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� Esta prova contém o texto de apoio e a proposta de redação, além de um total de 30 
questões de múltipla escolha, sendo, 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de 
informática e 20 questões de conhecimento específico. Confira antes de iniciar a prova. 
 

� Esta prova terá, no máximo, 3 horas de duração, incluindo o tempo destinado a transcrição de 
suas respostas. 

 
� Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para o seu “Cartão Resposta”, 

preenchendo todo o campo, utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

� Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura e cartões resposta sem a assinatura do candidato. 

 
� A interpretação das questões faz parte da prova. 

 
� Após entregar o caderno de prova e o cartão resposta, o candidato não poderá permanecer 

nos corredores, nem mesmo utilizar os banheiros. 
 

� Os dois últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a Ata de Aplicação de Provas. 
 

� Não será permitido sair levando o caderno de provas, devendo o candidato assiná-lo no 
campo abaixo. 

 
� Boa sorte! 

 
 

 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________________ 
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TEXTO DE APOIO: 
 
 
“Em 2022, Brasil será um país de alfabetizados – e nada mais 
 
Um novo mapeamento da educação no Brasil comprova que uma porcentagem ínfima de jovens 
conclui os estudos do ensino básico com os conhecimentos adequados em língua portuguesa e 
matemática. Tomando como base dados de 2013 divulgados pelo Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) no ano passado, o movimento civil e apartidário Todos Pela Educação, 
que traçou metas para a melhoria do ensino no país até 2022, aponta que somente 9,3% dos 
estudantes brasileiros se formaram no Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática 
no período focado pelo estudo. O índice é superior para língua portuguesa (27,2%), mas não deixa 
de ser preocupante. Em 2011, por exemplo, os números eram de 10,3% e 29,2%, respectivamente. 
Se mantida esta tendência, o país continuará a ter no futuro jovens com níveis de compreensão e 
raciocínio lógico irrisórios para o ingresso numa boa universidade ou para o exercício pleno de uma 
profissão.” 
 
(Revista Veja on line disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/em-2022-brasil-sera-um-pais-de-
alfabetizados-e-nada-mais) Publicado em 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Redação: 
 
 
 

Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no 
máximo 30 linhas quanto à questão EDUCACIONAL NO BRASIL . 
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1.  Qual o procedimento correto para excluir 
um único arquivo permanentemente e de 
modo a liberar espaço no computador?  
 
a) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando ALT+F4 . 
b) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Recortar. 
c) Selecionando e arrastando o arquivo para a 
Lixeira. 
d) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando 
Shift+Delete . 
e) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Excluir. 
 
2. Assinale a alternativa que contém as 
fórmulas utilizadas nas células “A5” e “B5” 
da planilha abaixo? 
 

 
 

a) MÉDIA(A1:A4) , B1^(1/2)*B4 
b) SOMA(A1:A4)/4 ,  $B$1^(1/2)*B4 
c) =MÉDIA(A1:A4) , =$B$1^(1/2)*B4 
d) =MÉDIA(A1:A4) , =SOMA(B1:B4) ^(1/2)*B4 
e) = MÉDIA(A1:A4) , = (B1:B4)*B4 
 
3. Considere as afirmativas: 
 
I. Para localizar uma palavra em uma página 
aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o 
mouse dentro da página e pressiona as teclas 
Ctrl+F.  
II. São exemplo de navegadores web: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, Internet Explore, 
Safari, Opera, Netscape Browser.  

III. Sempre que um usuário clicar no botão 
Atualizar (F5) na janela do MS Internet Explorer 
será carregada a página inicial.  
 

Em relação a navegadores web, somente 
esta correto a alternativa: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Nenhuma das alternativas 
 
4. Qual atalho no teclado, em sua respectiva 
ordem, é utilizado para copiar, recortar e 
colar um arquivo? 
 
a) Ctrl+X, Ctrl+D e Ctrl+V 
b) Ctrl+I, Ctrl+C e Ctrl+B 
c) Ctrl+X, Ctrl+R e Ctrl+C 
d) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V 
e) Ctrl+A, Ctrl+B e Ctrl+V 
 
5. Em sua respectiva ordem, qual a 
extensão de um:  
 
I - Arquivo do Word. 
II - Arquivo do Excel 
  
a) I - .doc, II - .xls 
b) I - .doc, II - .ppt 
c) I - .word, II - .xml 
d) I - .txt, II - .xls  
e) I - .xls, II - .doc 
 
6. Qual das teclas abaixo podemos alternar 
entre janelas no Windows 7? 
 
a) Teclas ALT+ESC  ou ALT+TAB . 
b) Teclas Winkey +R . 
c) Teclas ALT+F4 . 
d) Teclas CTRL+ALT  ou CTRL+TAB . 
e) Tecla Num Lock 
 
7. Quando um usuário da rede corporativa 
digita a url www.sepog.ro.gov.br, no 
navegador Internet Explore, esta url é 
traduzida para um endereço de IP (relativo 
ao site da SEPOG), qual o serviço 
responsável pelo armazenamento e 
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divulgação da relação entre endereço IPs e 
domínios? 
 
a) HTTP 
b) Intranet  
c) DNS 
d) Internet 
e) Firefox, Chrome e Internet Explorer 
 
8. Ao iniciar sua função como estagiário, 
você recebeu a informação de que os dados 
pertinentes ao seu trabalho encontram-se 
no servidor "sepog" na pasta "estagiário", 
existente na intranet. Para localizar esta 
pasta de rede, deve-se clicar no menu 
"iniciar" depois "Executar" e, em seguida, 
digitar: 
 
a) \sepog\estagiario 
b) \\estagiario 
c) \\sepog\\estagiario 
d) \\sepog\estagiario 
e) //sepog/estagiario 
 
9. Considere as afirmativas: 
 
I. As extensões ".rar" e  ".zip" são extensões 
de arquivos compactados; 
II. As extensões ".mp3" e ".wma" são extensão 
de arquivo de audio. 

III. As extensões ".jpg", " .bmp" e ".png" são 
extensão de imagem. 
 
a) II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
10. Qual dos aplicativos abaixo é utilizado 
para confeccionar apresentação de slides 
através do computador: 
 
a) Word 
b) Acess 
c) Powerpoint 

d) Excel 
e) Wordpad 
 
O bicho 
 
Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio,  
Catando comida entre os detritos.   
 
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.   
 
O bicho não era um cão,  
Não era um gato,  
Não era um rato.   
 
O bicho, meu Deus, era um homem.  
  
11. De acordo com o texto acima, que 
adjetivo pode ser empregado ao homem na 
imundície do pátio?  
 
a) Miséria 
b) Bicho 
c) Revoltado 
d) Faminto 
e) Nenhuma das Alternativas 
 
12.  Por que o poeta diz “Vi ontem um 
bicho” e não “Vi ontem um homem”? 
 
a) A mudança do termo diz que ele pensava 
que o bicho era um cão; 
b) Ele não sabia que o bicho era um homem; 
c) Ao olhar para a sujeira do pátio, ele 
comparou o homem comendo imundícies a um 
bicho; 
d) Porque ele não sabia que um homem 
pudesse comer coisas sujas. 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
13.  Quis dizer em seu poema “Libelo” 
Vinícius de Moraes, na seguinte estrofe: 
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“De que mais precisa um homem/senão de um 
pedaço de terra/um pedaço bem verde de 
terra/e uma casa, não grande, branquinha/com 
uma horta e um modesto pomar/e um jardim, 
que um jardim é importante/carregado de flor 
de cheirar”. 
 
a) Que as pessoas precisam de muitas coisas 
materiais para se realizarem; 
b) Que é inútil ter casa grande ou 
apartamentos caros; 
c) Que um homem com uma terrinha verde, 
uma casinha com horta, pomar e um jardim 
florido pode ser feliz; 
d) Que um pedaço de terra só serve se for bem 
verde e uma casa precisa ser branca e 
pequena, um pomar tem que ser modesto e o 
mais importante: um jardim com flores 
cheirosas é tudo; 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
14.  Qual o período que está pontuado 
adequadamente, de acordo com a norma-
padrão da língua portuguesa?  
 
a) Não seja boba não é tão grave. Se você 
tratar logo, é garantido, viu? Quando você for, 
ao médico, ficará sossegada, já ligou para ele; 
b) Não seja boba, não é tão grave! Se você 
tratar logo, é garantido viu? Quando você for ao 
médico ficará sossegada. Já ligou, para ele? 
c) Não seja boba, não é tão grave, se você 
tratar logo é garantido. Viu. Quando você for ao 
médico ficará sossegada. Já ligou, para ele? 
d) Não seja boba, não é tão grave. Se você 
tratar logo, é garantido, viu? Quando você for 
ao médico, ficará sossegada. Já ligou para ele? 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
“Foi eu e o Chico Mineiro/Também foi o 
capataz...”  (Sérgio Reis) 
 
15.  Notamos que neste trecho acima: 
 
a) Há uma oração com sujeito simples 
b) Só existe uma oração 

c) Não existe erro de concordância verbal 
d) Os sujeitos são o Chico Mineiro e o capataz 
e) Nenhuma das Alternativas 
 
16. "As crianças órfãs devem ser melhor 
cuidadas." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) Composto 
b) Indeterminado  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito 
e) Nenhuma das alternativas 
 
17. Indique a alternativa que contenha o 
verbo "querer" conjugado na 3ª pessoa do 
singular do futuro do presente (indicativo). 
 
a) Amanhã eu quero ver os cadernos 
b) Amanhã ela quer ver os cadernos 
c) Amanhã nós queremos ver os cadernos 
d) Amanhã você quer ver os cadernos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
18. "Comem carne nesta casa?" Nesta 
oração o sujeito é: 
 
a) Indeterminado  
b) Simples  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito  
e) Nenhuma das alternativas 
 
19. A palavra carcomida no trecho “a blusa 
estava carcomida” indica:  
 
a) Marca  
b) Cor  
c) Estado  
d) Qualidade 
e) Nenhuma das alternativas 
 
20. “Panela de ferro cozinha melhor”. A 
expressão grifada tem função de: 
 
a) Adjunto adnominal 
b) Substantivo 
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c) Complemento verbal 
d) Agente da passiva 
e) Nenhuma das Alternativas 
  
21. “A Sepog planeja e controla o 
orçamento do estado”. Os termos 
sublinhados são: 
 
a) Verbos transitivos indiretos; 
b) Verbos intransitivos; 
c) Verbos de ligação orçamentária; 
d) Verbos transitivos diretos; 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
22.  Neste período: "Talvez os diretores 
antevejam uma solução para o caso", 
indique o tempo e o modo do verbo. 
 
a) Pretérito imperfeito do indicativo; 
b) Futuro do subjuntivo 
c) Presente do subjuntivo 
d) Futuro do pretérito ao condicional 
e) Nenhuma das Alternativas 
 
23.  "Nem sempre nós ................... (ir – 
futuro do presente do indicativo) lá com 
vontade.” Indique a conjugação correta. 
 
a) Iríamos 
b) Íamos 
c) Iremos 
d) Vamos 
e) Nenhuma das Alternativas 
 
24.  Indique a grafia incorreta dentre os 
seguintes numerais cardinais. 
 
a) 8. 045, 39 (Oito mil e quarenta e cinco reais 
e trinta e nove centavos); 
b) 3.097,482,21 (Três milhões, noventa e sete 
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e 
um centavos); 
c) 782.036,68 (Setecentos e oitenta e dois mil 
reais, trinta e seis, sessenta e oito centavos); 

d) 37.899,380,27 (Trinta e sete milhões, 
oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e 
oitenta reais e vinte e sete centavos); 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
25. Qual das palavras destacadas a seguir 
não é um adjetivo?  
 
a) As pesquisas aumentaram a emoção 
PARTIDÁRIA;  
b) Os BONS candidatos nem sempre são 
eleitos. 
c) Nas eleições há FERIADO nacional.  
d) As GRANDES empresas patrocinam 
candidatos.  
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
26.  Indique o item em que o antônimo da 
palavra ou expressão em destaque está 
corretamente apontado . 
 
a) Duradouro sucesso – mantido 
b) Fama em ascendência - declínio  
c) Elegante região - carente  
d) Sala lotada – desabitada 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
27.  Indique a letra na qual as palavras 
completam, corretamente, os espaços das 
frases abaixo : 
 
Hoje são muitos os governos que passaram a 
combater o ______ de entorpecentes com 
rigor.  
O diretor do presídio ______ pesado castigo 
aos prisioneiros revoltosos.  
Quem possui deficiência auditiva não consegue 
______ os sons com nitidez. 
 
a) Tráfego – infligiu - descriminar  
b) Tráfico - infringiu – discriminar 
c) Tráfico - infligiu – discriminar 
d) Tráfico – infringiu – descriminar 
e) Nenhuma das Alternativas 
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28.  Assinale a alternativa correta,  
considerando que à direita de cada palavra 
há um sinônimo .  
 
a) dispensa = cômodo; despensa = 
desobrigação; 
b) emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do 
país);  
c) delatar = expandir; dilatar = denunciar;  
d) deferir = diferenciar; diferir = conceder;  
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
29.  Dê a função sintática dos termos 
assinalados pelas aspas: "O sorriso", que é 
um dos atrativos da mulher, estava "lindo" . 
 
a) objeto direto - adjunto adverbial; 
b) predicativo do sujeito - predicativo do objeto; 
c) sujeito - predicativo do objeto; 
d) sujeito - predicativo do sujeito; 
e) Nenhuma das Alternativas. 
 
30.  Meu amigo Pedro detesta música 
sertaneja. Nesta oração o tipo de sujeito é : 
 
a) simples  
b) composto 
c) simples 
d) indeterminado 
e) Nenhuma das Alternativas 


