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LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o texto 1 a seguir para responder às questões 
de 01 a 08.

Texto 1
Estudos mostram o que passa pela cabeça dos animais

O Homo sapiens é o único animal capaz de dominar 
sintaxe,  formar  frases  complexas  e  registrar  o  que  pensa. 
Fato. Mas alguns bichos podem compreender a nossa lingua-
gem quase como se fossem uma pessoa – embora não con-
sigam reproduzi-la com a desenvoltura de um papagaio.
[…]

Golfinhos aprendem linguagens artificiais, como de-
monstrou o psicólogo Louis Herman, da Universidade do Ha-
vaí, EUA. Numa delas, palavras representadas por sons de 
computador formavam 2 mil frases. Quando os golfinhos ou-
viam "ESQUERDO BOLA BATER", por exemplo, entendiam 
que era para bater na bola do lado esquerdo. E também com-
preendiam  a  ordem  das  palavras.  Sabiam  que  o  pedido 
"PRANCHA PESSOA ÁGUA"  era  para  que  levassem uma 
prancha a uma pessoa que estava na água.  Já "PESSOA 
PRANCHA ÁGUA"  era  para  levar  a  pessoa  à  prancha  na 
água. Não existe diferença entre fazer isso e aprender  um 
idioma. Ponto para os golfos.

Mas talvez nem eles sejam páreo para Chaser, uma 
border collie. A cadela aprendeu o nome de mais de mil obje-
tos – a maioria brinquedos, mas tudo bem. Seu dono, um psi-
cólogo, já nem conta mais quantas palavras ela sabe. Agora 
ele prefere lhe ensinar rudimentos de gramática. 

Então  estamos  de  acordo:  certos  animais,  quando 
treinados, conseguem compreender parte da  linguagem hu-
mana. Mas o que isso importa para os outros animais de sua 
espécie? [...]  Chaser pode até aprender versos de Shakes-
peare, mas será inútil tentar esbanjar seu intelecto com ou-
tros cães. Mas a ideia de que eles praticamente não se comu-
nicam entre si morreu faz tempo. Até as abelhas fazem isso: 
elas dançam para informar a distância e a direção das fontes 
de alimentos.

Golfinhos têm uma linguagem interna. Eles se comu-
nicam por assobios e sinais corporais como saltos, tapas da 
cauda na água e fricção da mandíbula. Cada animal tem uma 
modulação única, o que lhe confere uma voz individual.

Kathleen Dudzinski, diretora do Dolphin Communica-
tion Project,  escuta  esses  animais há  quase 20 anos  com 
aparelhos que registram a frequência e as nuances de sua 
linguagem. Mas admite que ainda falta muito para decifrá-la, 
sobretudo porque golfinhos nadam rápido  e é difícil  captar 
uma conversa entre vários animais debaixo d’água. Além dis-
so, cada sinal varia conforme o contexto. Com os humanos é 
igual:  dependendo da situação,  uma pessoa que levanta a 
mão aberta quer dizer "tchau", "pare" ou "custa R$ 5".

O mistério sobre a língua dos golfinhos – e a das ba-
leias, que se comunicam de um jeito parecido com o de seus 
primos – continua. Mas a tecnologia pode dar uma força. Mer-
lin, um golfinho nariz-de-tesoura que vive em Puerto Aventu-
ras, no Caribe mexicano, é o primeiro de sua espécie a usar 
iPad. Seu treinador, Jack Kassewitz, espera que a tela sensí-
vel ao toque do focinho comece a facilitar a comunicação en-
tre humanos e cetáceos. Bom, tomara que eles não fiquem só 
jogando Angry Birds, como fazem os humanos quando colo-
cados diante do tablet.

SZKLARZ, Eduardo; VERSIGNASSI, Alexandre. Estudos mostram o que 
passa pela cabeça dos animais. Superinteressante. Edição 289 mar. 

2011. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/estudos-mostram-
passa-pela-cabeca-animais-623040.shtml> Acesso em: 3 maio 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto à temática, o texto apresentado trata da 
(A) incredulidade dos humanos em relação ao sistema de 

comunicação dos animais.
(B) esperteza dos golfinhos para conseguirem alimentos.
(C) astúcia  de alguns animais  em relação à linguagem 

humana.
(D) habilidade racional de cetáceos e de mamíferos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao se enunciar frases do tipo prancha pessoa água e pes-
soa prancha água, o autor do texto deixa claro que, quan-
do treinados, os golfinhos
(A) agem conforme a orientação dada pelo público.
(B) desenvolvem  habilidades  linguísticas  superiores  às 

dos cães. 
(C) fingem obediência para brincarem por mais tempo.
(D) decodificam significados decorrentes da alteração na 

ordem frasal.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No quarto parágrafo, o autor afirma estar extinta a crença da
(A) inutilidade da linguagem humana para os animais de 

uma mesma espécie.
(B) inexistência de comunicação entre os animais.
(C) imperfeição do acordo comunicativo entre animais e 

homens.
(D) interação entre os animais e seus treinadores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os desafios apontados por Kathleen Dudzinski para 
registrar a frequência e as nuances da linguagem dos gol-
finhos, a única dificuldade que se assemelha à capacidade 
interativa humana diz respeito ao fato de que esses ani-
mais 

(A) reconhecem sentidos  contextuais  diferentes  para  o 
mesmo sinal.

(B) nadam rápido, tendo pouco tempo para interagirem 
entre si.

(C) vivem em grupos muito grandes, dificultando a homo-
geneização linguística.

(D) produzem simultaneamente sinais sonoros indicativos 
de comunicação.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto de Eduardo Szklarz e Alexandre Versignassi é um 
artigo de divulgação científica porque
(A) narra um fato do cotidiano com o objetivo de tecer crí-

ticas.
(B) antecipa  os  conteúdos  de  uma  revista  ao  mesmo 

tempo em que os comenta.
(C) faz apelos ao interlocutor com a finalidade de que ele 

adquira algum bem.
(D) explicita as descobertas da ciência em uma lingua-

gem acessível. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desejo expresso em suas palavras finais, os autores

(A) evidenciam as ações humanas como superiores às 
ações dos animais.

(B) enaltecem o  desenvolvimento  tecnológico  por  meio 
de nomes em língua estrangeira.

(C) tecem uma crítica aos humanos por subutilizarem os 
recursos tecnológicos.

(D) instauram uma discussão favorável  à harmonia  em 
tempos de tecnologia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra tablet, presente no último parágrafo do texto, retoma 
anaforicamente o seguinte vocábulo:

(A) Angry Birds

(B) cetáceos

(C) tecnologia

(D) iPad

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o contexto, na frase  Até as abelhas fa-
zem isso, a palavra até aproxima-se do sentido de

(A) “inclusive”

(B) “contudo”

(C) “somente”

(D) “logo”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No site de Millôr Fernandes, há uma seção intitulada “Con-
pozissõis Imfãtis”, em que o autor imita a produção de tex-
tos de alunos em idade escolar. Leia uma dessas “Conpo-
zissõis”, a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Texto 2
O camelo
O camelo é um animal que eu acho mais bacana tirando o 
elefante, o tigre, a cobra e outros. Tem o camelo de uma cor-
cova e outro de duas corcovas e como as corcovas fazem 
uma onda o camelo se chama o Navio do Deserto.
A corcova do camelo também se chama bossa que eu acho 
que ele tem muita e que foi ele o inventor da bossa nova. O 
camelo trabalha oito dias sem beber ao contrário do meu tio 
que bebe oito dias sem trabalhar.

FERNANDES, Millôr. O camelo. In: Conpozissõis Imfãtis. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/019.htm>. 

Acesso em: 4 maio 2011.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo  tirar,  em  o camelo é um animal que eu 
acho mais bacana  tirando  o elefante, o tigre, a cobra e  
outros, permite a interpretação de que o enunciador

(A) aprecia mais o camelo do que qualquer outro animal.

(B) prefere o elefante, o tigre e a cobra.

(C) ama todos os animais de igual modo.

(D) compara o camelo com a cobra e outros animais.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos climáticos do deserto, deno-
minar o camelo como o “Navio do deserto” configura uma

(A) impropriedade estilística.

(B) inadequação contextual.

(C) redundância argumentativa.

(D) comparação irônica.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto 3 a seguir para responder às questões de 11 a 
15. 

Texto 3
Maria Delfino Todaro (1919-2011)

Apaixonou-se pela voz saída do rádio

A costureira e dona de casa Maria Delfino Todaro vi-
veu boa parte de sua vida com o rádio ligado, ouvindo notí-
cias e, antigamente, novelas. Aos 28, ela escutou pelo apare-
lho a voz do futuro marido.

Na época, ela se apaixonou por uma personagem de 
uma novela da Rádio São Paulo: um pianista que tocava Cho-
pin nos momentos de melancolia. Um dia, foi à emissora co-
nhecer o dono da voz que tanto a encantava.

O ator, que também dirigia novelas e era oficial de 
Justiça quando não estava no ar, chamava-se Alfredo Todaro. 
Apaixonaram-se ali, e apesar da diferença de 20 anos entre 
eles, começaram um relacionamento que durou 52 anos. 

Filha  de  um administrador  de  uma fazenda,  Maria 
nasceu em Indaiatuba (SP). Com 20 e poucos anos, veio a 
São Paulo atrás de um emprego. 

Foi  costureira,  apesar de o marido não gostar que 
ela trabalhasse. Na cozinha, era excelente, como lembra a fi-
lha, Cleo: o macarrão e o arroz com lentilhas que fazia eram 
um sucesso em casa.

Muito séria, era chamada de “general” pelo marido. A 
filha conta que a mãe, extremamente ativa, andava rapidinho 
e não se sentava nem para tomar café – fazia-o em pé.

Maria  nunca  deixou  de  acompanhar  a  carreira  do 
marido. A filha do casal chegou até a virar nome de uma per-
sonagem numa novela.

Em 1999,  Alfredo  morreu.  No  ano  seguinte,  Maria 
teve o primeiro derrame. Ficou dez anos na cadeira de rodas. 
Na segunda,  não  resistiu  a  outro  derrame.  Tinha 92 anos. 
Deixa filha, duas netas e bisneto.

A missa de sétimo dia será hoje, às 19h, na igreja 
São Domingos, em São Paulo.

BERTONI, Estêvão. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2011. p. C4. 
Cotidiano. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 3 integra o obituário do jornal  Folha de S. Paulo, 
uma seção referente a notícias fúnebres. Esse texto, no 
entanto, distancia-se dos obituários padrões e se aproxima 
do gênero 

(A) manchete.

(B) artigo de opinião.

(C) crônica.

(D) romance.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto relativo ao conteúdo do texto 3 favorece sua 
inclusão na seção de obituários? 

(A) A descrição do tempo em que Maria esteve casada 
com Alfredo.

(B) As informações a respeito da missa de sétimo dia, no 
último parágrafo.

(C) A análise das circunstâncias em que Maria conheceu 
Alfredo.

(D) A notícia do primeiro derrame sofrido por Maria de-
pois da morte de Alfredo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de dois pontos, no segundo e no quinto 
parágrafos, contribui para  

(A) causar uma ruptura na sequência das ideias. 

(B) vincular elementos promotores da relação de causa e 
consequência.

(C) apresentar informações caracterizadoras das perso-
nagens.

(D) introduzir textualmente a voz do locutor.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que traço do temperamento de D. Maria contribuiu para 
que seu marido a apelidasse de “general”?

(A) Dinamismo

(B) Profissionalismo

(C) Ligeireza

(D) Seriedade

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  contexto,  o  trecho  sublinhado  na  frase 
“Aos 28, ela escutou pelo aparelho a voz do futuro marido” 
pode ser parafraseado por: 

(A) “a voz daquele com quem ela vai se casar.”

(B) “a voz daquele com quem viria a se casar.”

(C) “a voz do homem com quem provavelmente se casaria.”

(D) “a voz da pessoa a quem está prometida para se ca-
sar.”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente dispunha de uma certa quantia em dinheiro e 
comprou um quilo de alcatra e dois quilos de linguiça em 
um açougue. Considerando que o quilo da linguiça custa-
va R$ 7,80, o quilo da alcatra, R$ 16,00 e que ele recebeu 
R$ 3,40 de troco, conclui-se que o valor de que este clien-
te dispunha era:

(A) R$ 31,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,00

(D) R$ 39,50

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em feve-
reiro de 2011, o valor da cesta básica em Goiânia atingiu 
R$ 241,53, acumulando um aumento de 26,7% em 12 me-
ses (Disponível  em:  http://www.dieese.org.br). De acordo 
com esses dados, a variação do valor nominal, em reais, 
do valor da cesta básica em Goiânia, entre fevereiro de 
2010 e fevereiro de 2011, foi, aproximadamente, de: 

(A) R$ 24,15

(B) R$ 26,90

(C) R$ 50,90

(D) R$ 64,49

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem de  O Popular (6 mar. 2011, p. 12), 
em 2005 Goiás tinha 1.038 investidores na Bolsa de Valo-
res, enquanto hoje tem 6.736 investidores, um crescimen-
to de 550%. Neste mesmo período, o crescimento no país 
foi de 308%.  Caso o número de investidores de Goiás na 
Bolsa de Valores tivesse o mesmo crescimento do país no 
período,  hoje  o  número de investidores  de Goiás seria, 
aproximadamente, de:

(A) 3.197

(B) 4.235

(C) 5.172

(D) 5.698

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigas fazem caminhada em uma pista. Enquanto a 
primeira gasta, em média, 12 minutos para dar uma volta, 
a segunda gasta 15 minutos e a terceira, 20 minutos. Se 
as três amigas saírem juntas do ponto de partida e anda-
rem no mesmo sentido na pista, quando as três amigas se 
encontrarem  no  ponto  de  partida  pela  primeira  vez,  a 
soma do número de voltas que as três terão dado será: 

(A) 12

(B) 15

(C) 20

(D) 25

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um contrato de locação de imóvel de 12 meses prevê, em 
caso de rescisão antecipada por parte do inquilino, multa 
proporcional ao número de meses que faltam para vencer 
o contrato, calculada pela fórmula M=3−0,25n A , em 
que A  é o valor mensal do aluguel e n  o número de me-
ses decorridos até a data da rescisão n≤12.  

Assim, para que o valor da multa rescisória paga por um 
inquilino seja igual ao valor do aluguel mensal, o valor de 
n  deve ser igual a:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prato giratório de um micro-ondas dá uma volta comple-
ta a cada 10 segundos quando ele é ligado. Se for  coloca-
da no micro-ondas uma caneca com alça e for selecionado 
o tempo de aquecimento de 1 minuto e 32 segundos, o ân-
gulo que a alça da caneca fará com a posição inicial, após 
o término do aquecimento, será de:

(A) 32o

(B) 36o

(C) 72o

(D) 96o

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe os dados apresentados na tabela a seguir.

Partos de mulheres americanas com mais de 35 anos
1990 2008

Total de partos 368 mil 603 mil

Mulheres com mais de 
35 anos solteiras

14% 19%

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, jan. 2011, p. 21

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, o nú-
mero  de  partos  de  mulheres  solteiras  com mais  de  35 
anos teve um crescimento porcentual de 1990 para 2008 
de, aproximadamente,

(A) 5%

(B) 35,7%

(C) 55,4%

(D) 122%
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do Ipea, em futuro próximo, com a entrada 
em  operação  das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica 
atualmente em construção, a oferta de energia elétrica no 
Brasil  aumentará em 35%. Atualmente,  72% da energia 
elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, e o 
restante é produzido por outras fontes, como combustíveis 
fósseis, biomassa, termonucleares e eólicas.  Com as no-
vas usinas, a participação das fontes hídricas na geração de 
energia representará apenas 64% da energia elétrica gerada 
no país.  (Disponível  em:  <http://www.ipea.gov.br>.  Acesso 
em: 12 mar. 2011).

De acordo com estes dados,  conclui-se que a oferta de 
energia produzida pelas hidrelétricas aumentará no futuro 
próximo em relação à oferta atual. Qual será o porcentual 
desse aumento? 

(A)   8%

(B) 12%

(C) 20%

(D) 29%

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguir, são mostrados um quadrado e um retângulo de 
áreas iguais.

Admitindo-se que a medida do menor lado do retângulo seja a 
terça parte da medida do lado do quadrado, a razão entre o 
perímetro do quadrado (PQ) e o perímetro do retângulo (PR) 
será de:

(A) 0,3

(B) 0,6

(C) 0,9

(D) 1,2

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria foi à feira com R$ 15,00 para comprar abacaxi 
e melão. Se ela comprasse três abacaxis e dois melões 
faltariam R$ 2,60 para ela pagar a compra. No entanto, se 
ela levasse um melão a menos, sobraria R$ 1,40 de troco. 
Nessas condições, o preço de cada abacaxi é: 

(A) R$ 3,20

(B) R$ 3,70

(C) R$ 4,00

(D) R$ 4,30

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o total de casamentos ocorridos 
no país em 2009, distribuídos por sexo e pelo estado civil 
dos cônjuges antes do casamento.

Mulher
Solteira

Mulher
Viúva

Mulher
Divorciada

Homem
Solteiro 771.197 5.295 39.716

Homem
Viúvo 8.651 2.826 4.762

Homem
Divorciado 70.655 3.932 26.613

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2011

De acordo com os dados da tabela, qual é a quantidade 
de casamentos ocorridos em 2009 em que ambos os côn-
juges não eram solteiros?

(A)   16.239

(B)   38.133

(C)   71.091

(D) 101.200

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico de uma função afim intersecta o eixo das orde-
nadas no ponto de coordenadas (0, 3). Considere que o 
triângulo, situado no segundo quadrante, determinado pe-
los eixos coordenados e pelo gráfico dessa função, tem 
área igual a três unidades quadradas. Qual é a expressão 
que define essa função?

(A) f  x=3x3
2

(B) f  x=3
2

x 3
2

(C) f  x=3
2

x3

(D) f x=3x3

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados do Censo/2010 feito pelo IBGE mostram que a sé-
rie das populações dos 246 municípios goianos apresenta 
forte  assimetria  em sua  distribuição.  Enquanto  a  média 
dessa série é de 24.406,7 habitantes, tendo somente 42 
municípios com população superior a esse valor, a media-
na da série é bem menor, apenas 6.876,5 habitantes.(Dis-
ponível  em:  <www.ibge.com.br>. Acesso  em:  11  mar. 
2011).

De  acordo  com  estas  informações,  quantos  municípios 
goianos possuem população entre 6.876,5 e 24.406,7 ha-
bitantes?

(A)   81

(B) 102

(C) 123

(D) 204

matematica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor calculou a média de duas notas obtidas por 
seus alunos por dois critérios diferentes: média aritmética 
simples e média ponderada, utilizando peso 2 e 3 na pri-
meira e na segunda notas, respectivamente. Qual foi a pri-
meira nota de um aluno cuja média aritmética simples foi 
6,5 e a média ponderada, da maneira descrita, foi 7,0?

(A) 4,0

(B) 5,0

(C) 6,8

(D) 8,5

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção na Agri-
cultura no estado de Goiás, no período de 2003 a 2008.

De acordo com os dados apresentados neste gráfico, a pro-
dução média na agricultura no estado de Goiás no período 
mencionado foi

(A) inferior à produção no ano de 2005.

(B) superior à produção no ano de 2004.

(C) superior  à média da produção nos anos de 2007 e 
2008.

(D) inferior  à  média  da  produção  nos  anos  de  2004  e 
2007.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Microsoft©  Windows  7  Ultimate  reconhece  classifica-
ções  de jogo,  como aquelas  designadas pelo  Entertain-
ment Software Rating Boarding (ESRB), as quais indicam 
a idade mínima recomendada. Que classificações defini-
das pela ESRB são adequadas para a conta de um usuá-
rio nesse sistema operacional?

(A) A (Todas as idades); B (12+); C (15+); D ( 17+); Z 
(18+).

(B) EC (Infantil); E (Livre); E10+- (Maiores de 10 anos); T 
(Adolescente);  M (Adulto);  AO (Somente para Adul-
tos).

(C) G (Geral); PG (Recomendada Orientação dos Pais); 
M (Adulto); MA (MA15+).

(D) 3+ (Para 3 anos ou mais); 7+ (Para 7 anos ou mais); 
12+ (Para 12 anos ou mais); 16+ (Para 16 anos ou 
mais); 18+ (Para 18 anos ou mais).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Windows 7 Ultimate apresenta a barra de ta-
refas, na parte inferior da tela, utilizada para iniciar progra-
mas e  alterná-los entre os programas abertos. Ao pairar 
com o cursor sobre os ícones da barra de tarefas, o usuá-
rio verá miniaturas de todos os arquivos ou janelas abertas 
e, ao pairar sobre uma miniatura,

(A) iniciará a captura da tela.

(B) iniciará uma varredura por vírus.

(C) fechará o programa aberto.

(D) verá uma pré-visualização em tela inteira.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No BrOffice Writer 3.3.1, qual barra de ferramentas é exibi-

da quando o usuário clicar no ícone ?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a figura a seguir,  criada a partir de um docu-
mento produzido no BrOffice Writer 3.3.1.

O recurso utilizado para inserir o texto “Procure mais refe-
rências bibliográficas” foi obtido com o uso de

(A) um cabeçalho.

(B) um marcador.

(C) uma anotação.

(D) uma caixa de texto.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a seleção das células apresentadas na figura a 
seguir.

Nessa seleção, quando o usuário clicar na opção do menu 
“Dados | Filtro | Autofiltro” no BrOffice Calc 3.3.1, visualiza-
rá a planilha dada por:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Microsoft© Office Word 2007, é possível usar quebras 
de seção para alterar o layout ou a formatação de uma pá-
gina ou de páginas do documento. Em um documento com 
duas páginas e sem quebra de seções e páginas, que íco-
ne pode auxiliar na identificação da tarefa que visa inserir 
uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na terceira 
página?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office Word 2007 permite criar e salvar do-
cumentos  em um formato  que  possua  um conteúdo  de 
exemplo, formatação ou objetos que possam ser usados 
para criar um novo documento com rapidez e facilidade, 
podendo ser um arquivo .dotx ou um arquivo .dotm. Para 
executar  esta  ação,  o  usuário  deve  clicar  no  “Botão 
Office”, selecionar a opção “Salvar como” e escolher o íco-
ne: 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

De forma a auxiliar no controle financeiro para a prepara-
ção de refeições,  o usuário  pode calcular  o  valor  gasto 
com os ingredientes. Na célula F6, a fórmula que permite 
ao usuário obter o total de R$ 3.600,00 é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(D2:D5)

(C) =SOMA(E2:E5)

(D) =SOMA(E2:F5)

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  navegador  para  Internet  Google  Chrome 
9.0.597.107, recém-instalado em um computador com sis-
tema operacional Microsoft© Windows 7, apresentado na 
figura a seguir.

O processo de adição da página dada pelo endereço ele-
trônico “www.ufg.br”  aos favoritos pode ser iniciado pelo 
usuário, ao clicar em:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  evolução  dos  microcomputadores  tem  levado  a  uma 
constante  atualização  de  hardware por  parte  dos  seus 
usuários, na busca de tecnologias mais modernas. Para 
desfrutar do uso de acesso a conexões à Internet sem fio, 
o usuário deve instalar em seu computador uma placa de

(A) aceleração gráfica de 512 Mbytes.

(B) fax modem de 56 kbps.

(C) áudio Dolby Digital 5.1.

(D) rede 802.11g.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  o  Decreto  Federal  n.  5.296/2004,  que  regula-
menta a Lei Federal n. 10.098/2000 e estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilida-
de das pessoas portadoras de deficiência ou com mobili-
dade reduzida, considera-se acessibilidade:

(A) situação favorável para a adaptação da pessoa porta-
dora de deficiência ao espaço público e privado, para 
ter acesso com segurança assistida a equipamentos 
urbanos e edificações. O deficiente deve adaptar-se 
aos espaços comuns, combinando sua limitação com 
o espaço de circulação. 

(B) condição necessária para a inclusão da pessoa com 
deficiência em espaços públicos, bastando para isso 
fazer modificações simples em rampas e banheiros. 
Os outros entraves ou obstáculos que limitem ou im-
peçam o acesso e a possibilidade de as pessoas se 
comunicarem ou terem acesso à informação não são 
fundamentais.

(C) condição para utilização,  com segurança e  autono-
mia,  total  ou  assistida,  dos  espaços,  mobiliários  e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 
de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

(D) garantia de acompanhante para utilização dos espa-
ços, públicos e privados, mobiliários e equipamentos 
urbanos, dos serviços de transporte e meios de co-
municação acessíveis à sua condição particular,  in-
clusive com adaptações arquitetônicas nos edifícios, 
dando acesso aos espaços comuns.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cão-guia é utilizado pelas pessoas com cegueira para 
auxiliar na acessibilidade e na mobilidade, entretanto, mui-
tos estabelecimentos vedam a entrada de animais em de-
terminados espaços, o que pode ser um constrangimento 
para o deficiente. O acesso do cão-guia é livre e autoriza-
do em qualquer espaço público ou de uso coletivo, desde 
que o animal encontre-se vacinado. Tendo por base a le-
gislação nacional pertinente, o cão pode ser considerado: 

(A) acessibilidade de transporte.

(B) recurso-animal em acessibilidade.

(C) acessibilidade de locomoção.

(D) ajuda técnica em acessibilidade.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inclusão  das  pessoas  com  deficiência  nas  escolas  é 
uma realidade constatada hoje em todo o país. São pré-re-
quisitos para a efetivação da educação inclusiva:

(A) currículo flexível, atendimento educacional especiali-
zado, prédio acessível e proposta pedagógica com-
patível.

(B) escola especial, prédio adaptado, laudo psicológico e 
médico e proposta pedagógica única.

(C) escola especial, prédio acessível, laudo médico e re-
gimento escolar único.

(D) prédio adaptado, laudo médico e currículo flexível.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o acesso de pessoa surda aos locais públicos,

(A) o espaço deve ter todas as condições de acessibilida-
de com avisos gráficos em Libras.

(B) o espaço deve possuir  sinalização em alto-relevo e 
piso apropriado.

(C) o espaço deve ter comunicação acessível e, sempre 
que necessário, um intérprete da língua brasileira de 
sinais.

(D) o espaço deve possuir intérprete em Libras e o servi-
ço será custeado pelo usário.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  legislação,  a  deficiência  auditiva  é  definida 
como:

(A) perda da acuidade espacial, parcial ou total, de qua-
renta e um decibéis (dB), aferida por oftalmometria. 

(B) perda unilateral da audição, parcial ou total, de qua-
trocentos decibéis (dB) ou mais, aferida por especia-
lista.

(C) limitações associadas a duas ou mais áreas de habili-
dades auditivas com perda lateral da audição.

(D) perda bilateral da audição, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação da pessoa surda ou com deficiência auditiva 
deve ser feita

(A) em escolas bilíngues ou escolas comuns da rede re-
gular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, 
para as etapas da educação básica,  com docentes 
das diferentes áreas do conhecimento, cientes da sin-
gularidade linguística dos alunos surdos, bem como 
com a presença de tradutores e intérpretes de Libras 
Língua Portuguesa.

(B) em escolas especiais da rede de ensino público aber-
tas a alunos com outras deficiências, para a alfabeti-
zação,  com  docentes  especializados  em  educação 
especial, devidamente licenciados em Libras, sendo a 
tradução para a Libras feita pelo professor titular da 
sala. O intérprete é necessário somente em momen-
tos específicos.

(C) em escolas especiais regulares em que tenham alu-
nos com deficiência mental, com deficiência intelec-
tual e com deficiência física, devendo o Poder Público 
garantir acesso a todos os níveis de ensino, contando 
com espaços exclusivos para o ensino de Libras, com 
a presença  de intérprete  de Libras.  Nesse  caso,  o 
aluno deve ser oralizado para participar da vida esco-
lar. 

(D) em escolas  inclusivas  públicas  que  trabalhem com 
língua  portuguesa,  com  professores  especializados 
em educação especial, sendo facultativo o ensino de 
Libras nessas escolas. A tradução e a interpretação 
em Libras devem ser custeadas pelo interessado ou 
seu responsável. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei Federal n. 8.069/1990, o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente deve dispor ao aluno com necessida-
des educacionais especiais:

(A) atendimento individualizado em escolas especiais da 
rede de ensino.

(B) atendimento educacional especializado, preferencial-
mente na rede regular de ensino.

(C) atendimento comum a todos os alunos em escolas 
regulares. 

(D) atendimento educacional especializado, preferencial-
mente em escolas especiais.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Poder Público, especialmente em prédios federais, esta-
duais e municipais,  deve garantir  às pessoas surdas ou 
com deficiência auditiva:

(A) telefone de uso comum com o programa dosvox es-
pecífico para pessoas surdas. 

(B) telefone de atendimento adaptado para comunicação 
com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva.

(C) telefone adaptado com teclado contendo letras mai-
úsculas.

(D) telefone adaptado com programa para comunicação 
em libras.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A língua brasileira de sinais tem as seguintes característi-
cas:
(A) primeira língua da comunidade surda, modalidade vi-

sual, possibilidade de oralidade da pessoa surda.
(B) segunda  língua  da  comunidade  surda,  modalidade 

motora, substituição da modalidade escrita da língua 
portuguesa.

(C) primeira língua da comunidade surda, língua visual- 
motora, distinta da modalidade escrita da língua por-
tuguesa.

(D) primeira língua da comunidade surda, antecessora da 
língua portuguesa, modalidade motora.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao aluno surdo ou com deficiência auditiva devem ser as-
segurados os seguintes recursos:
(A) sistema de avisos e sinalização assistida.
(B) intérprete e/ou instrutor da língua brasileira de sinais, 

para a tradução da língua portuguesa.
(C) tradutor e acompanhamento de professor específico.
(D) equipamentos  especiais  e  profissional  para  atendi-

mento individualizado.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Política Nacional de Educação Especial tem como públi-
co-alvo:
(A) alunos com deficiência, transtornos globais do desen-

volvimento e dificuldades de aprendizagem.
(B) alunos com deficiência, transtornos globais do desen-

volvimento e altas habilidades e superdotação.
(C) alunos com deficiência auditiva, intelectual, física e vi-

sual.
(D) alunos com deficiência, transtornos globais do desen-

volvimento e transtorno do déficit de atenção ou hipe-
ratividade.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  Política  Nacional  de  Educação  Especial 
(MEC/Seesp 2007), o atendimento educacional especiali-
zado, além de favorecer a autonomia e a independência 
na escola e fora dela,

(A) complementa e/ou suplementa a formação dos alunos.

(B) substitui e/ou suplementa a formação dos alunos.

(C) reelabora a formação dos alunos.

(D) implementa a formação dos alunos.
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para Brito (1995), existem basicamente dois tipos de ver-
bos na Libras; verbos que possuem marca de concordân-
cia e verbos que não possuem marca de concordância, 
respectivamente exemplificados em
(A) TRABALHAR e AMAR
(B) AMAR e PERGUNTAR
(C) PERGUNTAR e RESPONDER
(D) PERGUNTAR e TRABALHAR

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Quadros e Karnopp (2004),  um tipo de 
processo morfológico bastante comum na língua de sinais 
brasileira é aquele que deriva nomes de verbos ou vice-
versa. Para esta derivação na Libras, o parâmetro respon-
sável pela mudança é

(A) o movimento.

(B) a configuração das mãos.

(C) o ponto de articulação.

(D) a configuração não manual.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  oralismo,  ou  filosofia  oralista,  apoia  a  integração  da 
criança surda à comunidade de ouvintes, dando-lhe condi-
ções de desenvolver  a língua oral (no caso do Brasil,  o 
português) (Goldfeld, 1997). O oralismo percebe a surdez 
como uma deficiência que deve ser

(A) tratada com a introdução da gestualização.

(B) tratada com todo tipo de comunicação.

(C) minimizada por meio da estimulação auditiva.

(D) tratada com aparelho auditivo.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O papel do intérprete, ao realizar a interpretação da língua 
falada para a língua sinalizada e vice-versa, é o de pautar-
se em princípios de

(A) confiabilidade, presteza, harmonia, discrição e aten-
ção.

(B) confiabilidade,  imparcialidade,  discrição,  distância 
profissional e fidelidade.

(C) confiabilidade, atenção, leveza, discrição e fidelidade.

(D) confiabilidade, retidão, cuidado, discrição e fidelidade.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atuação do intérprete no âmbito educacional requer do 
profissional uma atuação específica que envolve, além do 
conhecimento das línguas (oral e de sinais),

(A) mediação  da  comunicação  professor/aluno  surdo  e 
formação específica.

(B) mediação para o aluno surdo e conhecimento do am-
biente escolar.

(C) mediação  da  comunicação  professor/aluno  surdo  e 
para os demais. 

(D) mediação  da  comunicação  professor/aluno  surdo  e 
planejamento pedagógico.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Roberts (1992) apresenta seis categorias relacionadas às 
competências para analisar  o processo de interpretação 
Língua Portuguesa/Libras. São elas:

(A) competência linguística, competência para transposi-
ção da língua, competência metodológica, competên-
cia  na  área,  competência  bicultural  e  competência 
técnica.

(B) competência  linguística,  competência  para  transfe-
rência,  competência procedimental,  competência  na 
área, competência bicultural e competência técnica.

(C) competência  linguística,  competência  para  transfe-
rência,  competência  metodológica,  competência  na 
área, competência bicultural e competência técnica.

(D) competência  linguística,  competência  para  transfe-
rência, competência metodológica, competência bilín-
gue, competência bicultural e competência na área.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Art.  26 da Declaração Universal  dos Direitos 
Linguísticos, “Todas as comunidades linguísticas têm direi-
to a um ensino que permita a todos os seus membros ad-
quirirem o perfeito conhecimento da sua própria língua”.

Na perspectiva bilíngue, os sistemas de ensino devem ga-
rantir ao aluno surdo:

(A) ensino de Libras como L2 e de Língua Portuguesa 
como L1.

(B) ensino exclusivo em Libras como valorização de sua 
língua natural.

(C) ensino em Libras e Língua Portuguesa, com apoio de 
intérprete.

(D) ensino de Libras como L1 e Língua Portuguesa como 
L2 .
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Decreto n. 5626/2005, que dispõe sobre a for-
mação do tradutor intérprete de Libras/Língua Portuguesa, 
nos próximos dez anos, a partir de sua publicação, a for-
mação de tradutor e intérprete de Libras/Língua Portugue-
sa, em nível médio, deve ser realizada por meio de

(A) cursos de educação profissional, cursos de extensão 
universitária e cursos de formação continuada promo-
vidos por instituições de ensino superior e instituições 
credenciadas por secretarias de educação. 

(B) cursos  de  educação  especial,  cursos  de  extensão 
universitária e cursos de formação em Libras promo-
vidos por instituições de ensino superior e instituições 
credenciadas por secretarias de educação.

(C) cursos  de  educação  especial,  cursos  de  extensão 
universitária e cursos de formação continuada promo-
vidos por instituições que ofereçam cursos de Libras 
ministrados por surdos.

(D) cursos de educação profissional, cursos de educação 
especial e cursos de formação continuada promovi-
dos por instituições  de educação especial para sur-
dos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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