
LÍNGUA PORTUGUESA 

O professor que viralizou com aula de computação
sem computador e chamou atenção da Microsoft 

Em fotos que ele mesmo postou no Facebook, o 
professor aparece desenhando em uma lousa um 
gráfico que explica a _________ do Microsoft Word, 
famoso processador de texto. “Ensinar informática em
uma escola de Gana é muito divertido”, escreveu. 
Após as imagens terem sido compartilhadas milhares 
de vezes, a Microsoft prometeu enviar a ele alguns 
computadores. 

O professor se apresenta como Owura Kwadwo, mas 
seu verdadeiro nome, segundo o site Quartz África, é 
Richard Appiah Akoto. Em sua mensagem na rede 
social, ele escreveu: “Eu amo meus alunos, então faço
o que precisar para eles entenderem o que estou 
ensinando”. Segundo Quartz, a escola onde Akoto dá 
aulas não tem nenhum computador desde 2011, 
apesar de os estudantes serem obrigados a prestarem 
um exame de informática para passar para o colegial. 
“Esta não foi a primeira vez (que desenhei). Faço isso
sempre que estou na sala de aula”, disse Akoto ao site 
Quartz. 

Sobre as fotos terem viralizado, ele afirmou ter ficado
_________, já que sempre posta imagens na rede 
social. “Eu não sabia que elas ganhariam a atenção 
das pessoas dessa forma”. 

Após ver a foto, a empresária Rebecca Enonchong 
enviou pelo Twitter uma mensagem para a Microsoft 
África, destacando que o professor estava ensinando o
uso de um produto da empresa sem ter acesso a ele. 
Ela escreveu: “Com certeza vocês podem dar a ele os 
recursos _________ para isso”. Dois dias depois a 
Microsoft disse que enviaria um computador para o 
professor Akoto, assim como material educacional. 

http://www.bbc.com/portuguese/sala... - adaptado. 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE:

a) interface - surpreso - adequados 

b) interfeice - surpreso - adequados 

c) interface - surprezo - adecuados 

d) interface - surprezo – adequados

___________________________________________

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:

I - O professor da escola de Gana ensina informática 
para as crianças na escola do país esboçando em uma 
lousa a interface da Microsoft. 

II - Apesar de os estudantes serem obrigados a prestar 
um exame de informática para entrarem no colegial, a
escola não dispõe de nenhum computador desde 2011.

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos.

___________________________________________

3) Na frase “Eu não sabia que elas ganhariam a 
atenção das pessoas dessa forma.”, (terceiro 
parágrafo) o verbo sublinhado está no: 

a) Futuro do presente do indicativo. 

b) Futuro do presente do subjuntivo. 

c) Futuro do pretérito do indicativo. 

d) Futuro do pretérito do subjuntivo.

___________________________________________

4) Na frase “... a escola onde Akoto dá aulas não tem 
nenhum computador desde 2011.”, (segundo 
parágrafo) a palavra sublinhada é: 

a) Adjetivo. 

b) Conjunção. 

c) Numeral. 

d) Substantivo.



5) Assinalar a alternativa cuja palavra é acentuada 
pela mesma regra de “níveis”: 

a) Controláveis. 

b) Voluntários. 

c) Nível. 

d) Memória.

___________________________________________

6) Em relação à classificação da palavra 
“aleatoriamente”, assinalar a alternativa CORRETA: 

a) Artigo. 

b) Adjetivo. 

c) Advérbio. 

d) Substantivo.

___________________________________________

7) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA: 

( ) O feminino de elefante é elefoa. 

( ) Grama, no sentido de peso, é um substantivo 
masculino. 

( ) O plural de cônsul é cônsuls. 

a) C - C - E. 

b) E - C - C. 

c) C - E - C. 

d) E - C - E.

___________________________________________

8) Assinalar a alternativa que completa a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 

O plural de cidadão é _________. 

a) cidadães 

b) cidadãos 

c) cidadões 

d) cidadõis

9) Todas as palavras estão corretamente flexionadas 
em relação ao plural, EXCETO: 
a) Açúcares. 
b) Quaisquer. 
c) Artesãos. 
d) Florzinhas.
___________________________________________

10) Considerando-se os tempos e os modos verbais, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:

(1) Eu trouxe a encomenda. 
(2) Eu trouxera a encomenda. 
(3) Eu traria a encomenda.

( ) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
( ) Futuro do pretérito do indicativo. 
( ) Pretérito perfeito do indicativo. 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 – 3.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Em conformidade com o Ministério do Meio 
Ambiente, quanto a fontes de energia, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(1) Fonte renovável. 
(2) Fonte não renovável. 
( ) Gás natural. 
( ) Biomassa. 
( ) Carvão mineral.
 
a) 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 1 - 1. 
c) 1 - 2 - 2. 
d) 2 - 1 - 2.
___________________________________________



12) O tratado de Assunção, assinado em 1991, 
estabeleceu a criação do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL). São objetivos desse Tratado:

I - Integração dos Estados Partes por meio da livre 
circulação de bens, serviços e fatores produtivos. 
II - Estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum 
(TEC). 
III - Adoção de uma política comercial comum e da 
coordenação de políticas macroeconômicas e 
setoriais. 
IV - Harmonização de legislações nas áreas 
pertinentes. 

Estão CORRETOS: 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens.
___________________________________________

13) Conforme o mapa do Brasil, a Amazônia fica 
situada na região:
 
a) Norte. 
b) Leste. 
c) Centro-Oeste. 
d) Sul.
___________________________________________

14) O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado 
em 1494 entre Portugal e Espanha, que recebeu esse 
nome pois foi assinado na cidade espanhola de 
Tordesilhas. O que estabelecia esse Tratado?

a) Partilha de bens. 
b) Divisão do gado. 
c) Exploração científica do continente. 
d) Divisão das terras.
___________________________________________

15) A maior cidade do país também é conhecida como
a “terra da garoa”. Qual é essa cidade? 
a) Bahia. 
b) Rio de Janeiro. 
c) São Paulo. 
d) Curitiba.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Assinale a alternativa que apresenta uma das 
principais pastas para o correto funcionamento do 
Windows (pode-se considerar a versão 10 para essa 
resposta).

a) Process. 
b) GenDisp32. 
c) Etc.
d) System32.
___________________________________________

17) O caractere especial que separa o nome do 
arquivo para sua extensão é:

a) hífen. 
b) ponto. 
c) vírgula. 
d) barra.
___________________________________________

18) À ação de selecionar vários arquivos e agrupá-los 
em um único arquivo de pasta compactada, em uma 
abordagem popular, é dado o nome de:

a) zipar. 
b) agregar. 
c) rarizar. 
d) consolidar.
___________________________________________

19) Uma alternativa muito utilizada para backup de 
arquivos é a utilização de serviços de nuvem. A 
ferramenta que NÃO representa uma alternativa de 
servidores de arquivo na nuvem é o:

a) OneDrive. 
b) Google Drive. 
c) VirtualBox. 
d) DropBox.
___________________________________________

20) Sobre o Word 2016, assinale a alternativa que 
apresenta uma função existente no menu Arquivo:

a) Exportar. 
b) Layout. 
c) Correspondências. 
d) Inserir Citação.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O ISBN (International Standard Book Number) é 
utilizado internacionalmente para individualizar:

a) uma publicação seriada. 
b) um artigo científico. 
c) o capítulo de um livro. 
d) um título de livro.
___________________________________________

22) Os operadores booleanos são utilizados para 
facilitar a recuperação das informações e tornar a 
busca mais efetiva, ampliando ou restringindo os 
resultados. Para relacionar os termos de buscas, é 
correto o uso de 
a) AND. 
b) OR. 
c) NOT. 
d) AND NOT.
___________________________________________

23) O conceito de biblioteca pode ser analisado a 
partir das Leis da Biblioteconomia formuladas por 
Ranganathan. Das opções abaixo, marque a 
alternativa que não corresponde a uma dessas leis

a) os livros são para guardar. 
b) a cada leitor, seu livro.
c) a cada livro, seu leitor.
d) poupe o tempo do leitor.
___________________________________________

24) O Programa de Comutação Bibliográfica 
(COMUT) é muito utilizado no serviço de referência 
devido à possibilidade de obtenção de cópias de 
documentos técnico-científicos existentes nas 
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de 
informações internacionais. O órgão responsável por 
este Programa é a(o):

a) Biblioteca Nacional (BN). 
b) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). 
c) Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (BIREME). 
d) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES).

25) Quantas são as Leis da  Leis da Biblioteconomia 
formuladas por Ranganathan:

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7


