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É preciso não esquecer nada 
Cecília Meireles 

É preciso não esquecer nada:  
nem a torneira aberta nem o fogo aceso,  
nem o sorriso para os infelizes  
nem a oração de cada instante. 
É preciso não esquecer de ver a nova borboleta  
nem o céu de sempre.  
O que é preciso é esquecer o nosso rosto,  
o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso 
pulso.  
O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos,  
a ideia de recompensa e de glória.  
O que é preciso é ser como se já não fôssemos,  
vigiados pelos próprios olhos  
severos conosco, pois o resto não nos pertence.  
 
1- “O que é preciso é esquecer o nosso rosto, o nosso 
nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso.” 
No trecho retirado da poesia, há: 
a) Catacrese. 
b) Anacoluto. 
c) Personificação. 
d) Eufemismo. 
e) Zeugma. 
 
2- Segundo as regras da nova ortografia, está 
incorreto: 
a) Extraescolar. 
b) Couve-flor. 
c) Afrodescendência.  
d) Entressafra. 
e) Semi-novo. 
 
3- “Antônio deu dinheiro _ dona Joana para que 
voltasse _ casa dos familiares. Ela queria ficar cara _ 
cara com os primos.” 
a) à, à, à. 
b) a, a, a. 
c) à, à, a. 
d) à, a, à. 
e) a, a, à. 
 
4- Indique a alternativa em que a preposição grifada 
não está corretamente empregada: 
a) A preferência de que manifestaste em público não 
pode ser tão cruel. 
b) O crime de que foste vítima até hoje não foi 
solucionado. 
c) Nunca fomos favoráveis a que se construísse uma 
nova escola. 
d) Elas ficaram ansiosas por que o projeto terminasse 
rapidamente. 
e) O carinho por quem nos enviou presentes será 
verdadeiro. 
 
5- “Não consigo imaginar o como de tudo isso.” 
A palavra “como” exerce a função de: 
a) Conjunção subordinativa causal. 
b) Conjunção subordinativa conformativa. 
c) Pronome relativo. 
d) Advérbio interrogativo. 
e) Substantivo. 
 

6- Assinale a alternativa em que o fragmento destacado 
é adjunto adnominal: 
a) A presidenta foi generosa com o presidente 
americano. 
b) A preocupação dos convidados era intrigante. 
c) Não serei poeta de um mundo caduco. 
d) O filme é inadequado para menores. 
e) Viveu perto de uma cidade bonita.  
 
7- “Jonas era o cabeça do grupo.” 
O complemento nominal é: 
a) Jonas. 
b) Jonas era. 
c) Era o. 
d) Cabeça do grupo. 
e) Do grupo. 
 
8- “Quando você chegar ao aeroporto, o avião já terá 
decolado.” 
O tempo é: 
a) Infinitivo pessoal composto. 
b) Futuro composto do subjuntivo. 
c) Futuro do pretérito composto do indicativo. 
d) Futuro do presente composto do indicativo. 
e) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
 
Matemática 

 
09- MDC(34, 29, 49): 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
10- O MMC(10, 24, 39): 
a) 1260 
b) 1360 
c) 1460 
d) 1560 
e) 1660 
 
11- O MDC(12, 36, 48):  
a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 14 
e) 16 
 
12- O MDC(54, 68, 36): 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
13- Em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A 
obteve os seguintes resultados: 4x2, 3x0, 4x2, 0x1, 
2x2, 3x0, 4x4, 2x0. E a média de gols sofridos? 
a) 1,37 
b) 2,37 
c) 3,37 
d) 4,37 
e) 5,37 
 
14- A média aritmética de 12 números é igual a 15. 
Sabe-se que um desses números é igual 92. 
Retirando-se o número 92, qual será a nova média? 
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a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 
 
15- Antônio obteve as seguintes notas nas três 
primeiras provas de uma disciplina de sua faculdade: 
6,5; 5,0 e 8,0. Sua nota final será a média aritmética de 
quatro provas. Sabendo que para ser aprovado sua 
média deve ser maior ou igual a 7,0, qual é a menor 
nota que deve obter na próxima prova? 
a) 8,0 
b) 8,5 
c) 9,0 
d) 9,5 
e) 10 
 
16- A média ponderada de três números consecutivos é 
igual a 12,4. Escrevendo esses números em ordem 
crescente, suas frequências são respectivamente 2, 2 e 
6. Qual é o menor desses números? 
a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) 12 
e) 13 
 
Informática 

 
 

17- O botão   no BrOffice Calc tem a função de? 
a) acessar ligação externa 
b) atualizar um vínculo externo 
c) baixar atualizações 
d) modo rascunho 
e) criar um hiperlink 
 
18- Qual a função no BrOffice Calc do botão 

        ? 
a) mesclar 
b) alinhar texto à direita  
c) alinhar o texto à esquerda 
d) recortar o texto selecionado 
e) centralizar o texto 
 
19- Utilizando o Microsoft Excel qual a função do botão 
? 
a) justifica o texto selecionado 
b) centraliza o texto entre a parte superior e inferior da 
célula  
c) centraliza o texto selecionado 
d) cria lista numerada 
e) classifica uma lista 
 
20- O Windows media player é um programa utilizado 
para? 
a) editar fotos 
b) editar imagens 
c) editar textos 
d) acessar a internet 
e) player para arquivos de imagem e som 
 
21- No prompt de comandos do Windows, o que 
acontece ao digitarmos o comando format c: seguido 
da tecla ENTER? 

a) formata o texto c: 
b) formata a unidade de disco C 
c) formata o caracter C 
d) formata o arquivo c: 
e) este comando não existe 
 

22- No Microsoft Excel o botão  tem a função de? 
a) sobrepor uma página 
b) inserir outro texto 
c) copiar para a área de transferência  
d) colar da área de transferência 
e) nenhuma das alternativas 
 
Conhecimentos Gerais 

 
23- Segundo a história, quando do Descobrimento do 
Brasil, Pedro Alvares Cabral aportou em um território 
que atualmente é o estado:  
a) do Maranhão 
b) da Bahia  
c) de São Paulo  
d) do Paraná 
e) do Ceará  
 
24- O ano de 1822 foi muito importante por Dom Pedro 
I ter:  
a) inaugurado a primeira usina termelétrica no Brasil 
b) assinado a Lei Áurea, abolindo a escravidão 
c) proclamado a República do Brasil 
d) ter sido expulso do país 
e) proclamado a independência do Brasil perante 
Portugal  
 
25- Durante o período colonial vigorou no Brasil o 
sistema de capitanias hereditárias, onde os territórios 
eram passados:  
a) por concessões feitas pela coroa  
b) através da compras de terras  
c) de pai para filho  
d) por aquisição de títulos da dívida pública  
e) nenhuma das alternativas está correta  
 
26-  A planta conhecida como vitória-régia é uma planta 
aquática típica de qual região:  
a) caatinga  
b) do cerrado  
c) amazônica  
d) nordeste  
e) sudeste 
 
27- Marajó é uma ilha que encontra-se localizada no 
Estado:  
a) Santa Catarina 
b) Maranhão  
c) São Paulo 
d) Pará 
e) Bahia 
 
28- Em qual continente o Egito está localizado? 
a) Africano 
b) Americano  
c) Europeu 
d) Australiano  
e) Egípcio  
 
Conhecimentos Específicos 
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29- O som musical possui quatro propriedades que 
são: 
I- Intensidade: É a propriedade do som ser mais forte 
ou mais fraco. segunda a força que empregamos na 
execução da música. 
II- Timbre: É a qualidade do som que permite 
reconhecer sua origem. é através do timbre que  
reconhecemos se o som foi produzido por um 
piano,violão, violino, sax e etc…. 
III- Altura: É a propriedade que indica se o som e mais 
grave ou agudo. 
IV- Duração: É o  tempo em que se  prolonga o som 
podendo ser curto ou longo. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
30- Música é a arte de  combinar os sons musicais e 
suas propriedades, desse modo poderemos  dividí-las 
em três formas diferente de combinações. 
I- Ritmo: É a forma em que se sucedem os valores de 
duração do som na música. 
II- Harmonia : É a combinação de sons sucessivos de 
duração e altura diferente. 
III- Melodia: É um conjunto de sons tocado 
simultaneamente, formando os acordes. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas IV 
e) Todas as afirmativas 
 
31- Quanto à direção de propagação, as ondas podem 
ser classificadas em: 
I- unidimensionais: quando se propagam em apenas 
uma direção, como a onda em uma corda; 
II- bidimensionais: se a propagação ocorre em duas 
direções, que é o caso da onda gerada por uma 
perturbação na água; 
III- ondas tridimensionais: que se propagam em três 
dimensões, como as ondas sonoras. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas IV 
e) Todas as afirmativas 
 
32- A sigla YUV significa componentes do sinal, onde: 
I- 4- Y é o sinal do B (blue) azul e Y; 
II- U(R-Y) é o sinal R (red) vermelho e Y somados; 
III- V(B-Y) é a luminância. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e III 
e) Todas as afirmativas 
 
33- Analise as afirmativas: 
I- O formato DV (Digital Video) surgiu da união das 
empresas Hitachi, JVC, Mitsubishi, Panasonic, Sanyo, 
Sharp, Sony, Thompson, Toshiba e Philips, formando, 

no final de 1993, um grupo de desenvolvimento de 
tecnologia de suporte para televisão digital no que 
consiste desde a captação ao armazenamento das 
imagens (gravação e edição). 
II- Durante o desenvolvimento tecnológico houve uma 
preocupação com os padrões a serem adotados. No 
início do desenvolvimento do formato DV, a expectativa 
era que esse formato fosse utilizado pelas dez 
empresas de tecnologia eletrônica, mas no final, 
surgiram outros três sistemas a partir do DV: o DVCAM 
da Sony, o DVPRO da Panasonic e o Digital-S da JVC. 
III- A JVC não utiliza fita DV, e sim de um cartucho S-
VHS. Tanto a Sony quanto a Panasonic possuem 
equipamentos que reproduzem os formatos DV (fitas 
com duração de até 3 horas) e Mini-DV (fitas com 
duração de 90 e 120 minutos). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 
34- Analise as afirmativas: 
I- A televisão passou do processo mecânico para o 
eletrônico com uma definição de 30 linhas, mas a 
gravação em disco não havia sido abandonada, isto só 
iria ocorrer em 1936, com a mudança de 30 para 405 
linhas de definição. 
II- Seguindo o caminho do desenvolvimento dos 
processos de gravar o som, o vídeo passou também a 
desenvolver técnicas de gravação em fita magnética, 
sendo que os primeiros grandes progressos 
começaram em 1950. 
III- No ano de 1956, em 14 de abril, dois cientistas da 
americana Ampex, Charles Ginsberg e Ray Dolby, 
revolucionaram o modo de fazer televisão com o 
invento do "videoteipe". Deste modo não chegaria mais 
aos olhos do telespectador os erros e improvisos da 
televisão feita ao vivo. As produções podiam ter seus 
trabalhos melhor acabados. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
 
35- Analise as afirmativas As tentativas de transmitir 
imagens aconteceram desde o final do século XIX. I- I- 
Uma das bem sucedidas foi o invento de Alexander 
Bain, em 1842: o "Fac-símile", atualmente conhecido 
como fax. 
II- Os processos que eram mecânicos evoluíram e 
podia-se transmitir imagens com até 30 linhas de 
resolução (os sistemas PAL-M e NTSC utilizam 525 
linhas). Mas havia um problema: como armazenar as 
imagens? 
III- Os primeiros métodos utilizados se basearam nas 
gravações que eram utilizadas para o som, um disco 
de 100 centímetros de diâmetro e de 200 rotações por 
minuto, como nos antigos gramofones. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) Todas as afirmativas 
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36- Podemos definir plano de enquadramento de 
Close-up (CUP): 
a) usado para mostrar um detalhe fino ou se concentrar 
em um objeto específico. 
b) usado para mostrar um detalhe não notado no plano 
mais amplo. 
c) usado para mostrar uma relação entre objetos. Em 
geral, é  considerado a tomada da cintura pra cima de 
uma ou mais pessoas no quadro. 
d) usado para mostrar uma área maior do que o CUM. 
Muitas vezes é considerado uma tomada de corpo todo 
de uma ou mais pessoas no quadro. 
e) usado para estabelecer a locação ou o ambiente em 
que a cena vai se desenrolar ou para incluir mais de 
uma pessoa em um cenário. 
 
37- Podemos definir plano de enquadramento de 
Close-up médio(CUM): 
a) usado para mostrar um detalhe fino ou se concentrar 
em um objeto específico. 
b) usado para mostrar um detalhe não notado no plano 
mais amplo. 
c) usado para mostrar uma relação entre objetos. Em 
geral, é  considerado a tomada da cintura pra cima de 
uma ou mais pessoas no quadro. 
d) usado para mostrar uma área maior do que o CUM. 
Muitas vezes é considerado uma tomada de corpo todo 
de uma ou mais pessoas no quadro. 
e) usado para estabelecer a locação ou o ambiente em 
que a cena vai se desenrolar ou para incluir mais de 
uma pessoa em um cenário. 
 
38- Podemos definir plano de enquadramento de Plano 
médio(PM): 
a) usado para mostrar um detalhe fino ou se concentrar 
em um objeto específico. 
b) usado para mostrar um detalhe não notado no plano 
mais amplo. 
c) usado para mostrar uma relação entre objetos. Em 
geral, é  considerado a tomada da cintura pra cima de 
uma ou mais pessoas no quadro. 
d) usado para mostrar uma área maior do que o CUM. 
Muitas vezes é considerado uma tomada de corpo todo 
de uma ou mais pessoas no quadro. 
e) usado para estabelecer a locação ou o ambiente em 
que a cena vai se desenrolar ou para incluir mais de 
uma pessoa em um cenário. 
 
39- Analise as afirmativas sobre fotografia: 
I- À medida que a fotografia se desenvolvia, os 
fotógrafos também almejavam o reconhecimento de 
seu trabalho como uma forma de arte. Alguns se 
inspiravam em temáticas de pinturas famosas para 
compor suas fotos. 
II- Eles começaram a imaginar formas criativas que 
produzissem diferentes efeitos em suas fotos: 
desfocavam a imagem, retocavam negativos, coloriam 
as cópias impressas e usavam outras maneiras de 
intervenção. 
III- Muitos profissionais se destacaram com tipos 
diferenciados de fotografias. No gênero de retratos, o 
francês Nadar usou recursos de iluminação e figurinos 
para conceber poses em arranjos cênicos que, 
segundo ele, caracterizavam a personalidade de 
figuras famosas da época, como Sarah Bernhardt, 
George Sand e Corot. 
Está correto o que se afirma em: 

a) Todas as afirmativas 
b) Apenas I 
c) Apenas II 
d) Apenas III 
e) Apenas I e II 
 
40- Técnica que codifica as informações de duas ou 
mais fontes de dados em um único canal. Utilizadas em 
situações onde o custo de implementação de canais 
separados para cada fonte de dados é maior que o 
custo e a inconveniência de utilizar as funções de 
multiplexação/demultiplexação. Analise três técnicas 
em sala de aula: 
I- FDM – (Multiplexação por divisão na frequência) 
Técnica utilizada para transmissão de vários canais de 
comunicação em um mesmo meio físico, onde cada 
canal utiliza uma faixa de frequências. 
II- TDM – (Multiplexação por divisão no tempo) Técnica 
utilizada para permitir a existência de vários canais de 
comunicação em um mesmo meio de transmissão. 
Para uma dada taxa de transmissão em bit/s são 
alocados slots no tempo para cada canal de 
comunicação. 
III- WDM – (Multiplexação por divisão no comprimento 
de onda) Sistema de canalização em frequências 
(comprimentos de onda) óticas que permite a 
implantação de mais de uma portadora óptica em um 
enlace de fibra óptica. O WDM está associado a um 
sistema com poucas portadoras (<5), enquanto o 
DWDM é o termo empregado para um sistema com 
muitas portadoras. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Apenas I 
c) Apenas II 
d) Apenas III 
e) Apenas I e II 
 
 
 
 
 


