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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 

1. Ecoou nos meus círculos sociais esta semana uma  
2. notícia tão agradável quanto polêmica: uma narradora  
3. do SporTV, ligada às Organizações Globo, usou  
4. pronome neutro para se referir a uma pessoa não 
5. binária da seleção canadense de futebol feminino, que  
6. participa das Olimpíadas em Tóquio. Notícia agradável, 
7. porque um meio de comunicação tão importante  
8. acendeu esse debate;e polêmica, porque esse debate  
9. continua carregado de desinformação. Mudanças de  
10. cultura levam muito tempo para serem assimiladas. E  
11. encontrarão resistências de todo tipo. Mais uma vez:  
12. se a língua fosse pura e imutável desse jeito, ainda  
13. falaríamos latim; ou melhor, falaríamos como o povo  
14. das cavernas. 

 

Por Mari Rodrigues | Publicado 24/07/2021 - Portal 
Ecoa (online) 

 
 
01 – Analise os itens em relação ao texto e assinale a 
alternativa correta. 

a) O texto foi publicado no Portal Globo.com 
b) O texto apresenta Mari Rodrigues, uma 

escritora 
c) O texto não tem autoria explicitada 
d) Quanto a seu gênero, trata-se de uma 

entrevista 
e) A data de publicação do texto é julho de 

2021 
 
 
02 – É correto afirmar que a autora do texto: 

a) é favorável ao uso do pronome neutro 
b) discorda do uso do pronome neutro 
c) não manifesta de maneira alguma seu 

posicionamento sobre o uso do pronome 
neutro 

d) defende o purismo da língua portuguesa 
e) exalta o uso do português no período pré-

histórico 
 
 
03 – Assinale a palavra do texto cuja divisão silábica 
está INCORRETA. 

a) cír-cu-los 
b) se-ma-na 
c) nar-ra-do-ra 
d) lín-gu-a 
e) ca-ver-nas 

04 – Assinale a expressão que leva acento segundo a 
mesma regra de acentuação que rege a grafia de 
POLÊMICA (l. 2): 

a) dominó 
b) máquina 
c) amável 
d) chapéu 
e) saída 

 
 
05 – O substantivo CÍRCULOS (l. 1), quanto à flexão 
de número e quanto ao gênero, é classificado como, 
respectivamente? 

a) feminino – plural 
b) plural – feminino 
c) plural – masculino 
d) singular – masculino 
e) feminino – singular 

 
 

INFORMÁTICA 

 
06 – No Windows 7, qual a serventia do botão que fica, 
por padrão, na extremidade direita da barra de tarefas? 

a) Abrir o painel de controle 
b) Mostrar área de trabalho 
c) Iniciar gerenciador de tarefas 
d) Bloquear a barra de tarefas 
e) Abrir o menu Iniciar 

 
 
07 – No Windows 7, qual o atalho para renomear uma 
pasta? 

a) F2 
b) Alt + Shift + Ins 
c) F4 
d) Ctrl + R 
e) Nenhuma das alternativas 

 
 
08 – No Word 2007, algumas das opções do Grupo 
Janela, da Guia Exibição, são: 
 
I – Nova Janela 
II – Organizar Tudo 
III – Dividir 
Está(ão) correto(s): 

a) Apenas o item I 
b) Apenas o item II 
c) Apenas os itens I e III 
d) Apenas os itens II e III 
e) Todos os itens 
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09 – No Excel 2007, o Grupo Gráficos está situado em 
qual Guia? 

a) Início 
b) Inserir 
c) Exibição 
d) Fórmulas 
e) Dados 

 
 
10 – No Word 2007, quando desejamos colar um 
determinado item na Área de transferência, sendo que 
antes ela estava vazia, quantos itens ainda poderão 
ser colados nela? 

a) Mais 11 
b) Mais 2 
c) Mais 5 
d) Mais 23 
e) Mais 9 

 
 

MATEMÁTICA 

 
11 – Qual o valor da expressão abaixo? 
  120 + 1,25 x 8 – 81 : 0,9 = 

a) 880 
b) 121 
c) 120 
d) 49 
e) 40 

 
 
12 - A distância entre duas cidades, num mapa cuja 
escala é de 1: 1 600 000, é de 9 centímetros. Então, a 
distância entre estas cidades, em quilômetros, é de: 

a) 14,4 
b) 1,44 
c) 144 
d) 1 440 
e) 14 400 

 
 
13 - Oito operários trabalhando quatro dias produzem 
1000 peças. Dois destes operários adoeceram, e os 
restantes devem produzir 1 500 peças. Supondo que o 
ritmo seja mantido pelos operários que estão 
trabalhando, em quantos dias vão conseguir produzir 
as 1 500 peças? 

a) 5 dias 
b) 6 dias 
c) 7 dias 
d) 8 dias 
e) 10 dias 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 – Um capital de R$ 12 000,00 foi aplicado a uma 
taxa de 3% ao mês, durante dois meses, num regime 
de capitalização composto. Os juros obtidos foram de: 

a) R$ 720,00 
b) R$ 730,80 
c) R$ 12 730,80 
d) R$ 12 720,00 
e) R$ 12 860,50 

 
 
15 – As medidas dos lados de um paralelogramo 
propriamente dito são expressas por dois números 
naturais e consecutivos. Sabendo que a área deste 
paralelogramo é de 600 centímetros quadrados, então 
o maior lado deste paralelogramo, em centímetros, é 
de: 

a) 20 
b) 25 
c) 30 
d) 40 
e) 60 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16 – Sobre os Jogos Olímpicos de Verão 2020, 
podemos afirmar:  
 
I – As competições já iniciaram, com encerramento 
previsto para 8/8/2021 
II – A presidência do Comitê Olímpico Internacional 
afirmou que os jogos podem ser interrompidos a 
qualquer momento, por causa da pandemia 
III – O número de casos com sintomas graves teve um 
grande aumento, que foi significativo no Japão 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
17 – A partir da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, alguns tópicos passaram a ser 
considerados universais para quase todos os seres 
humanos. NÃO são deveres dos seres humanos: 

a) Cumprir as leis; 
b) Proteger a natureza; 
c) Educar e proteger seus semelhantes; 
d) Proteger o patrimônio público e social. 
e) Praticar qualquer trabalho, desde que 

preparado para tal. 
 
 
 
 
 



       

          
        

3 
 

 
 
 
 
18 – A partir do entendimento de consciência 
ecológica, são tomadas decisões inteligentes para 
mudar a forma de consumo. São sugestões para a 
mudança: 
 
I – Colocar nas redes sociais exemplos de ações que 
você realiza 
II – Relacionar pessoas que estão cuidando do meio 
ambiente. 
III – Frente às reclamações do calor e da falta de 
chuva, acusar os governantes de culpados. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
19 – Analisando as alternativas sobre as 
características territoriais do Brasil, podemos afirmar 
que: 
 
I - O Brasil tem uma extensão territorial de mais de 8 
milhões de quilômetros quadrados. 
II - O Brasil é o maior país dos continentes 
americanos.  
III - Dentre os países da América do Sul, o Brasil só 
não faz fronteira com o Chile e o Equador. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
20 – Sobre a história do Brasil, podemos afirmar:  
 
I - O Brasil foi descoberto, em 1500, por uma 
expedição portuguesa e tornou-se colônia de Portugal. 
II - Em 1808, a corte portuguesa veio para o Brasil. 
III - Em 1822, foi proclamada a Independência do 
Brasil. 
IV - Em 1889, ocorreu a Proclamação da República. 
 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Descobrimentos_portugueses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil

