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Leia o texto a seguir para responder às questões de  01 a 03. 
 

Tal pai, tal filho 

Giro a garrafa em direção à torrada. O percurso é lento, 

custoso até a bolha de ar chegar ao fundo e empurrar o mel 

para fora. Ele me olha entre curioso e impaciente. 

– Olha, pai, tá saindo! 

Com o dedo sujo da canetinha azul (a mãe bem avisou 

que era pra lavar as mãos), ele esfrega o mel na fatia e leva 

à boca. 

Aguardo sua reação como quem aguarda um referendo. 

Com a boca já melada, ele morde o dedo, me olha, olha para 

a garrafa, já recomposta em seu volume. 

Morde mais um pedaço e pede mais, e eu fico em dúvida 

se abro de novo a garrafa de mel ou se faço uma foto desse 

pequeno passo para a humanidade e grande salto para o pai 

que descobre os prazeres da transmissão de um legado. 

Penso se algum dia, daqui a 30 anos, ele vai se lembrar 

do dia em que seu pai o levou para conhecer o mel ou as 

pedras de gelo. Lembrará que estávamos sozinhos em casa, 

a mãe já no trabalho. 

Enquanto ele mastigava, me sentia num ponto equidis- 

tante entre este nosso tempo e o de meu pai, que hoje com- 

pleta 60 anos. Há 30 anos ele provavelmente se exasperava 

vendo o filho experimentar tudo pela primeira vez – prova- 

velmente com a mesma ansiedade de se ver, de certa forma, 

continuado em seus gostos e hábitos. 

Silenciosamente vou listando tudo o que gostaria de dizer 

no aniversário dele até ser interrompido por meu filho de qua- 

se três anos, que acaba de pegar um pacote de batata palha 

e cobrir a cachorra de farelo. Olho feio e berro alto. Ele se 

esconde. “Você tem medo, mas não tem vergonha nessa sua 

cara de pau, né?”. Ele segura o riso e eu me recomponho, 

tentando lembrar o dia exato em que virei o meu pai. 

(Matheus Pichonelli. www.cartacapital.com.br/cultura/tal-pai-tal-filho, 

29.01.2016. Adaptado) 
 
 

1. No quarto parágrafo do texto, a afirmação  “Aguardo 

sua reação como quem aguarda um referendo”  revela 

que  o autor está: 

 
(A) irritado diante do fato de o filho misturar o mel com 

a tinta de caneta. 

 
(B) ansioso para ver a reação do filho ao provar o mel 

pela primeira vez. 

 
(C) indiferente quanto ao modo como o filho reagirá ao 

experimentar o mel. 

 
(D) alheio à forma como o filho come a torrada com as 

mãos sujas de caneta. 

 
 
 

 

2. O assunto central do texto é: 

 
(A) o modo como os costumes se alteram com o tempo. 

 
(B) os problemas de comunicação entre jovens e adultos. 

 
(C) a educação das crianças na sociedade de consumo. 

 
(D) a transmissão de gostos e hábitos de pai para filho. 

 
3. No terceiro parágrafo, os parênteses usados no 

trecho  “Com o dedo sujo da canetinha azul (a 
mãe bem avisou que era pra lavar as mãos), ele 
esfrega o mel na fatia e leva à boca.” servem para 
destacar: 

 
(A) um comentário denunciando um ato de desobediência 

do garoto. 

 
(B) uma exemplificação da maneira como o garoto sujou 

as mãos. 

 
(C) um esclarecimento acerca do tipo de caneta que o 

garoto usou. 

 
(D) uma descrição do comportamento do garoto na ausên- 

cia dos pais. 

 

 

4. Leia os quadrinhos. 
 

(Jim Davis. Garfield. www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/ 

cartunsdiarios/#08/05/2016) 
 

Caso a frase do primeiro quadrinho apresente uma hipótese 

referente ao futuro, sua redação será: 

(A) Se as aranhas não existiram, quem se importa? 
 

(B) Se as aranhas não existiam, quem se importasse? 
 

(C) Se as aranhas não existem, quem se importou? 
 

(D) Se as aranhas não existirem, quem se importará? 

 
 
 

http://www.cartacapital.com.br/cultura/tal-pai-tal-filho
http://www.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/


 

 

 

Leia o texto para responder às questões de  5 a 9. 
 

Se deixada livre, criança comerá algo de que gosta até 

passar mal. 

Está bem difícil para nós, adultos, ter nossa boca sob 

controle. Justo nós, que deveríamos ter bem desenvolvido – 

e usar sempre – o mecanismo de autorregulação, ou seja, a 

capacidade de conter um forte impulso, seja ele qual for. E as 

crianças, o que têm aprendido conosco? 

Nos primeiros cinco anos de vida das crianças, perce- 

bemos com clareza que elas não conseguem, ainda, resistir 

a um impulso, e este nem precisa ser dos mais fortes. É por 

isso que elas fazem birra, batem, mordem, fazem o que sa- 

bem que não poderiam fazer, por exemplo. É aos poucos que 

a criança aprende a conter impulsos que são socialmente 

inadequados ou que a prejudicam. 

A criança não é capaz de sentir que está saciada, por 

exemplo. Se ela gosta de comer um alimento e for deixada 

livre para comer a quantidade que quiser, comerá até passar 

mal. 

As crianças têm percebido que não tem sido importante, 

para nós, o ensinamento do autocontrole. Aliás, elas perce- 

bem com muita sagacidade que nós mesmos não nos im- 

portamos em usar essa capacidade. E, se nós não a usamos 

cotidianamente, por que haveriam elas de usar? 

Para ensinar o autocontrole aos filhos é preciso esforço, 

muito esforço pessoal. E parece que esforçar-se é algo que 

sabemos fazer bem na busca do êxito e do sucesso. Será 

que gastamos todo nosso potencial nesses itens e ficamos 

zerados para o esforço e a paciência necessários para tal 

ensinamento aos mais novos? Aí está uma pergunta que me- 

rece nossa reflexão! 

        (Rosely Sayão. www.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/04/ 

1757525-se-deixada-livre-crianca-comera-algo-que-gosta-ate- 

passar-mal.shtml, 05.04.2016. Adaptado) 
 

5. A autora sugere que os adultos têm encontrado dificul- 

dades em: 

 
(A) escolher as palavras certas para dar ordens às 

crianças. 

 
(B) conter os impulsos que possam ter na vida cotidiana. 

 
(C) ter acesso a informações sobre alimentação saudável. 

 
(D) deixar de falar para ouvir o que as crianças têm a 

dizer. 

 

6. Na opinião da autora: 

 
(A) a busca do sucesso não tem sido uma preocupação 

dos adultos atualmente. 

 
(B) o mecanismo da autorregulação só pode ser desen- 

volvido na vida adulta. 

 
(C) os adultos devem se esforçar para ensinar o auto- 

controle às crianças. 

 
(D) o ensino do autocontrole às crianças tem sido priori- 

zado pelos adultos. 

 
7. O termo sagacidade é empregado no quarto parágrafo 

com o sentido de: 

 
(A) prazer, satisfação. 

 
(B) hesitação, nervosismo. 

 
(C) inteligência, perspicácia. 
 
(D) melancolia, tristeza. 

 
8. No contexto do último parágrafo, o termo itens refere-se a: 

 
(A) autocontrole e esforço. 

 
(B) êxito e sucesso. 

 
(C) potencial e paciência. 

 
(D) filhos e indivíduos mais novos. 

 
9. Para eliminar as repetições na frase “As crianças pre- 

cisam de bons hábitos alimentares e os adultos devem 

ajudar as crianças a desenvolver bons hábitos ali- 

mentares.”, o trecho destacado deve ser substituído, de 

acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, por: 

 
(A) ajudar elas a desenvolver-lhes. 

 
(B) ajudar-lhes a desenvolver eles. 

 
(C) ajudar-lhes a desenvolver-nos. 

 
(D) ajudá-las a desenvolvê-los.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2016/04/


 

 

10. Conforme o novo acordo ortográfico, identifique a 
alternativa em que todas as palavras estão escritas 
de modo correto. 

 
(A) Auto-instrução; lêem; semi-aberto. 

(B) Ante-sala; extra-oficial; pingüim. 

(C) Vice-diretor; feiúra; extra-escolar. 

(D) Extraescolar; vice-diretor; antessala. 

 
11. Marque a alternativa cujos pronomes relativos 

(seguidos ou não de preposição) preenchem as 
lacunas de modo adequado. 

 
Foram esses os  homens __________ juramos perdão. 

Meu marido era uma pessoa ___eu já  não podia viver. 

O livro _______ capa está assinada pelo autor  é ótimo. 

 

A) Que; que; onde.  

B) Perante elas; de quem; a qual. 

C) Perante os quais; sem a qual; cuja. 

D) De que; de quem; cuja a. 

 
12. Assinale a frase correta quanto à pontuação. 

 

(A) Muitas vezes, em uma sociedade desigual, o 

trabalho de todos os membros de uma família é 

questão de sobrevivência. 

 

(B) Campinas poderia comemorar, segundo dados 

do governo federal uma redução, dos casos de 

incorporação de menores em atividades laborais 

de risco. 

 
(C) Os números oficiais mostram que, houve no ano 

passado, apenas 32 casos de trabalho infantil 

registrados. 

 
(D) Ainda observamos no entanto, um número 

elevado de crianças e jovens envolvidos, em 

atividades diversas pelas ruas. 

 

 
13. Considerando o uso do acento indicativo de crase, 

assinale a alternativa que completa corretamente a 

frase: 

 
Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria... 

 
(A) à meus anos de garota no colégio. 

 
(B) à infância na fazenda de meus avós. 

 
(C) à uma festa em comemoração aos meus 15 

anos. 
 

(D) à algum momento do início do meu casamento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 

verbal. 
 

(A) Existe algumas pessoas que nunca se 

arrependem do que fazem. 

 
(B) Será que você e eu estaríamos felizes hoje, caso 

tivéssemos feito escolhas diferentes? 

 
(C) Fazem anos que tudo aconteceu, mas me lembro 

de cada detalhe como se fosse hoje. 

 
(D) Vistas com certa distância, as confusões que 

aprontei já não parece tão graves. 

 
 
15. Em termos de concordância verbal, assinale a 

alternativa cujas palavras completam de modo 
adequado as lacunas das frases que seguem. 

 
Os Alpes ______ congelados nesta época do ano. 

Só um aluno ___________da aula de ontem. 

Apenas eu que ________________.  . 

 
A) Fica; gostaram; duvido. 

B) Fica; gostou; duvida. 

C) Ficam; gostaram; duvida. 

D) Ficam; gostou; duvido.



 

 

MATEMÁTICA  

1. Em um terreno retangular, a frente mede 15 

metros  e a  lateral  mede  30 metros.  Quantos 
metros quadrados o terrenos possui ?  

(A) 45 

(B) 150 

(C) 300 

(D) 450 

2. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% 
ensinam Matemática. Quantos professores ensinam 
Matemática nessa escola? 

(A) 9 

(B) 6 

(C) 12 

(D) 10 

3. Qual é a diferença entre o maior número de 4 
algarismos diferentes e o menor número também 
de 4 algarismos diferentes? 

(A) 9248 

(B) 6725 

(C) 8853 

 

4. Um litro de água do mar contém 25 gramas de 
sal. Então, para se obTer 50 kg de sal, o número 
necessário de litros de água do mar será: 

A) 2000 

B) 500 

C) 200 

D) 5000 

5 .Em uma festa, a razão entre o número de moças 
e o de rapazes é 13/12. A porcentagem de rapazes 
na festa é: 

A) 44% 

B) 48% 

C) 40% 

D) 45% 

 

 

 

 

 

 

 

          D) 4862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      

       INFORMÁTICA 
 
 
1. Com relação ao Microsoft Word para Windows: 

 
(A) Um documento com várias seções possui, necessariamente, numeração de página independente para cada seção. 
(B) A fim de facilitar a edição, Cabeçalhos e Rodapés são visíveis tanto no modo de Visualização de Impressão, quanto no 
modo de Layout de Página. 
(C) O botão Imprimir - da Barra de Ferramentas Padrão - permite que apenas uma parte do documento ativo seja 
selecionada para impressão. 
(D) Uma deficiência do Word é não permitir o acesso direto a uma página específica, obrigando o usuário a rolar, por meio 
da Barra de Rolagem, todas as páginas precedentes à página desejada, a fim de visualizá-la na tela. 

 
2. O sistema de cálculo do Excel 2003 é baseado na realização de operações matemáticas entre os conteúdos de 
determinadas células. O ativador desta função é o símbolo de: 
 

(A) maior (>). 
(B) menor (<). 
(C) interrogação (?). 
(D) igual (=). 

 

3. Além do sistema de cálculos, o Excel 2003 possui uma gama de fórmulas prontas, que facilitam a realização de várias 
tarefas. Com base nesta informação, tem-se um exemplo de sintaxe: =SOMA (num1; num2; ...) e a referida sintaxe é 
responsável em: 
 

(A) somar todos os números em um intervalo de células. 
(B) somar e calcular a média de todos os números em um intervalo de células. 
(C) somar e subtrair todos os números em um intervalo de células. 

(D) multiplicar todos os números em um intervalo de células. 
 

4. Para se calcular a média de um grupo de células selecionadas no Excel 2003, utiliza-se a seguinte função: 
 

(A) =MEDIANA( ). 
(B) =TOTALMEDIA( ). 
(C) =MEDIA( ). 
(D) =MEDIAFINAL( ). 
 

5. Na barra de ferramentas Formatação, temos o acesso rápido a todas as ferramentas relacionadas a formatação de texto. 
Com base nesta informação, indique a função que NÂO corresponde a referida barra. 

 
A) tipo de fonte. 
B) tamanho da fonte. 
C) alinhar à esquerda. 
D) salvar arquivo como. 
 

6.  Assinale a opção que contém exemplos somente de softwares de computador. 
 

 (A) CPU, Word, Excel, MSN. 
 (B) PowerPoint, Word, Teclado, Mouse 
 (C) CPU, Monitor, Teclado, Mouse 
 (D) MSN, Word, Excel, PowerPoint 

 
7. No Microsoft Office Excel 2007, para calcular a média dos valores contidos no intervalo de células A1 a A4 dentro de uma 

planilha, é necessário utilizar a função MÉDIA com o seguinte formato: 
 

 (A) MÉDIA(A1 , A4) 
 (B) MÉDIA(A1 ^ A4) 
 (C) MÉDIA(A1 & A4) 
 (D) MÉDIA(A1 : A4) 

 
 

8. No Microsoft Word, versão 2007, padrão Português Brasil, configuração original, qual local (aba) e qual  função utilizo 
para inserir um índice, respectivamente? 

 
(A) Aba Referências e Inserir Índice 
(B)  Aba Inserir e Adicionar Índice 
(C)  Aba Correspondências e Inserir 
(D)  Aba Início e Inserir Índice 
 

 
 



 

 

9. A respeito do Microsoft Excel, assinale a incorreta: 
 

(A) Para selecionar apenas duas células não-adjacentes, um usuário deve selecionar uma célula qualquer e, mantendo a 
tecla Shift pressionada, selecionar a célula não-adjacente desejada. 
 
(B) No Excel, as pastas de trabalho podem conter múltiplas planilhas, podendo o usuário navegar de uma para a outra 
utilizando as combinações das teclas CTRL + Page Down e CTRL + Page Up. 
 
(C) A fim de indicar ao Microsoft Excel que uma fórmula vai iniciar em uma célula, qualquer um dos seguintes caracteres deve 
ser digitado + - = @. 
 
(D) O botão AutoSoma - da Barra de Ferramentas Padrão - pode ser usado para localizar e totalizar as linhas ou colunas do 
intervalo mais próximo à célula, para totalizar todo um intervalo selecionado ou para acrescentar totais gerais a um intervalo 
contendo outros totais. 

 
 
 

10. O Microsoft Word para Windows é um programa de processamento de textos que possui vários recursos, exceto: 
 

(A) Autocorreção = corrige erros ortográficos comuns - como digitar "numero" em vez de "número" - assim que o usuário digita 
o primeiro espaço após a palavra. 
 
(B) Verificação de Ortografia Automática = revisa rapidamente o texto e a formatação existente em um documento e melhora 
sua aparência, aplicando estilos - padrão a cabeçalho, parágrafos de texto e parágrafos formatados como listas. 
 
(C)  Assistente do Office = monitora os comandos utilizados enquanto trabalha com o Word e apresenta sugestões para tornar 
o trabalho mais eficiente.  
 
 (D) Autotexto = permite maior controle sobre a inserção de texto repetido e é especialmente útil quando se digitam    
números ou texto com formatação complexa.

 


