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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, 
de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno de Prova 
(Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (10 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, 

C, D), valendo 1 ponto cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para 
aprovação.  

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção de 
sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação 
do Processo Seletivo. 

 
6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA , 

caso contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar questões sem respostas. 
 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos fiscais, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como qualquer 

comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta, devidamente assinado. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da prova. A não 
observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes do seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 

13- O gabarito será publicado no dia 19/11/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA  a partir 
do dia 29/11/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 01/10/2016. 
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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO S DE 
NÍVEL MÉDIO/FUNPREV – TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 1  a 6. 
 

TEXTO: DESPERDÍCIO BRASIL 
 

Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam no Custo Brasil, 
no preço que pagam para fazer negócios num país com regras obsoletas e vícios 
incrustados. O atraso brasileiro é quase sempre atribuído a alguma forma de 
corporativismo anacrônico ou privilégio renitente que quase sempre têm a ver com o 
trabalho superprotegido, com leis sociais ultrapassadas e com outras bondades 
inócuas, coisas do populismo irresponsável, que nos impedem de ser modernos e 
competitivos. 
Raramente falam no que o capitalismo subsidiado custa ao Brasil. 

O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de 
pagar em impostos não devia ser tão grande, é só uma amostra da sub-tributação, 
pela fraude ou pelo favor, que há anos sustenta o nosso empresariado chorão, e não 
apenas na área financeira. A construção simultânea da oitava economia e de uma das 
sociedades mais miseráveis do mundo foi feita assim, não apenas pela sonegação 
privada e a exploração de brechas técnicas no sistema tributário – que, afinal, é 
lamentável, mas mostra engenhosidade e iniciativa empresarial – mas pelo favor 
público, pela autossonegação patrocinada por um Estado vassalo do dinheiro, 
cúmplice histórico da pilhagem do Brasil pela sua própria elite. 

O Custo Brasil dos lamentos empresariais existe, como existem empresários 
responsáveis que pelo menos reconhecem a pilhagem, mas muito mais lamentável e 
atrasado é o Desperdício Brasil, o progresso e o produto de uma minoria que nunca 
são distribuídos, que não chegam à maioria de forma alguma, que não afetam a 
miséria à sua volta por nenhum canal, muito menos pela via óbvia da tributação. 
Dizem que com o que não é pago de imposto justo no Brasil daria para construir outro 
Brasil. Não é verdade. Daria para construir dois outros Brasis. E ainda sobrava um 
pouco para ajudar a Argentina, coitada. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

01) Para compreender bem um texto, é indispensável que haja uma perfeita 
compreensão das palavras que nele constam. Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada apresenta um sinônimo INCORRETO. 
 
A) “...privilégio renitente ...” – insistente. 
B) “...pela fraude ...” – burla. 
C) “...outras bondades inócuas ...” – ofensivas. 
D) “...pela via óbvia  da tributação...” – evidente. 
 
02) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a que categoria se refere 
o termo “chorão ” empregado pelo autor no segundo parágrafo. 
 
A) Governo. 
B) Empresários. 
C) Povo. 
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D) Trabalhadores. 
 
03) “O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de pagar 
em impostos não devia ser tão grande, é só uma amostra da sub-tributação, pela 
fraude ou pelo favor, que há anos sustenta o nosso empresariado chorão, e não 
apenas na área financeira”. Assinale a alternativa que apresenta CORRETA e 
RESPECTIVAMENTE, os responsáveis pela fraude e pelo favor. 
 
A) Os empresários e o poder público. 
B) O povo e os Políticos.  
C) O povo e os empresariados. 
D) Empresariados e os sonegadores.  
 
04) “Sempre que se reúnem  para lamuriar...”. Assinale a alternativa que apresenta a 
CORRETA classificação do verbo em destaque. 
 
A) 1.ª pessoa do plural – Pretérito Perfeito – Modo Indicativo.  
B) 3.ª pessoa do plural – Presente – Modo Indicativo. 
C) 3.ª pessoa do plural – Presente – Modo Subjuntivo. 
D) 1.ª pessoa do plural – Pretérito Perfeito – Modo Subjuntivo. 
 
05) “Raramente falam no que o capitalismo subsidiado custa ao Brasil”. Assinale a 
alternativa que apresenta a CORRETA classificação morfológica do termo em 
destaque. 
 
A) Advérbio. 
B) Conjunção. 
C) Preposição. 
D) Verbo. 
 
06) “A construção simultânea da oitava  economia...”. O termo em destaque está 
CORRETAMENTE classificado em: 
 
A) Numeral cardinal. 
B) Numeral ordinal. 
C) Numeral multiplicativo. 
D) Numeral fracionário. 
 
07) Preencha cada lacuna com um dos termos indicados entre parênteses. Depois, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
I – Compramos os presentes na _______ de brinquedos. (SESSÃO/SEÇÃO/CESSÃO) 
II – Os discentes falam _________. (DE MAIS/DEMAIS) 
III – Os funcionários escolheram um _______ momento para sair. (MAL/MAU). 
IV- _______ fica sua residência? (ONDE/AONDE) 
V - ______ chover, iremos sair no final de semana. (SE NÃO/SENÃO). 
 
A) sessão, demais, mau, onde, senão. 
B) seção, de mais, mal, aonde, se não. 
C) seção, demais, mau, onde, se não. 
D) cessão, de mais, mal, aonde, senão. 
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08) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 
 
Aquele é o livro _______ Carlos se interessou. 
Júlia foi aprovada no processo seletivo _______? 
Foi aprovada _________ estudou bastante. 
Alguns candidatos não compreendem o ________ de não terem sido aprovados. 
Não foram aprovados _______? 
 
A) porque; porque, porque; por quê; porque. 
B) por que; por quê, por que; por quê; por quê. 
C) porque; por que; porquê; por que. 
D) por que; por quê, porque; porquê; por quê. 
 
09) Em síntese, a locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais 
substantivo (ou advérbio) com valor de um adjetivo. Assim sendo, aponte a alternativa 
em que a locução adjetiva NÃO corresponde ao adjetivo dado. 
 
A) lupino - de lobo. 
B) ofídico – de sonho. 
C) pecuniário – de dinheiro. 
D) telúrico – de terra. 
 
10) Dadas as sentenças: 
 
I – O livro é para eu ler. 
II – Nada há entre mim e ti. 
III – Tudo ia bem entre eu e ela. 
IV – Para mim, falar de religião é algo complexo. 
 
Verificamos que estão CORRETAS:  
 
A) Apenas as sentenças I, II e III. 
B) Apenas as sentenças II, III e IV. 
C) Apenas as sentenças I, II e IV. 
D) Apenas as sentenças I, III e IV. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Qual resultado obteremos ao transformar os comprimentos de 8.000 metros e 
9.400 metros em km?  
 
A) 8 km e 9,4 km. 
B) 9,8 km e 0,94 km. 
C) 800 km e 940 km. 
D) 0,800 km e 0,940 km. 
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12) Você deverá calcular a área e o perímetro de uma figura plana retangular, com 9 
cm de comprimento por 5 cm de altura, e encontrará o resultado que será 
respectivamente de: 
 
 
A) 14 cm2 e 32 cm. 
B) 32 cm2 e 28 cm. 
C) 45 cm2 e 28 cm. 
D) 45 cm2 e 14 cm. 
 
13) Deveriam ser utilizados na construção de um campo de futebol 24 caminhões de 
areia, com capacidade unitária de 2 m3, fazendo uma viagem por dia, para concluir os 
serviços em 6 dias. Quero reduzir o tempo para 4 dias.  Usando caminhões maiores, 
com capacidade de 3 m3, também fazendo uma viagem por dia, quantos deles 
deveriam ser contratados? 
 
A) 32. 
B) 24. 
C) 29. 
D) 54. 
 
14) Na sala de um concurso tínhamos 80 candidatos, sendo que somente 16 
obtiveram êxito. Qual o percentual de aprovação dos candidatos? 
 
A) 16%. 
B) 19%. 
C) 20%. 
D) 21%. 
 
15) Você foi ao banco e aplicou R$6.000,00 em um investimento com taxa de 5% ao 
mês, capitalização simples (juros creditados no fim do período). Decorridos 8 meses 
houve o resgate total do valor. Qual o montante (capital + juros) a ser recebido? 
 
A) R$6.400,00. 
B) R$6.800,00. 
C) R$7.400,00.  
D) R$8.400,00. 
 
16) Dada a equação: 10x + 8 = 9x + 13, teremos como solução a resposta: 
 
A) 2. 
B) 5. 
C) 12. 
D) 19. 
 
17) No meu sítio tenho criação de patos e coelhos.  Estão separados e contei, por 
baixo das gaiolas, 70 pés. Sei que tenho 20 animais. Quantos patos e quantos coelhos 
há nas gaiolas? 
 
A) 9 patos e 17 coelhos. 
B) 8 patos e 12 coelhos. 
C) 5 patos e 15 coelhos. 
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D) 4 patos e 16 coelhos. 
 
18) Encontramos números diferentes de zero ,formando uma proporção, ordenados 
com os valores de 12, 6, 18 e com um desconhecido que chamaremos de “x” (12,6,18, 
x). Qual a opção que corresponde ao valor do número desconhecido? 
 
A) 11. 
B) 7. 
C) 8. 
D) 9. 
 
19) Dada a equação: x2 - 3x + 2 = 0, encontre as suas raízes. 
 
A) 2 e 1. 
B) -2 e -1. 
C) -2 e -1. 
D) 3 e -3. 
 
20) Use seu raciocínio lógico e faça a opção pela sequência numérica de 3, 4, 5, 13, 
14, 15, 23, 24, 25, 33, 34,? 
 
A) 3. 
B) 35. 
C) 39. 
D) 40. 
 

INFORMÁTICA 
 
21) Assinale a alternativa que apresenta um aplicativo do Windows que permite 
visualizar a estrutura de pastas e arquivos do computador local e de um computador 
na rede, manipular arquivos com operações de cópia, mover para um novo local, 
alterar o nome, visualizar e manipular todas as unidades de armazenamento 
instaladas no computados (discos rígidos, pen drives, unidade de CD/DVD). 
 
A) Program Explorer. 
B) Console Explorer. 
C) Windows Explorer. 
D) Internet Explorer. 
   
22) Para acesso aos sites na internet utilizamos navegadores (browsers). Assinale a 
alternativa que apresenta informações INCORRETAS sobre a utilização dos 
navegadores. 

A) Utilizamos o botão  ou a tecla F5 para que a página atual seja recarregada, ou 
seja, é feito uma nova busca nos arquivos da página no site do servidor,  atualizando o 
seu conteúdo. 
B) Para acessar o conteúdo de um site devemos na barra de endereços digitar o 
endereço do mesmo, sendo que o formato base do endereço de um site é:    
nomedosite@dominio.com.br  . 
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C) Com a possibilidade de adicionar complementos, o navegador já não é apenas um 
programa para acessar sites, sendo possível a instalação de pequenos aplicativos que 
melhoram a navegação e oferecem funcionalidades adicionais. 
D) Ao carregar uma página que em seu conteúdo possua links, é possível com o 
clique com o botão direito do mouse, abrir a página endereçada por este link em uma 
nova guia no navegador. 
   
23) Relacione os itens apresentados a esquerda com a sua funcionalidade correta à 
direita, assinalando a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das definições 
apresentadas. 
 

I.   (   ) É a primeira tela que é aberta após a 
entrada no Windows. É onde se exibe todas 
as aplicações abertas. 

II.  (   ) Podemos acessar informações e 
arquivos em uma máquina na rede. 

III.   (   ) Unidade principal de armazenamento 
dos arquivos, programas e do sistema 
operacional. 

IV.    (   ) Para organizar os arquivos, criamos 
pastas e subpastas, facilitando a 
localização de informações. 

V.   (   ) Todas as informações que ficam 
armazenadas no computador (musica, 
slides, programa), ficam em arquivos. 

 
A) IV – II – V – I – III. 
B) I – III – V – IV  –  II. 
C) V – I – V  – III – II. 
D) IV – V – I  – II – III.  
  
24) Ao selecionar um parágrafo, no editor de textos Microsoft Word®, depois acessar o 
item Parágrafo (fragmento da imagem da janela apresentada abaixo), indique a 
alternativa CORRETA que apresenta a descrição completa das funções 
disponibilizadas nesta imagem. 
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A) Ajuste das margens esquerda (3cm) e direita da página (2cm), distância da primeira 
linha (1,5cm) em relação ao topo da página, espaçamentos antes e depois de uma 
nova página (6pt) e o espaçamento de linhas da página (1,5 linhas). 
B) Espaçamento de 3cm a esquerda e 2cm à direita do alinhamento do texto em 
relação a primeira linha do parágrafo (1,5cm). Espaçamento entre as margens do 
parágrafo (6pt) e entre as linhas do parágrafo  (1,5 linhas). 
C) Definição da margem esquerda (3 cm)  e direita (2 cm) do parágrafo em relação à 
página do documento, distância da primeira linha do parágrafo (1,5cm) em relação à 
margem esquerda, espaçamento antes e depois do parágrafo (6 pt) e o espaçamento 
entre linhas do parágrafo (1,5 linhas). 
D) Espaçamento de 3cm a esquerda e 2cm à direita do parágrafo em relação à uma 
tabela, sendo que a primeira linha da tabela terá altura de 1,5cm. Espaçamento entre 
as margens da página e a tabela (6pt) e entre as linhas da tabela  (1,5 linhas). 
  
25) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a funcionalidade da figura abaixo. 

 
A) Ícone que representa um arquivo do padrão PDF chamado ContasJaneiro.pdf . 
B) Atalho para acesso a um slide do Microsoft Power Point® chamado 
ContasJaneiro.pdf . 
C) Atalho que representa o arquivo ContasJaneiro.pdf permitindo seu acesso por 
atalho na internet. 
D) Ícone que representa conversão de um arquivo do padrão PDF para UDF reader. 
   
26)  Recurso importante presente em todos os aplicativos da família Office® 
(Word®, Excel® e Power Point®) que permite a inserção de informações (tais como: 
logomarcas, títulos, número de página) no topo e na parte de baixo das páginas, que 
também serão exibidos no momento de impressão, é: 
 
A) Utilização de Estilos e Formatação. 
B) Cabeçalhos e Rodapés. 
C) Design de páginas e Temas. 
D) Inserção de Tabelas e Fontes. 
 
27) Considerando o software de criação de slides Microsoft Power Point®, analise as 
afirmações abaixo, assinalando a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 
de afirmações verdadeiras e falsas. 
 
(     )  É possível, através do menu Exibição, alterarmos o modo de apresentação para 
Anotações, possibilitando que ao apresentar ou imprimir os slides que também 
apareçam as anotações feitas. 
(    )  Slide mestre é um recurso disponível que permite a criação de títulos, formatação 
do slide, inserção de formas ou logomarcas, que serão aplicadas no momento de 
impressão da apresentação. 
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(     )  Através do menu Arquivo, opção Exportar, podemos criar um arquivo PDF ou um 
filme da apresentação de slides, incorporando todos os recursos utilizados. 
(     )  É possível iniciar a apresentação de slides, partindo do slide atual ou partindo do 
primeiro slide, bem como fazer uma apresentação personalizada, definindo quais 
slides você deseja apresentar. 
(   )  Utilizamos a ferramenta Personalizar plano de fundo, disponível no menu 
Exibição, para realizar a formatação de plano de fundo dos slides, possibilitando a 
utilização de temas e preenchimentos sólidos, gradientes, com imagem, dentre outros. 
 
 
A) V – F – V – V – F 
B) V – V – F – V – V 
C) V – F – F – F – V 
D) F – F – F – V – V 
   
28)  No Windows temos os diversos programas que podem ser executados no 
sistema. Podemos remover (desinstalar) programas instalados no computador ou 
alterar configurações de programas já instalados, assinale a alternativa CORRETA 
que possibilita executar estas ações. 
 
A) Acessar o Windows Explorer – selecionar o programa – teclar Delete ou Insert. 
B) Através do Menu Iniciar – Gerenciamento de Disco – menu Ação e escolher a 
opção desejada. 
C) Acessar o Painel de Controle – item Programas e Recursos – selecionar o 
programa e a ação desejada. 
D) Acessar as Ferramentas Administrativas – item Propriedades dos Programas – 
escolher a ação desejada. 
   
29) Assinale a alternativa que apresenta uma ação que NÃO pode ser feita no 
Windows. 
 
A) Menu Iniciar – Desligar – Fazer Logoff, permite a troca do usuário atual, fechando 
todos os seus programas abertos. 
B) Na barra de endereços do Windows Explorer, podemos indicar o endereço e o 
nome de um arquivo ou pasta, e com isso o sistema irá localizá-lo. 
C) Considerando que o Windows grava os arquivos em partes separadas, ocupando 
os espaços livres no disco, utilizamos o utilitário Desfragmentador de Disco que 
reorganiza os arquivos no disco, fazendo-os ocupar espaços únicos, sem 
fragmentações. 
D) Quando você copia (Ctrl-C) ou recorta (Ctrl-X) um arquivo ou uma informação 
selecionada, este item fica armazenado na área de trabalho, aguardando que você 
pressione Ctrl-V para colar em outro local. 
 
30) Em uma planilha de cálculos (figura apresentada abaixo), assinale a alternativa 
CORRETA para inserir uma fórmula (na célula B8) que realize a soma dos Vales. 
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A)  =SOMA(B3:B7) 
B)  =SOMA(B3-B7) 
C)  =SOMA(B3,B7) 
D)  =ADICAO(B3;B7) 
 
 
Considerando uma planilha de cálculos com uma relação de servidores, seus salários 
e cálculos, representada na figura abaixo, responda as questões 31 e 32. 

 
 
31) Assinale a alternativa que apresenta a fórmula CORRETA para o cálculo do 
Desconto Previdência (célula D4), sendo que ele deve ser 8% do Salário do 
Funcionário (célula C4). 
  
A)  =C4 / 0,8 
B)  =C4 * 0,08 
C)  =C4 + C4 * 0,08 
D)  =C4 * 0,8 
 
32) O Desconto Imposto por Faixa segue a seguinte regra:  funcionários com salário 
menor ou igual a R$ 1000,00 – desconto de 20%; funcionários com salário maior que 
R$ 1000,00 – desconto de 10%. Indique qual alternativa apresenta a fórmula de 
cálculo CORRETA, a ser inserida na célula E4, para o cálculo do Desconto Imposto 
por Faixa. 
 
A)  =SE(C4>1000;C4*0,2;C4*0,1) 
B)  =PROC.SE(C4<=1000;C4*0,02;C4*0,01) 
C)  =SE(C4>1000;C4*0,02;C4*0,01) 
D)  =SE(C4<=1000;C4*0,2;C4*0,1) 
  
33) Na figura abaixo é apresentado parte da estrutura de arquivos de uma máquina 
com Windows do Setor de Recursos Administrativos (nome do servidor: 
SERVERPREF01), sendo que a pasta Documentos foi compartilhada para que os 
funcionários com autorização, possam acessá-la. Assinale a alternativa que apresenta 
o caminho CORRETO para que um funcionário possa acessar ou mapear a pasta 
Memorandos através do seu computador de trabalho. 
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A)  Ambientes de Rede – Item Mapear driver ou pasta de rede - 
\\Localhost\Documentos\Memorandos 
B)  \\SERVERPREF01\Documentos\Memorandos 
C)  \\Localhost\Documentos\Memorandos 
D)  cd \SERVERPREF01\Documentos\Memorandos 
 
34) A janela abaixo apresenta um importante recurso presente nos softwares de 
edição de texto (exemplo Microsoft Word®) que é a criação de estilos para serem 
aplicados em um documento. Assinale a alternativa que apresenta as funcionalidades 
CORRETAS proporcionadas pela criação de estilos em editor de textos. 
 

 
A) Possibilita a definição de formatações, tais como: parágrafo, fonte, numeração, 
tabulação, dentre outras formatações, que serão salvas permitindo aplicação posterior 
no documento de texto. 
B) Possibilita a criação de estilos de exibição de parágrafos e páginas, ajustes do 
design do documento, margens da página, formato de numeração das páginas. 
C) Possibilita a criação de cabeçalhos e rodapés personalizados, definindo planos de 
fundo, imagens nos cabeçalhos e numeração do rodapé. 
D) Possibilita a definição de referências, sumário, notas de rodapé, citações, legendas 
para serem aplicadas no documento. 
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35) A figura abaixo apresenta uma planilha de cálculos, onde foi criada uma fórmula 
para calcular o valor do desconto, sendo: valor da compra multiplicado pelo percentual 
de desconto. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula CORRETA (para gerar o 
valor do desconto) a ser inserida na célula B4, que permita a utilização do recurso de 
autopreenchimento de fórmulas, ou seja, arrastar esta fórmula para as células B5 até a 
B9, possibilitando o resultado correto. 

A)  =A4*D1 
B)  =A4*$D1 
C)  =A4*$D1/100 
D)  =A4*D$1  
    

ATUALIDADES 
 
36) No dia 28 de fevereiro de 2016, na 88ª cerimônia de entrega dos Academy 
Awards, após cinco indicações anteriores sem sair vitorioso, venceu seu primeiro 
Oscar por sua atuação como o protagonista no filme do diretor mexicano Alejandro 
González Iñárritu. A notícia refere-se ao ator:  
 
A) Sean Penn. 
B) Leonardo DiCaprio. 
C) Matthew McConaughey. 
D) Michael Fassbender. 
 
37) Conforme noticiado pela BBC Brasil, após quase 90 anos e décadas de uma 
relação conflituosa, pela primeira vez um presidente americano faz uma visita oficial 
ao país. Barack Obama chegou à ilha na tarde deste domingo para marcar mais um 
avanço no seu plano de reaproximação. O último presidente dos Estados Unidos que 
viajou oficialmente até lá foi Calvin Coolidge, em um navio de guerra, há 88 anos. O 
país visitado foi: 
 
A) Cuba. 
B) República Dominicana. 
C) Trinidad e Tobago. 
D) Malvinas. 
 
38) De acordo com o noticiado no site do jornal El País Brasil, os Estados Unidos 
viveram no domingo de 12/06/2016, um de seus capítulos mais sombrios. Um homem 
de 29 anos abriu fogo em uma casa noturna popular entre a comunidade gay, 
matando pelo menos 50 pessoas e ferindo 53. Foi o pior atentado a tiros múltiplo da 
história. Os primeiros indícios apontam para um único atirador, que foi baleado pela 



 
 

 
Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários - Nível Médio – Técnico de Informática (Edital nº 
01/2016).      12 

 

polícia. O atirador, identificado como Omar Siddique Mateen, era cidadão norte-
americano de pais afegãos. O presidente Barack Obama descreveu o massacre como 
“ato de terrorismo e ódio”. O atentado ocorreu em:  
 
A) Atlanta (Geórgia). 
B) Jacksonville (Flórida). 
C) Columbia (Carolina do Sul). 
D) Orlando (Flórida). 
 
39) A matéria intitulada “'Pokémon Go' começa a funcionar no Brasil”, publicada em 03 
de agosto de 2016 pelo site estadao.com.br, discorre sobre o lançamento do jogo de 
captura de pokémons em território nacional. O aguardado game faz com que o jogador 
vivencie uma espécie de "jornada pokémon", sendo necessário caminhar pela cidade 
à procura de monstrinhos que só são visíveis pela tela do celular. O game foi 
desenvolvido pela: 
 
A) Sony em parceria com a Microsoft. 
B) Google. 
C) Nintendo em parceria com a Niantic. 
D) SEGA. 
 
40) No dia 19 de maio de 2016, o STF suspendeu a eficácia da lei que autorizava uso 
da fosfoetanolamina. Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5501 para 
suspender a eficácia da Lei 13.269/2016 e, por consequência, o uso da 
fosfoetanolamina sintética. A lei autorizava o uso da substância por pacientes 
diagnosticados com neoplasia maligna. 
Substância que é popularmente conhecida como: 
 
A) Pílula do câncer. 
B) Pílula do dia seguinte. 
C) Pílula do emagrecimento. 
D) Pílula da longevidade. 
 


