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NOÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1.
O sinal indicativo da crase é obrigatório, de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa, na palavra destacada em:
(A) A substituição de computadores por outro tipo de aparelho tem provocado a
queda no número de lojas de equipamentos de informática.
(B) As empresas especializadas em informática começaram a criticar o uso
excessivo dos telefones celulares.
(C) A transformação da iluminação artificial deve-se a dedicação de nossos
antepassados para encontrar solução para enxergar durante a noite.
(D) Os grandes magazines vendem aparelhos eletrônicos modernos e
econômicos a preço de custo e em muitas parcelas.
(E) O uso de novas tecnologias na iluminação artificial possibilita a redução do
consumo de energia elétrica e um melhor desempenho.
Questão 2.
“São as ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançarem sobre a tela.”
A preposição sobre indica a mesma relação de sentido que a verificada na
alternativa:
(A) Não costumo falar sobre futebol.
(B) O zagueiro foi sobre o adversário.
(C) As discussões eram sobre política.
(D) O avião caiu sobre as casas da vila.
(E) Sobre ser esnobe, era relutante.
Questão 3.
Em “no escritório transformo o mundo com telefonemas, projetos e papéis.”,
empregando-se o verbo em destaque na voz passiva pronominal, tem-se: “no
escritório transforma-se o mundo com telefonemas, projetos e papéis.”
Essa transformação confere ao trecho um caráter
(A) impessoal.
(B) ambíguo.
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(C) coloquial.
(D) irônico.
(E) melancólico.
Questão 4.
Uma frase redigida com clareza e em conformidade com a norma-padrão da
língua é:
(A) A teoria do caos, que alterações mínimas no presente podem acarretar
mudanças drásticas no futuro, dá suporte à ideia que não pode-se fazer previsão
meteorológica a longo prazo.
(B) A composição das estrelas já não trata-se de um mistério para o homem
comum, mas no início do século XIX era um conhecimento inacessível mesmo
aqueles cientistas mais dedicados.
(C) Em 1900, lorde Kelvin, cientista respeitabilissimo à época, chegou a alegar de
que não haveria mais nada novo à ser produzido pela física, com exceção de
medidas mais precisas.
(D) As limitações do conhecimento humano que continuamente os cientistas
estão expostos são, ao mesmo tempo, entrave e estimulo para que eles possam
dar continuidade em seus estudos.
(E) Marcus du Sautoy, cujo livro ainda não foi traduzido para o português,
demonstra estar consciente de que toca em questões complexas ao discorrer
sobre os limites do conhecimento humano.
Questão 5.
Analise a frase a seguir: Bastantes postos aumentaram o valor do
combustível.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Na frase acima, “bastantes” assume a função de pronome indefinido,
aparecendo antes de um substantivo com o qual deve concordar em número.
(B) Na frase acima, “bastantes” é um advérbio de intensidade, por isso é variável.
(C) Na frase acima, “bastantes” é um adjetivo, por isso deve concordar com o
substantivo em número.
(D) Na frase acima, “bastantes” deveria ser escrito no singular, por representar
quantidade ou qualidade indefinida.
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Questão 6.
“O povo não gosta de música clássica".
Estudante de Letras, mal chegado à faculdade, comecei a dar aulas de
Português numa escola pública da periferia da cidade. Estava feliz porque gostei
do trabalho de professor, nessa escola estadual frequentada sobretudo por
comerciários, office boys, aprendizes de ofício, feirantes etc. Éramos quase todos
da
mesma
idade,
havia
camaradagem
entre
nós.
Um dia convidei um grupinho dos mais chegados pra ir à minha casa ouvir
música. “Música clássica", adverti. Preparei um programinha meio didático,
dentro da sequência histórica, com peças mais ou menos breves que iam do
canto gregoriano a Villa-Lobos. Comentava as diferenças de estilo, de
sentimento, de complexidade. A sessão toda durou quase duas horas, incluindo
minhas
tagarelices.
Gostaram
muito.
Dois ou três dias depois, um deles (pobre, como os outros) apareceu na aula com
um embrulho na mão. “Professor, comprei hoje isso pra mim. O senhor acha que
essa música é boa?" Era um LP de Tchaikovsky, talvez com sinfonias ou
aberturas, não me lembro. Disse que sim, e ele saiu todo sorridente. Imaginei a
cena do dia: ele entrando numa casa de disco do centro da cidade e pedindo um
“disco de música clássica". Venderam-lhe uma gravação barata, nacional.
Ao final do ano letivo despediu-se de mim (sairia da escola, concluído o primeiro
grau) e me deixou na mão um bilhetinho. Não decorei as palavras, que eram
poucas, mais ou menos estas: “Professor, muito obrigado por me fazer gostar de
música clássica". Desmoronei um pouco, pensando em como este país poderia
ser diferente. Não lhe disse, na hora, que a gente pode gostar naturalmente de
qualquer música: é preciso que não obstruam nosso acesso a todos os gêneros
musicais. E embora seja quase impossível que estas palavras cheguem ao meu
antigo aluno, pergunto-lhe agora, com mais de quatro décadas de atraso: “Então,
seu Carlos, gostou do Tchaikovsky?"
(Teotônio Ramires, inédito)
Da pressuposição de que ...... passa-se à inferência de que ......
Em relação ao texto, a frase acima expressará um pensamento coerente
preenchendo-se as lacunas, na ordem dada, com os segmentos:
(A) os estudantes não gostam de música clássica - não há atividade escolar que
os leve a apreciá-la.
(C) a música clássica é para ouvidos refinados - todos podem gostar dela se a
ouvirem com constância.
(B) os adolescentes não gostam de música clássica - quando forem adultos
saberão apreciá-la.
(D) a música clássica tem um mesmo sentido para todos - pouca gente aprecia-a
com sinceridade.
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(E) toda música clássica é de alta qualidade - quem gosta de música popular não
lhe dará atenção.
Questão 7.
Quais os números entre parênteses que ocupam uma vírgula pontuando
adequadamente o texto abaixo, de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa?
A extensão da frase foi (1) durante muito tempo (2) característica exclusiva da
poesia (3) mas o que distingue o verso da prosa (4) vai além da disposição
gráfica.
(A) ( ) 1 2 3 4.
(B) ( ) 3 4.
(C) ( ) 2 3 4.
(D) ( ) 1 2 3.
(E) ( ) 2 3.
Questão 8.
Analise a situação hipotética descrita no texto a seguir e, de acordo com as
regras
de
redação
oficial,
julgue
a
assertiva
apresentada.
Ao participar de uma reunião da CEP, Paula foi encarregada de redigir
documento em que registrou os nomes do presidente da reunião, dos
funcionários presentes, dos que foram convocados, mas que estavam ausentes,
bem como as discussões, propostas, votações e deliberações ocorridas nesse
encontro, tomando o devido cuidado para não rasurar nem emendar esse
registro. Terminada a reunião, Paula datou e assinou o documento, solicitando
aos presentes que também o assinassem. Nessa situação, conclui-se que o
documento redigido por Paula é um relatório.
(A) Certo.
(B) Errado.
Questão 9.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Mesmo tendo ________________ a conta, o cliente teve a sua assinatura
cancelada.
II. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham________________.
III. Eu deveria ter ____________ o pen drive.
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(A) pagado - chegado - trazido.
(B) pagado - chego - trazido.
(C) pago - chego- trago.
(D) pago - chegado - trago.
Questão 10.
- Marcela e Júlia são _____ estudiosas.
- Está fazendo zero ____.
- Talvez ela não _____ tão má.
A alternativa que preenche corretamente as lacunas das orações acima é:
(A) menas – grau – seje.
(B) menas – grau – seja.
(C) menos – graus – seja.
(D) menos – graus – seja.
(E) menos – grau – seja.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 11.
O protocolo sem conexão e não confiável, destinado a aplicações em que a
entrega imediata é mais importante do que a entrega precisa:
A) TCP
B) ICMP
C) IMAP
D) UDP
E) IP
Questão 12.
Com referência aos principais protocolos utilizados na internet, tem-se que o:
A) FTP é o protocolo utilizado para configuração de placas de rede.

6

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSO FUNDO – ANO DE 2019

B) HTTP é o protocolo utilizado para consulta a servidores DNS.
C) ICMP é o protocolo utilizado para streaming de vídeo.
D) SMTP é o protocolo utilizado para envio de e-mails.
E) SNMP é o protocolo utilizado para download de arquivos.
Questão 13.
À qual camada pertencem os repetidores e Cabos UTP?
A) Camada de Transporte.
B) Camada de Aplicação.
C) Camada de Sessão.
D) Camada de IP.
E) Camada de Física.
Questão 14
O comando usado para alterar as permissões de um arquivo no Linux é:
A) chown
B) chgrp
C) usermod
D) userde!
E) chmod
Questão 15
Em cloud computing, o modelo de serviço PaaS refere-se à:
A) Plataforma como serviço.
B) Infraestrutura como serviço.
C) Software como serviço.
D) Planejamento como serviço.
E) Programadores como serviço.
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Questão 16.
No Word 2003, qual o atalho de teclado utilizado para salvar um arquivo:
A) CTRL + X
B) CTRL + C
C) CTRL + B
D) CTRL + N
E) CTRL + S
Questão 17.
No Word 2003, em qual menu localiza-se a opção Ortografia e Gramática:
A) Inserir.
B) Ferramentas.
C) Exibir.
D) Formatar.
E) Arquivo.
Questão 18.
No Windows, qual componente pode ser utilizado para realizar download de
atualizações do sistema operacional:
A) Java
B) Fontes
C) Flash Player
D) Mozilla
E) Windows Update
Questão 19.
No Chrome, qual comando abre a aba de histórico?
A) CTRL + N
B) CTRL + P
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C) CTRL + J
D) CTRL + H
E) CTRL + R
Questão 20
É um programa utilizado para gerenciamento de e-mails:
A) Explorer
B) Windows Media Player
C) Thunderbird
D) Flash Player
E) Pandion
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