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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02.  

DESPERDÍCIO BRASIL  

Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam no Custo Brasil, no preço que 

pagam para fazer negócios num país com regras obsoletas e vícios incrustados. O atraso 

brasileiro é quase sempre atribuído a alguma forma de corporativismo anacrônico ou privilégio 

renitente que quase sempre têm a ver com o trabalho superprotegido, com leis sociais 

ultrapassadas e com outras bondades inócuas, coisas do populismo irresponsável, que nos 

impedem de ser modernos e competitivos. Raramente falam no que o capitalismo subsidiado 

custa ao Brasil. O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de 

pagar em impostos não devia ser tão grande, é só uma amostra da sub-tributação, pela fraude 

ou pelo favor, que há anos sustenta o nosso empresariado chorão, e não apenas na área 

financeira. A construção simultânea da oitava economia e de uma das sociedades mais 

miseráveis do mundo foi feita assim, não apenas pela sonegação privada e a exploração de 

brechas técnicas no sistema tributário – que, afinal, é lamentável, mas mostra engenhosidade 

e iniciativa empresarial – mas pelo favor público, pela auto-sonegação patrocinada por um 

Estado vassalo do dinheiro, cúmplice histórico da pilhagem do Brasil pela sua própria elite. O 

Custo Brasil dos lamentos empresariais existe, como existem empresários responsáveis que 

pelo menos reconhecem a pilhagem, mas muito mais lamentável e atrasado é o Desperdício 

Brasil, o progresso e o produto de uma minoria que nunca são distribuídos, que não chegam à 

maioria de forma alguma, que não afetam a miséria à sua volta por nenhum canal, muito 

menos pela via óbvia da tributação. Dizem que com o que não é pago de imposto justo no 

Brasil daria para construir outro Brasil. Não é verdade. Daria para construir dois outros Brasis. 

E ainda sobrava um pouco para ajudar a Argentina, coitada. 

(Luís Fernando Veríssimo) 



 

 

1. Para entender bem um texto, é indispensável que compreendamos perfeitamente as 

palavras que nele constam. O item em que o vocábulo destacado apresenta um sinônimo 

imperfeito é: 

(A) “Sempre que se reúnem para LAMURIAR,…” – lamentar-se. 

(B) “…um país com regras OBSOLETAS…” – antiquadas. 

(C) “…e vícios INCRUSTADOS.” – arraigados. 

(D) “…alguma forma de corporativismo ANACRÔNICO…” – doentio.  

_____________________________________________________________________________ 

2. O segmento do texto que NÃO apresenta uma crítica explícita ou implícita às elites 

dominantes brasileiras é: 

(A) “O Custo Brasil dos lamentos empresariais existe,…”  

(B) “…pela fraude ou pelo favor, que há anos sustenta o nosso empresariado chorão,…” 

(C) “O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de pagar em 

impostos não devia ser tão grande,…” 

(D) “Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam no Custo Brasil…” 

_____________________________________________________________________________ 

3. Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego do pronome relativo onde. 

(A) Na Bolívia oriental, onde o jaguar é um bicho comum, os homens ainda hoje partem para a 

caça desse animal, armados unicamente com uma lança de madeira.  

(B) Há uma crença onde se acredita que alguns homens possam se transformar em jacarés. 

(C) O prédio onde morava fora demolido, pois sua construção era irregular. 

(D) Já foi terminada a casa onde ficaremos alojados até o final do curso. 

_____________________________________________________________________________ 

4. "Nesse momento começaram a feri-lo nas mãos, a pau." Nessa frase o sujeito do verbo é 

(A) Nas mãos  

(B) Inexistente ou eles: dependendo do contexto 

(C) Eles (determinado) 

(D) Indeterminado. 

 



 

 

5. Assinale a alternativa em que o adjetivo que qualifica o substantivo seja explicativo: 

(A) dia chuvoso.                                           

(B) água morna.  

(C) moça bonita.  

(D) fogo quente. 

_____________________________________________________________________________ 

CONHECIMENTOS ESPECIFICO 

 

6. O -----------------------é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, 

enviando cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável  

por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópia de si mesmo que costuma 

propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do 

computador.  

Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna do texto acima. 

(A) Keylogger 

(B) Spyware 

(C) Worm 

(D) Trojan 

(E) Vírus 

_____________________________________________________________________________ 

7. Protocolo da internet responsável pelo endereçamento dos locais (estações) da rede, ou 

seja, os números que cada computador possui enquanto está na rede. 

(A) POP 

(B ) IP 

(C ) HTTP 

(D ) FTP 

 

 

 



 

 

8. Considere uma planilha do Microsoft Excel 2007, em que as células B2,B3,B4 e B5 contém, 

respectivamente os nomes "Adriana", "Marta", "Maria" e "César" . Na coluna da esquerda, ou 

seja, A2,A3,A4 e A5, o conteúdo  representa a idade de cada individuo, cujo os nomes está nas 

células B2,B3,B4 e B5. Considere para cada conteúdo A2,A3,A4 e A5, os números inteiros , 

"12","25","30" e "40". 

Assinale a alternativa correta, que contempla  a formula que retorna o nome do individuo com 

a maior idade. 

(A) =MAXIMO(A2:A5) 

(B) = PROCH (MINIMO(B2:B5);A2:B4;1) 

(C) = PROC (MAXIMO(A2:A5);A2:B5;2:5) 

(D) = PROCV (MAXIMO(A2:A5);A2:B5;2) 

_____________________________________________________________________________ 

9. Programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente 

usado criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário é 

um malware do tipo: 

(A) Cavalo de Tróia 

(B) RAT 

(C) Sequestro Digital 

(D) Ransomware 

(E) Vírus 

_____________________________________________________________________________ 

10. Considere que uma planilha Excel 2007 contenha nas células A1 e A2 o valor 1, isto é, A=1 e 

A2 = 1. Qual das formulas abaixo apresentará como resposta o valor verdadeiro? 

(A) =E(A1=1;A2=2) 

(B) =SE(A1>1);"verdadeiro";"falso") 

(C) =OU(A1=2;A2=1) 

(D) =SE(A2) 

 

 

 

BOA PROVA! 


