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Língua Portuguesa
1) Conforme as regras de acentuação
ortográficas, podemos afirmar que as palavras
„„centímetros‟‟ e „„câmeras‟‟ são acentuadas
porque:
a) São proparoxítonas terminadas em S.
b) São paroxítonas
c) São proparoxítonas
d) Nenhuma das alternativas
2) O poema é um todo. É a expressão de uma
visão subjetiva do mundo condensada em poucas
palavras cujo arranjo forma um todo indivisível e
vivo. Para analisar bem e interpretar bem um
poema é necessário analisá-lo por completo em
suas partes (estrofes, versos etc.). Portanto, há
necessidade de conhecer diversos tipos de figuras
de linguagem que o integram. A respeito das
figuras de linguagem podemos afirmar que elas
são estruturadas em 5 níveis, sendo assim
assinale a alternativa correta.
a) Semântico, lexical, gráfico, sentimental e fônico.
b) Gráfico, lexical, fônico, sintático e semântico
c) Sintético, gráfico, fonético, lexical e semântico
d) Nenhuma das alternativas
3) De acordo com o texto abaixo assinale a
alternativa correta.
„„Dói-me no coração
Uma dor que me envergonha
Quê ! Esta alma que sonha
O âmbito todo do mundo
Sofre de amor e tortura
Por tão pequena coisa...
Uma mulher curiosa
E o meu tédio profundo ?‟‟
Fernando Pessoa
a) O trecho em destaque pode ser considerado
uma onomatopeia
b) O trecho em destaque pode ser classificado
como uma anáfora
c) O trecho em destaque pode ser classificado
como pleonasmo
d) Nenhuma das alternativas
4) „‟As mulheres, eu as vi na sala colocando o
papo em dia. Há muito tempo não se viam.‟‟ O
termo em destaque pode ser classificado como :
a) Objeto indireto
b) Objeto direto
c) Complemento nominal
d) Nenhuma das alternativas

5) Toda comunicação tem por objetivo a
transmissão de uma mensagem seja ela qual for.
Existem tipos de comunicação e linguagem a fim
de que a compreensão da mensagem aconteça de
maneira correta e funcional. Toda essa distinção
de linguagem acontece em cima de uma diferença
de situações, as funções de linguagem não
abrangem somente a poesia, ela é acessória, mas
pode-se admitir que numa mensagem uma se
destaca mais que a outra. Elas oferecem meios
para se tornar evidente os elementos da
comunicação num texto. Desta forma assinale a
alternativa correta correspondente aos tipos de
funções de linguagem.
a) Expressiva, conativa, metalinguística,
referencial, fática e poética.
b) Expressiva, cognitiva, metalinguística,
referencial, fática e fonética
c) Expressiva, conativa, metalinguística,
referencial, fônica e poética
d) Nenhuma das alternativas
6) Há muito tempo separamos os signos em duas
classes: Naturais e artificiais. No primeiro caso a
função sígnica é inferida pelo homem, no
segundo, ela é instituída. Signos naturais sendo
mais especifico, poderíamos dizer que é o
conhecimento de alguma coisa diferente, como o
que não se vê, ou quem sabe sobre o sentimento.
A presença do signo marca tanto a ausência de
uma causa de efeito ou o inverso, e as classes de
fenômenos são mediáveis por códigos culturais.
Esse tipo de signo designa a confiabilidade que se
deposita na constância, sendo certas presenças,
ligadas a ausência, isso é a ligação de duas
classes de fenômenos: significantes e significados
do signo natural. (Saussure, 2008). A respeito da
definição de signo assinale a alternativa correta.
a) Os signos exprimem pensamentos, representa
uma coisa para alguém.
b) Um signo não se define por uma função, e não
transmite pensamentos acerca da realidade.
c) Os signos não se organizam em códigos ou em
linguagens
d) Nenhuma das alternativas
7) O gênero textual é a forma como a língua é
empregada nos textos em suas diversas situações
de comunicação, de acordo com o seu uso temos
gêneros textuais diferentes. É importante lembrar
que um texto não precisa ter apenas um gênero
textual, porém há apenas um que se sobressai.
(http://www.estudopratico.com.br/generostextuais/) Existem muitos tipos de gêneros
textuais, de acordo com a imagem abaixo,
assinale a alternativa correta.

Atualidades
11) Sobre os princípios fundamentais da
Constituição da República Federativa do Brasil, é
incorreto afirmar que:
a) A Soberania: o Brasil deverá sempre observar
sua máxima independência, não permitindo que
Países quaisquer interfiram na administração dos
interesses de nosso povo.
b) A Dignidade da Pessoa Humana: nenhuma
nação
conviverá
em
paz,
próspera
e
ordeiramente, se não estiver atenta à dignidade de
seu semelhante. Tudo quanto ofender à dignidade
do ser humano será considerado inconstitucional.
c) A Cidadania: a efetiva participação na gestão
dos negócios e interesses sociais será deferida de
forma representativa, ou seja, escolhemos
(votamos) nossos representantes, que participarão
da administração dos interesses nacionais.
d) Nenhuma das alternativas

(http://educrealmirian.blogspot.com.br/2015/08)
a) O excerto acima pode ser considerado uma
carta ao leitor
b) O excerto acima pode ser considerado um
bilhete
c) O excerto acima pode ser considerado uma
notícia
d) Nenhuma das alternativas

Informática

12) Em 2014, em plena campanha eleitoral, o
candidato à presidência ________ morreu aos 49
anos na queda de um jatinho na cidade de Santos,
litoral sul de São Paulo. A aeronave se preparava
para pouso em Guarujá (SP), o piloto tentou
arremeter devido ao mau tempo e caiu próximo a
prédios residenciais.

08) O CPU - Unidade Central de Processamento,
é um dos principais componentes de um
computador, analise as alternativas abaixo e
assinale qual representa sua função.
a) Armazenar informações.
b) Executar as instruções dos programas.
c) Realiza a comunicação entre o software e o
hardware.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Eduardo Cunha.
b) Eduardo Campos.
c) Eduardo Dutra.
d) Nenhuma das alternativas.

09) É característica de um tipo de memória:
Principal funcionalidade é atender a demanda de
velocidade do processador por ser muito rápido, é
uma memória volátil e nela são guardadas as
tarefas utilizadas com maior frequência.
De acordo com a característica, assinale a
alternativa correta, esta que corresponde ao tipo
de memória.

13) Está em vigor no Brasil a divisão regional
estabelecida em 1970, agrupando os estados em
Regiões-Econômicas. Considerando esta divisão
assinale a alternativa correta:
a) Amazônia, Centro-Sul, Nordeste.
b) Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
c) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Memória RAM.
b) Registradores.
c) Memória Cache.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Em 2015, as contas de energia passaram a
trazer uma novidade: o Sistema de Bandeiras
Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e
vermelha indicam se a energia custa mais ou
menos, em função das condições de geração de
eletricidade. Conforme indicado a seguir:

10) Com relação a organização de arquivos e
pastas do Microsof Windows 7, análise a imagem
abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Bandeira verde: condições favoráveis de
geração de energia. A tarifa não sofre nenhum
acréscimo;
II. Bandeira amarela: condições de geração
menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$

a) Documentos Novembro 2015 é uma subPasta
de Documentos.
b) Imagens é uma subPasta de Documentos.
c) A pasta Música não possui subPasta..
d) Nenhuma das alternativas.
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a) Teológico – metafisico – positivo
b) Iluminista – ideias benéfico – experimental
c) Natural – sobrenatural – espiritual
d) Nenhuma das alternativas.

0,025
para
cada
quilowatt-hora
(kWh)
consumidos;
III. Bandeira vermelha: condições mais custosas
de geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 0,045
para cada quilowatt-hora kWh consumido.

18) Com relação a abordagem ergonômica da
organização do trabalho. O estudo cientifico da
relação entre o homem e seus meios, métodos e
espaços de trabalho refere-se a:

Considerando está mudança na conta mensal de
luz, avalie o item incorreto referente ao Sistema de
Bandeiras Tarifárias.
a) As bandeiras se aplicam a todas as classes
sociais de consumidores.
b) A mudança de cor da bandeira tarifária é
reavaliada mensalmente pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico.
c) Todos os estados e municípios do Brasil foram
incluídos no sistema de bandeiras tarifárias.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Autonomia
b) Ergonomia
c) Isotogonomia
d) Nenhuma das alternativas.
19) Complete a lacuna:
O principal objetivo da _______ é o estudo da
______ focalizando na ______ como forma
importante de relacionamento entre as pessoas.
Assinale a alternativa correta que complementa a
afirmação:

15) A Operação Lava Jato, deflagrada em março
de 2014, tornou-se a maior investigação sobre
corrupção no Brasil, descobrindo a existência de
um vasto esquema de corrupção na Petrobras,
envolvendo
empreiteiras,
funcionários
da
Petrobras, Operadores financeiros e Agentes
políticos. O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do
uso de uma rede de __________ e __________
para movimentar recursos ilícitos pertencentes a
uma das organizações criminosas inicialmente
investigadas. Assinale a opção correta:

a) sociologia – sociedade – educação
b) sociedade – educação – sociologia
c) educação – sociedade – sociologia
d) Nenhuma das alternativas.
20) Assinale a alternativa correta em relação a
afirmativa seguinte:
Oportuniza aos seus pesquisadores e estudiosos
compreender que a educação se dá no contexto
de uma sociedade.

a) Postos e Lava a Jato.
b) Supermercados e Lava a Jato.
c) Casas de Câmbio e Lava a Jato.
d) Nenhuma das alternativas.

a) sociologia social
b) sociologia da educação
c) sociologia clássica
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos

21) Alguns intelectuais brasileiros, imbuídos do
espirito de trazer a ordem para a nova sociedade,
foram influenciados pelos clássicos da sociologia:
a positivista e a crítica (ou dialética). Desse modo
podemos assinalar como correto:

16) Assinale a alternativa incorreta em relação a
sociologia como ciência da sociedade.
a) A sociologia deve obedecer aos mesmos
princípios gerais válidos para todos os ramos de
conhecimento
científico,
apesar
das
peculiaridades dos fenômenos sociais quando
comparados com os fenômenos de natureza e
consequentemente, da abordagem cientifica da
sociedade.
b) A sociologia pode ser orientada como uma
“ciência da ordem”.
c) A sociologia considerando o tipo de
conhecimento que produz, pode servir a diferentes
tipos de interesses.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Principal expoente do Positivismo, Auguste
Comte (1798-1857)tinha como ideia central a de
que todos os indivíduos devem submeter-se à
mesma maneira de pensar, e que essa maneira
nova de pensar seria dominada pela subjetividade.
b) A filosofia de Comte exerceu muita influencia no
Brasil, principalmente entre os republicanos, que
chegaram com intuito de criar uma nova ordem
social. O lema da Republica, “Ordem e
Progresso”, expressa a influência da filosofia
comtiana sobre o desenvolvimento politico futuro
dos governos republicanos, baseada em rígidos
preceitos
moral
e
apoio
irrestrito
ao
desenvolvimento material.
c) Benjamin Constant (1838-1891), um dos
responsáveis pela divulgação da filosofia

17) O positivismo como linha teórica da sociologia
considera que o espirito humano em seu esforço
para explicar o universo passa sucessivamente
por três estados.
Assinale a alternativa correta:
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positivista no Brasil, figurava entre o grupo dos
republicanos que buscavam organizar uma nova
sociedade. Buscava também uma filosofia de
acordo com as normas vigentes do país,
embasada na uniformidade cultura.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Na década de 1950, despontam dois novos
pensadores brasileiros, com uma produção
intelectual bastante rica e promissora: Florestan
Fernandes e Celso Furtado. No campo da análise
social, Celso Furtado inova as interpretações
sociológicas do passado a respeito da formação
social do Brasil. Enquanto Florestan Fernandes,
faz uma análise econômica sobre a formação da
sociedade brasileira.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Sobre a influência dos clássicos na Sociologia
brasileira, assinale o que for correto.
a) A sociologia Weberiana vai influenciar grandes
pensadores no Brasil, como Brandao Lopes que
divulgará amplamente as obras de Weber.
Quando aplica o método weberiano em suas
obras, Lopes afirma que o investigador não deve
seguir um rigor metodológico, pois a realidade
deve ser entendida de modo simples, pois a
sociedade se assemelha no uso dos costumes.
b) Pela perspectiva weberiana é possível observar
a sociedade imediatamente como ela é. Para
Weber, o fenômeno da sociedade é único e
simples, porque a sociedade é formada por
pessoas que compartilham de ideais semelhantes.
c) Max Weber (1864-1920)contribuiu nos
conceitos de ação social e tipo ideal, na forma de
pensar o Brasil.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Assinale o que for correto no tocante às
interpretações dos Clássicos brasileiros a cerca da
realidade brasileira.
a) Gilberto Freyre em sua obra Clássica “Casa
Grande e Senzala, faz um estudo profundo acerca
das relações econômicas do período colonial.
b) De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, o
elemento central para a compreensão da nossa
realidade social, política e econômica reside na
formação oligárquica e autoritária das elites
culturais e politicas brasileiras.
c) Sérgio Buarque de Holanda considera a cultura
de miscigenação racial no país, advinda ate da
experiência do colonizador português, o elemento
ativo na constituição da chamada democracia
racial no Brasil.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Sobre a Revolução Cientifica da Sociologia,
assinale a alternativa correta:

26) Acerca do surgimento da Sociologia como
ciência social, assinale o que for correto.

a) Em relação ao marxismo confessional,
podemos citar grandes nomes, como Fernando de
Azevedo, Lauro Sodré, Octávio Ianni, Brandão
Lopes, Gilberto Freyre, entre outros.
b) Florestan Fernandes (1920-995) e Celso
Furtado toma como ponto de partida a situação
colonial brasileira.
c) A Revolução científica na sociologia somente se
consolida quando chega ao Brasil a Teoria
Marxista, cuja dialética permitiu a discussão no
campo da epistemologia, exigindo a instauração
de uma prática advinda dessa teoria.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Apesar da ciência sociológica ser considerada
nova, por ter se consolidado por volta do século
XVIII, a angústia de se entender as sociedades,
por sua vez, não é tão nova assim. Cabe observar
o desejo dos gregos em entender a sociedade.
b) No século V a.C, os sofistas começaram a dar
mais atenção para os problemas sociais e
políticos da época, portanto, são os criadores da
sociologia.
c) Auguste Comte via a consolidação do sistema
socialista como sendo algo necessário das
sociedades. Esse novo sistema, bem como o
abandono da teologia para a explicação do mundo
seriam parte do progresso das civilizações.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Sobre os pioneiros da Sociologia cientifica
brasileira, podemos afirmar como verdade:
a) Além de Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre,
destacaram-se, como importantes intelectuais da
primeira geração, a de 1930, Sérgio Buarque de
Holanda
(1902-1982)
e
Fernando
de
Azevedo(1894-1974).
b) Celso Furtado, afirma que só é possível
entender a realidade do Brasil do século XX
resgatando as relações internacionais capitalistas
desde a expansão europeia até os dias atuais.
Isso ocorre porque é na formação inicial do Brasil
(a herança colonial) que se encontram as causas
explicativas para o nosso subdesenvolvimento.

27) Assinale a alternativa correta referente as
afirmativas abaixo:
a) A insegurança e a intranquilidade que se vive
atualmente tem como origem a instauração de
favelas
b) O meio geográfico é determinante no processo
de formação do indivíduo
c) Podemos atribuir ao espaço geográfico uma
das causas da pobreza e criminalidade, no
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filhos, se “disciplinaram”, absorvendo desde a era
clássica esquemas externos, escolares, militares,
depois médicos, psiquiátricos, psicológicos, que
fizeram da família o local de surgimento
privilegiado para a questão disciplinar do normal e
do anormal), seja de aparelhos que fizeram da
disciplina seu princípio de funcionamento interior
(disciplinação do aparelho administrativo a partir
da época napoleônica), seja enfim de aparelhos
estatais que têm por função não exclusiva, mas
principalmente fazer reinar a disciplina na escala
de uma sociedade”. Portanto, para Foucault o
poder disciplinar é restrito apenas às prisões,
como instituições centrais de controle dos delitos.
c) Foucaul tentende que, a disciplina não é nada
mais do que um sistema de punição reduzido ao
âmbito das penitenciárias e casas de correção.
d) Nenhuma das alternativas.

entanto, não podemos tornar esse fator como a
real causa da criminalidade.
d) Nenhuma das alternativas.
28) Há um longo debate em torno da noção de
controle social. É necessário não levar em conta o
uso comum que se faz dessa expressão, deixando
de lado a primeira impressão que vêm à mente
quando se houve a palavra “controle”. De maneira
geral, podemos entender o controle social como:
a) O controle social é tarefa apenas das
instituições que formam o sistema jurídico e
punitivo.
b) A Integração social segundo a perspectiva
Durkheimiana, destaca que uma sociedade bem
integrada é aquela em que controle social
funciona de forma eficiente, controlado pelo
Estado, através do poder disciplinar.
c) A ideia de controle social inspirada no
pensamento de Émile Durkheim e de seus
seguidores, como por exemplo, o sociólogo
francês Robert Castel, deve ser entendida como
um processo de manutenção do ordenamento
social. Um indivíduo integrado estaria na
intersecção das muitas instituições.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Na Europa, desde os séculos XIV e XV,
quando findava a Baixa Idade Média, cultura era
sinônimo de civilização e conhecimento expresso
pelas classes dominantes e dito civilizadas, ou
seja, ter cultura era ser uma pessoa “culta”,
detentora da razão e do conhecimento das coisas.
De acordo com as mudanças de paradigmas,
como podemos entender cultura?

29) Depois da Segunda Guerra Mundial, a
expressão controle social ganhou outro sentido,
mais
afinado
com
as
perspectivas
da
macrossociologia.
Os
cientistas
sociais
preocuparam-se então em perceber a relação do
Estado com os mecanismos de controle social.
Dentre os teóricos que discutem tal assunto,
destaca-se Michel Foucault, que assevera:

a) Para alguns autores da Escola de Frankfurt, a
cultura popular seria um meio de resistência da
classe dominada às imposições da dominante.
b) Cultura popular e folclore são dois termos que,
para muitos antropólogos, inclusive para Carlos
Rodrigues
Brandão,
possuem
significados
completamente diferentes.
c) Adorno e Horkheimer, criaram o termo “cultura
de massa” fruto do sistema socialista, onde todo
tipo de cultura deveria ser único para massificar e
controlar a sociedade.
d) Nenhuma das alternativas.

a) A sociedade disciplinar é aquela cujo sistema
de controle social funciona por meio da
combinação de técnicas de classificação, seleção,
vigilância e controle sobre os indivíduos.
b) Em sua obra Vigiar e Punir, Michel Foucault
trata do poder disciplinar, ao escrever: “A
“disciplina” não pode se identificar com uma
instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de
poder, uma modalidade para exercê-lo, que
comporta todo um conjunto de instrumentos, de
técnicas, de procedimentos, de níveis de
aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma
“anatomia” do poder, uma tecnologia. E pode ficar
a cargo seja de instituições „especializadas‟ (as
penitenciárias, ou as casas de correção do século
XIX), seja de instituições que dela se servem
como instrumento essencial para um fim
determinado (as casas de educação, os hospitais),
seja de instâncias preexistentes que nela
encontram maneira de reforçar ou de reorganizar
seus mecanismos internos de poder (um dia se
precisará
mostrar
como
as
relações
intrafamiliares, essencialmente na célula pais-
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