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Irônico, as redes sociais foram criadas
para aproximar as pessoas. Percebo que as
afastam e ainda as afastam de experiências. Os
usuários só têm grandes conversas por ali
mesmo, felicitam aniversariantes porque a rede
o lembrou e expressam suas emoções através
de carinhas gráficas. Elas afastam as pessoas
mesmo quando se encontram no mesmo
ambiente. Afinal, quem nunca se deparou com
um grupo de amigos ou um casal à mesa com
os olhos vidrados em aparelhos conectados?
Afastam as pessoas da sociedade, pois é comum
expressarem opiniões políticas ou religiosas
quando sequer sabem onde fica a prefeitura de
sua cidade ou frequentaram um culto, missa e
afins. E seu voto é baseado em estatísticas de
quem está ganhando.
As pessoas ficam menos humanas. Dizem
que sentem amor pelos animais e ao próximo
quando nunca adotaram um animal ou deram
água a um bichinho abandonado. Publicam
frases prontas de amor, mas não matam a fome
de quem necessita e não fazem ideia de como
fazer um voluntariado. Ainda: as redes sociais
as fazem menos cultas. As pessoas curtem e
seguem páginas de artistas, poetas e autores
para parecerem intelectuais e conhecem
minúsculos fragmentos postados de seus
trabalhos.
O problema é a falsa sensação de que
aquele pequeno contato com a experiência já
ter sido suficiente. Não pode algo que aliena e
diminui o contato humano e social ser
considerado moderno. Moderno é abraçar um
aniversariante, afagar seu cônjuge num
restaurante, visitar um recém-nascido e sentir
aquele cheirinho delicioso. Moderno é tomar um
chimarrão ou um chá com a vizinha, receber
visitas de surpresa, escrever uma carta para
que o destinatário a guarde. Ver o olhar de
gratidão de um animal adotado ou receber um
sorriso de quem tinha fome, isso é moderno. Ler
um livro, conhecer a cidade, ter contato com a
natureza e apreciar as estrelas não há nada que
substitua. Moderno é ser feliz!
Juh Cortez
www.opovo.com.br/app/jornaldoleitor/.../cronicas/.
(Texto adaptado.)
/obsoleto.shtml21 de out de 2014
(Texto adaptado.)

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

01.

No texto, as redes sociais servem para

A)

aproximar as pessoas para falarem de suas
experiências.

B)

passar mensagens para um grupo de amigos.

C)

distanciar as pessoas tornando-as menos
humanas.

D)

unir as pessoas para comemorar aniversários.

02.

Em relação ao texto, na frase: “O problema é a
falsa sensação de que aquele pequeno contato com a
experiência já ter sido suficiente.” (linhas 30-32),
pode-se inferir corretamente que
A)

as pessoas se contentam com pouco ou com
coisas superficiais.

B)

a sensação de fazer contato é mais importante
e verdadeira.

C)

as pessoas ficam mais cultas e por isso são
felizes.

D)

o contato humano não é suficiente para nossas
experiências.

03.

O título “Obsoleto” significa que

A)

as pessoas são modernas porque usam as redes
sociais.

B)

as pessoas curtem e seguem páginas de
artistas, poetas e autores.

C)

as redes sociais distanciam as pessoas e por isso
se tornam retrógradas.

D)

as pessoas não são mais felizes devido às redes
sociais.

04.

No texto, a palavra “Irônico” (linha 1) deixa
clara uma intenção. Qual dessas alternativas exprime
corretamente essa intenção?
A)

Zombar de quem usa as redes sociais.

B)

Descrever para que servem as redes sociais.

C)

Debochar do uso impróprio das redes sociais.

D)

Questionar sobre a finalidade das redes sociais.

05.

A palavra “aliena” (linha 32), no texto, é o
mesmo que
A)

distancia.

B)

transfere.

C)

concorda.

D)

desiste.
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06.

No primeiro parágrafo do texto, os vocábulos
“que” (linha 2), “ainda” (linha 3), “vidrados” (linha
11) e “pois” (linha 12) são respectivamente:
A)

pronome relativo, advérbio, adjetivo, conjunção.

B)

conjunção, interjeição, advérbio, preposição.

C)

conjunção, advérbio, adjetivo, conjunção.

D)

pronome relativo, advérbio, adjetivo, artigo.

07.

O período “Não pode algo que aliena e diminui
o contato humano e social ser considerado moderno”
(linhas 32-34) possui
A)

três orações subordinadas e uma coordenada.

B)

uma oração subordinada e uma coordenada.

C)

duas orações subordinadas e duas coordenadas.

D)

três orações subordinadas e duas orações
coordenadas.

11.

Assinale a opção em que todos os prefixos
indicam negação.
A)

Desorientado, incolor, amoral, dissílabo.

B)

Desarmonia, anormal, inapto, discordância.

C)

Imbatibilidade, desmascarar, afônico,
anacrônico.

D)

Acrítico, ilegal, amanteigar, descascar.

12.

Leia as seguintes advertências contidas nas
carteiras de cigarro:
O Ministério da Saúde adverte:
I.

Fumar é prejudicial à saúde.

II.

Fumar durante a gravidez pode prejudicar o
bebê.

III.

Fumar provoca diversos males à saúde.

Pode-se afirmar corretamente que

08.

Na frase, “Ver o olhar de gratidão de um
animal adotado ou receber um sorriso de quem tinha
fome, isso é moderno” (linhas 40-42), qual a classe
gramatical das palavras grifadas?
A)

Adjetivo, verbo, advérbio.

B)

Substantivo, adjetivo, pronome.

C)

Verbo, verbo, pronome.

D)

Substantivo, verbo, preposição.

09.

De acordo com as novas regras de acentuação,
marque a alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente.
A)

Jóia, açúcar, América, anéis.

B)

Constrói, heróico, vôo, chapéus.

C)

Herói, feiíssima, alérgico, papéis.

D)

Epopéia, álbuns, náusea, vôlei.

A)

no item I, há um objeto direto.

B)

no item III, há um objeto direto e um objeto
indireto.

C)

no item II, há um complemento nominal.

D)

no item III, há um objeto direto e um
complemento nominal.

13.

Assinale a opção correta quanto à concordância
verbal.
A)

Uma das armadilhas frequentes na busca do
significado da vida é a ideia da unicidade do
universo.

B)

Tudo isso era brincadeiras de criança.

C)

Era quase dez horas quando fui dormir.

D)

Devem haver cinco ganhadores.

14.
10.

Marque a opção em que todas as palavras
estão grafadas corretamente, de acordo com as
novas regras para o uso do hífen.
A)

Bateboca, feijão-verde, minissaia, extrassolar.

B)

Auto-educação, contrassenso, guarda-chuva,
anti-higiênico.

C)

Super-homem, ultrassom, neo-republicano, antirábico.

D)

Arco-iris, mini-série, extra-escolar, superrequintado.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

I.
II.
III.

Atente para as seguintes orações:
Temos bolos e salgados.
Ainda se vivia bem nos anos 90.
Fazia muito frio naquela noite.

Nas orações acima, os sujeitos classificam-se
respectivamente como
A)

indeterminado, composto, simples.

B)

oculto, indeterminado, inexistente.

C)

simples, indeterminado, oculto.

D)

indeterminado, oculto, inexistente.
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15.
A)

A concordância nominal está correta em
O ladrão roubou um quilo e quatrocentas
gramas de ouro da relojoaria.

19.

Os jogos olímpicos de 2016, promovidos pelo
COI, serão realizados no Brasil, no Estado do
A)

Rio Grande do Sul.

B)

O pedreiro comprou o cal para pintar a sua casa.

B)

Rio de Janeiro.

C)

Hoje compareceram menas pessoas na reunião.

C)

Amazonas.

D)

Os alunos estão meio apreensivos com o ENEM.

D)

Ceará.

ATUALIDADES
16.

O relatório final da Comissão Nacional da
Verdade, entregue nesta quarta-feira (10) à
presidente Dilma Rousseff, aponta 377 pessoas como
responsáveis diretas ou indiretas pela prática de
tortura e assassinatos durante a ditadura militar
entre 1964 e 1985.
Comissão da Verdade responsabiliza 377 por
crimes durante a ditadura
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/12/comi
ssao-da-verdade-responsabiliza-377-por-crimesdurante-ditadura.html10/12/2014 10h48 Atualizado em 10/12/2014 14h02

Esse relatório, dentre outras recomendações, propõe
A)

que os apontados como responsáveis de
cometer crimes contra a humanidade respondam
na Justiça.

B)

que os responsáveis pelos crimes de tortura e
crimes contra a humanidade sejam
integralmente anistiados.

C)

o fortalecimento e o aparelhamento das forças
de segurança policiais e militares.

D)

a criação de uma lei que permita o
monitoramento das ações policiais pela
Comissão Nacional da Verdade.

20.

O indiano Kailash Satyarthi e a paquistanesa
Malala Yousafzay receberam o prêmio Nobel da Paz
de 2014 por suas atuações
A)

na luta pela educação de crianças e jovens.

B)

no combate ao tráfico de drogas.

C)

na luta pela igualdade das mulheres.

D)

em defesa dos animais em extinção na Ásia.

21.

O caso de duas primas indianas de 14 e 16
anos encontradas mortas por enforcamento na última
quarta-feira depois de terem sido vítimas de estupro
coletivo no Estado de Uttar Pradesh vem causando
indignação na Índia.
Estupro coletivo e enforcamento de adolescentes
gera indignação na Índia. BBC Brasil.
30/05/2014http://www.bbc.co.uk/portuguese/notic
ias/2014/05/140530_estupro_enforcamento_india
_rb

Os costumes da sociedade indiana ainda causam
espanto ao resto do mundo enquanto os casos de
violência contra a mulher geram revolta. Sobre a
sociedade indiana, é correto afirmar que
A)

os casos de violência contra as mulheres são
raríssimos e punidos com rigor.

B)

não há nenhum esforço do estado indiano no
sentido de reduzir a violência contra as
mulheres.

C)

a violência é justificada em razão da igualdade
que há entre os extratos sociais.

D)

a desigualdade social ainda é grande,
provocando forte discriminação entre as castas.

17.

Além de eleger o presidente do Brasil, as
eleições de 2014 elegeram também
A)

deputados federais e senadores.

B)

prefeitos e governadores.

C)

vereadores e deputados estaduais.

D)

deputados federais e vereadores.

18.

Segundo a Organização Mundial de Saúde –
OMS – a epidemia de ebola na África, até o mês de
novembro de 2014, já havia matado mais de 5800
pessoas. Os países que têm concentrado os principais
focos de contaminação pelo vírus ebola são
A)

Libéria, Senegal e África do Sul.

B)

Angola, Zâmbia e Níger.

C)

Serra Leoa, Libéria e Guiné.

D)

Tanzânia, Mali e Somália.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

22.

A operação lava-jato, deflagrada pela Polícia
Federal em março de 2014, tinha como principal
objetivo investigar
A)

a atuação das facções criminosas dentro dos
presídios brasileiros.

B)

o esquema de lavagem de dinheiro e o desvio de
recursos da Petrobras.

C)

o tráfico de seres humanos nas fronteiras
brasileiras.

D)

a atuação ilegal de madeireiras no sul do Pará.
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23.

De janeiro a junho de 2014, a economia do
Ceará teve crescimento de 3,49%. Considerando os
quatro últimos trimestres, as taxas do PIB, no
Estado, mostram crescimento de 3,32%, enquanto a
do Brasil foi de 1,4%.
Economia do Ceará cresce 3,04% no segundo trimestre de
2014, diz Ipece
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/09/economia-doceara-cresce-304-no-segundo-trimestre-de-2014-dizipece.html. 04/09/2014 14h48 - Atualizado em 04/09/2014
14h48

No Ceará, os principais setores da economia
responsáveis por este crescimento foram

25.

O Palácio do Planalto anunciou nesta quintafeira (27) os primeiros nomes de ministros da equipe
do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff –
Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa
(Planejamento) e Alexandre Tombini, que
permanecerá como presidente do Banco Central,
cargo com status de ministro.
Veja a repercussão do anúncio da nova equipe econômica
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/vejarepercussao-do-anuncio-da-nova-equipeeconomica.html27/11/2014 15h44 - Atualizado
em 27/11/2014 18h52.

A)

telecomunicações, serviços bancários e
transportes.

A nova equipe econômica terá grandes desafios pela
frente. Porém, no momento atual, seu principal
objetivo é

B)

educação, transportes e telecomunicações.

A)

C)

mineração, pesca e transportes.

garantir a lisura nas investigações do escândalo
da Petrobras.

D)

agropecuária, serviços e comércio.

B)

concluir as obras inacabadas da copa do mundo.

C)

fazer os ajuste das contas públicas do País.

D)

estimular as importações de soja e minério de
ferro.

24.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco
faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) do governo federal. [...] O projeto vai garantir
a segurança hídrica de mais de 12 milhões de
pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Ceará,
Paraíba e Rio Grande do Norte.
Obras da transposição do Rio São Francisco
estão paradas em Mauriti
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regio
nal/obras-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-estaoparadas-em-mauriti-1.1040819 20.06.2014

Analise as seguintes afirmações a respeito da
transposição do Rio São Francisco, e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas.
( )

O projeto de transposição do Rio São Francisco
tem como um dos seus objetivos transferir
água do rio para o abastecimento de açudes e
rios menores na região Nordeste.

( )

O projeto foi concebido em 1985 pelo
DNOCS, sendo posteriormente transferido
para o Ministério da Integração Nacional.

( )

O Eixo Norte, que levará água para os sertões
de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande
do Norte, terá extensão de aproximadamente
400 km.

( )

As obras da transposição estão atrasadas e os
custos com a execução da obra têm
aumentado substancialmente no ano de 2014.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

F, F, V, V.

B)

V, F, V, F.

C)

V, V, F, V.

D)

V, V, V, V.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

HISTÓRIA DE TAUÁ
26.

O município de Tauá teve sua primeira
denominação de
A)

Vila São João do Príncipe.

B)

Vila Marrecas.

C)

Vila João Tomé.

D)

Vila Trici.

27.

A colonização dos Inhamuns – onde se localiza
Tauá – teve início em 1707, através da invasão do
Planalto dos Inhamuns, patrocinada por grupos
familiares em que se destaca a Família
A)

Fiúza.

B)

Coutinho.

C)

Gonçalves.

D)

Feitosa.

28.

O sertão dos Inhamuns onde se localiza o
município de Tauá foi historicamente marcado pela
presença indígena, com a maior presença dos índios
A)

Tremembés.

B)

Tapuias.

C)

Jucás.

D)

Inhamuns.
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29.

Sobre a introdução da criação bovina em Tauá,
é correto afirmar que a primeira raça a ser criada e
que dominou seus pastos por quase um século foi a
A)

Malabar.

B)

Cardão.

C)

Surubim.

D)

Giboro.

33.

Considere uma planilha Excel com os valores
100, 100, 100 e 100 nas células A1, B1, A2 e B2
respectivamente. Ao digitar a fórmula
=MÉDIA(A1:B2;600) na célula C3, obtém-se nesta
célula o valor
A)

100.

B)

200.

C)

350.

D)

500.

30.

A igreja matriz de Tauá, denominada Nossa
Senhora do Rosário, foi construída em
A)

1740.

B)

1752.

C)

1758.

D)

1762.

34.

Considere as seguintes afirmações a respeito
do Microsoft Access 2007:
I.

Pode-se implementar a integridade referencial
em relacionamentos um para muitos entre duas
tabelas.

II.

INFORMÁTICA
31.

Pode-se definir exclusão em cascata em um
relacionamento um para muitos.

III.

Não se pode definir atualização em cascata em
um relacionamento um para muitos.

Para imprimir as páginas 2, 4, 5, 6 e 8 de um
documento usando o comando Imprimir do menu
Arquivo do Microsoft Word 2003, deve-se
especificar:

É correto o que se afirma em

A)

2,4-6,8

B)

2:4a6:8

C)

2-4-6;8

D)

2;4a6;8

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

35.

Coluna II

Dois computadores de uma mesma rede local
têm IPs conflitantes, i.e., compartilham
acidentalmente o mesmo endereço IP. Supondo que,
em suas configurações de rede, ambos apontam para
DNS distintos, o que ocorre se os dois computadores
efetuam simultaneamente um ping para um mesmo
servidor?
A)

Nenhum dos computadores receberá o resultado
do ping, pois os headers dos pacotes enviados
para o servidor contêm servidores de nomes
diferentes.

B)

O servidor DNS detectará um ataque de força
bruta e bloqueará futuras requisições advindas
da referida rede.

C)

Apenas um dos computadores com IP em
conflito receberá a resposta do servidor
“pingado”, pois o datagrama ECHO_RPING tem
apenas um header ICMP.

D)

O servidor “pingado” irá reagir de forma
indistinta a ambas as requisições como se
partissem de um mesmo remetente.

32.

Relacione, corretamente, os itens da Coluna I
aos atalhos do Microsoft Word 2003, em português,
listados na Coluna II.
Coluna I
1.

Fecha documento

( )

CTRL + W

2.

Refaz última ação

( )

CTRL + R

3.

Desfaz última ação

( )

CTRL + Z

4.

Salva documento

( )

CTRL + B

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

3, 2, 4, 1.

B)

4, 3, 2, 1.

C)

2, 4, 1, 3.

D)

1, 2, 3, 4.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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36.

Um sistema operacional (S.O.) informa ao
administrador do sistema a existência de uma
atualização de segurança importante do S.O. Com o
fim de manter a segurança do sistema, a integridade
dos dados dos usuários, e a confiabilidade dos
aplicativos instalados, sejam eles do S.O. ou de
terceiros, a primeira atitude a ser tomada pelo
administrador do sistema será
A)

desligar o computador imediatamente e
reinstalar o sistema operacional.

B)

proceder com a atualização de segurança
sugerida pelo sistema operacional.

C)

desconectar o cabo de rede e a rede sem fio, e
esperar novas instruções do sistema.

D)

desinstalar de vez o aplicativo inseguro e seus
dados a fim de evitar o futuro uso dele.

37.

O que acontece com um sistema operacional
quando um programa antivírus instalado no
computador informa que sua base de dados com
informações sobre os vírus existentes está
desatualizada?
A)

O sistema fica vulnerável a ataques internos e
externos de DoS, DDoS, GSM e CDMA/CD.

B)

O disco rígido, o teclado e o mouse correm o
risco de ser fisicamente danificados por
programas maliciosos.

C)

Os arquivos do sistema podem ser corrompidos
por ameaças não contidas na base de dados
atual do antivírus.

D)

Por segurança, o sistema operacional irá impedir
a execução de programas não essenciais até a
base de dados ser atualizada.

39.

Constitui-se uma das funções de um sistema
operacional
A)

gerenciar os processos em execução no sistema.

B)

promover os sites mais acessados para a
memória virtual.

C)

recuperar a senha de arquivos corrompidos do
administrador.

D)

proteger o backup semanal do conteúdo estático
dos sites acessados.

40.

No Windows 7 é possível escolher a pasta onde
será instalado um programa. Esta atitude, porém,
pode trazer alguns problemas, dependendo do
software. Supondo que, por alguma razão, foi movida
para outro diretório a pasta de um programa já
instalado, qual das alternativas abaixo mostra uma
maneira correta de ajustar, no sistema, a pasta de
instalação desse programa para que passe a ser o
caminho do novo diretório usado?
A)

Finalizar a execução do programa, criar a pasta
padrão vazia e reabrir o programa.

B)

Reinstalar o programa com a senha de um
usuário não administrador e desta vez optar pelo
endereço novo.

C)

Entrar no Painel de Controle, localizar o
programa, clicar com o botão direito e corrigir o
valor do item “InstallDirectory”.

D)

Usar o regedit, localizar o item “InstallLocation”
referente ao programa e corrigir o valor do item.

38.

No que tange ao uso de serviços Internet, são
feitas as seguintes afirmações:
I.

A transferência de arquivos disponíveis na
Internet para um computador local pode ser
feita usando o protocolo FTP.

II.

Cookies são informações gravadas no servidor
WEB contendo preferência de navegação do
usuário como idioma, cores, etc.

III.

Ao usar webmail, as mensagens recebidas são
automaticamente excluídas do servidor de email e armazenadas na máquina do usuário.

É correto o que se afirma em
A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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