 

_______ uso dos eletrônicos. 
 (Taís Botelho. Erga a cabeça! Veja, 16.08.2017. Adaptado) 

 

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, 

com: 

 

A) mau – vicio – prejuizos – mal 

B) mal – vício – prejuízos – mau 

C) mal – vicio – prejuízos – mal 

D) mau – vício – prejuízos – mau 

E) mau – vício – prejuizos – mal 

 

QUESTÃO 02 (Adaptado PC-ES, 2019): Considere o diálogo e assinale as opções. 
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Em “Não te surpreende que [...]”, é correto afirmar que a colocação do pronome antes do 

verbo é 

 

A) facultativa, uma vez que não há fator de próclise. 

B) obrigatória, pois acompanha um verbo nocional. 

C) facultativa, pois há conjunção após o verbo. 

D) obrigatória devido ao advérbio de negação. 

E) obrigatória devido ao fato de estar em posição inicial na oração. 

 

QUESTÃO 03 (Adaptado UNIFESP, 2016): Considere o cartum. 

 

 

 
 

Uma frase escrita de acordo com a norma-padrão da língua e coerente com a mensagem do 

cartum é: 

 

Se nós ficássemos sem whatsapp, 

 

A) encontramos um meio alternativo de nos comunicar. 

B) teríamos de reaprender a usar nossos aparelhos de celular. 

C) improvisemos um modo de reativar funções obsoletas. 

D) descobríamos funções inéditas em nossos celulares. 

E) voltaremos a usar nossos telefones de modo tradicional. 

 

QUESTÃO 04 (Adaptado CEMIG-MG, 2018): Leia o trecho abaixo e complete as lacunas, 

levando em consideração o uso da crase. 

 

O iOS 11.3 deve ser liberado para o público em breve. O próximo grande update para o sistema 

do iPhone e iPad adicionará alguns recursos interessantes. O principal é o "Gerenciamento de 

desempenho”, uma resposta da Apple para _____ polêmica relacionada ________ bateria. Com 

ele, o usuário poderá escolher entre manter ______ performance do dispositivo ou dar 

prioridade para a autonomia. 
(globo.com 28/03/2018) 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FACIC 

As lacunas no trecho são preenchidas corretamente por: 

 

A) a – à – à 

B) à – à – a 

C) à – à – à 

D) a – a – a 

E) a – à – a 

 

QUESTÃO 05 (Adaptado Receita Federal, 2014): Assinale a opção que completa 

corretamente as duas lacunas de conectivos no texto. 

 

Constantemente você precisa provar e comprovar que é quem diz ser. ____(1)____ pareça, essa 

não é uma questão filosófica. A tarefa é prática e corriqueira: RG, CIC, habilitação, cartões de 

crédito e crachás corporativos, que engordam a carteira de todo cidadão, são requisitos para 

identificar uma pessoa no mundo físico. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha 

funcionam para dar acesso a e-mail, celular, sistemas corporativos, redes sociais e cadastros em 

lojas on-line. É _____(2)_____ lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de 

uma nova categoria de estresse: a “fadiga de senhas”. 
(Adaptado de Você é sua senha, Planeta, fevereiro 2014) 

 

A) (1) - Todavia 

     (2) - por que 
 

B) (1) - Mesmo que 

     (2) - assim 
 

C) (1) - Entretanto 

     (2) - pois 
 

D) (1) - Embora 

     (2) - porque 
 

E) (1) - Apesar de 

     (2) - já que 

 

 

Prova de Conhecimentos Específicos 

 

 

 

QUESTÃO 06 (Adaptado FUNTELPA, 2010): Sobre o Microsoft Word 2007 (configuração 

padrão), é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A Tecla de Atalho “Ctrl + U” abre a caixa de “substituir e localizar”; 

B) O ícone da guia “Inserir” tem a função de inserir símbolos; 

C) O comando “Salvar como...” possibilita salvar documentos em versões anteriores do 

Microsoft Word.  

D) O ícone  da guia “Página Inicial” tem a função de alterar o estilo da fonte para Negrito; 

E) A extensão do arquivo padrão é “.doc”. 
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QUESTÃO 07: A fórmula “CONT.NÚM” tem como função a: 

 

A) Soma dos algarismos de um intervalo de células; 

B) Soma dos algarismos inteiros de um intervalo de células; 

C) Calcular a média dos algarismos de um intervalo de células; 

D) Contar a quantidade de células que contém algarismos de um intervalo de células; 

E) Contas a quantidade de células vazias de um intervalo de células. 

 

QUESTÃO 08 (Adaptado UFPB, 2019): O Browser é um programa desenvolvido para 

permitir a navegação pela web e capaz de processar diversas linguagens. Assinale a alternativa 

que apresenta somente exemplos de Browsers. 

 

A) Firefox, Filezilla, Safari. 

B) Chrome, Thunderbird, Safari. 

C) Thunderbird, Internet Explorer, Chrome. 

D) Edge, Filezilla, Chrome. 

E) Chrome, Safari, Edge. 

 

QUESTÃO 09 (Adaptado COREN-RN, 2012): O MS Power Point 2007 possui uma estrutura 

organizativa baseada em slides. O slide mestre é: 

 

A) o slide que permite navegar entre os slides da apresentação, visualizando seus layouts em 

forma sequencial; 

B) o slide que é exibido no início da apresentação com um layout diferente dos demais e no 

qual há espaço reservado para o título e o autor; 

C) o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena todas as informações sobre o 

tema e os layouts de slides de uma apresentação; 

D) o slide que permite visualizar a apresentação em tela cheia, com seu conteúdo, animações e 

sons; 

E) não há essa função no MS Power Point 2007. 

 

QUESTÃO 10 (Adaptada UFAL, 2014): O que o comando Win+Tab no Windows 7 realiza? 

 

A) Executa os programas da barra de tarefas; 

B) Pré-visualização das janelas abertas atualmente; 

C) Exibe todos os gadgets e seleciona um deles; 

D) Abre o “Centro de Mobilidade do Windows” (voltado para usuários de computadores 

portáteis); 

E) Não existe função alocada ao Windows 7, apenas para Windows 10 ou versões posteriores. 

 


