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HARDWARE 

 
1. (Paulínia-SP/Técnico/FGV/2021) Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB 

por foto. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas 

num pendrive de 8 GB.  

a) 8.000.   b) 16.000.   c) 32.000.   d) 64.000.   e) 160.000. 

 

2. (Paulínia-SP/Técnico/FGV/2021) Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos 

rígidos tradicionais (HD) e discos sólidos (SSD).  

I. HDs em geral são mais baratos.  

II. SSDs em geral são mais rápidos.  

III. SSDs são mais silenciosos. 

 

Está correto o que se afirma em  

a) II, somente.  b) I e II, somente.  c) I e III, somente.  d) II e III, somente.  e) I, II e III. 

 

3. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) Maria pretende armazenar fotos num pen-drive com 

capacidade de 64 GB. Sabendo-se que essas fotos têm um tamanho padrão de 256 KB, o número máximo 

de fotos que esse pen-drive pode armazenar é, aproximadamente:  

a) 32.000.  

b) 64.000.  

c) 128.000.  

d) 256.000.  

e) 512.000. 

 

SOFTWARE 

 
4. (Paulínia-SP/Técnico/FGV/2021) Assinale o tipo de arquivo (extensão) que em geral não apresenta 

redução significativa de tamanho quando compactado por aplicativos do tipo WinZip ou WinRAR. 

a) .csv.  b) .docx.  c) .jpg.   d) .txt.   e) .xlsx. 

 

5. (FUNSAÚDE-CE/Assistente/FGV/2021) Assinale a opção que indica a extensão que se aplica a um 

arquivo cujo conteúdo é resultado de operações de compactação.  

a) .docx.  b) .pdf.  c) .png.  d) .xlsx.  e) .zip. 

 

WINDOWS 
 

6. (Câmara de Aracaju-CE/Analista/FGV/2021) No Windows, um nome de arquivo que contém caracteres 

inválidos e NÃO seria aceito é:  

a) amostra-gratis.doc.  

b) 12345.txt.  

c) 12-09-2021.xls.  

d) relatorio*.pdf. 

e) abc.txt.gif. 



 
 

www.romulopassos.com.br 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES 

2 

 

7. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Sobre a indexação de pesquisa de arquivos no Windows 10, 

analise as afirmativas a seguir.  

I. Somente arquivos dos usuários podem ser indexados. Programas instalados e arquivos do sistema 

Windows ficam de fora.  

II. Todas as propriedades dos arquivos são indexadas, incluindo os nomes de arquivo e os caminhos de 

arquivo completos. 

III. Arquivos com texto são indexados para permitir buscas por palavras presentes no conteúdo dos 

mesmos. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e II, somente.  b) I e III, somente.  c) II e III, somente.      d) III, somente. e) II, somente. 

 

8. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) No Windows 10, o Explorador de Arquivos, na sua configuração 

standard, apresenta pastas e arquivos por meio dos painéis de Navegação, de Visualização e de Detalhes, 

que contêm informações que podem variar de acordo com a extensão usada na gravação de cada arquivo. 

Assinale a opção que indica a extensão dos arquivos cujas características não são exibidas no Painel de 

Visualização.  

a) .docx.  b) .pdf.  c) .png.  d) .xlsx.  e) .zip. 

 

9. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) A lista que contém somente extensões de arquivos do 

Windows que usualmente são associadas a imagens é:  

a) AVI PDF WAV.  

b) CSV DOC TXT. 

c) GIF JPG PNG. 

d) EXE GIF HTML.  

e) CSV JPG WAV. 
 

10. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) No Windows 10, a Barra de Tarefas, normalmente exibida na 

parte de baixo da tela, pode ser utilizada com diversas finalidades. Assinale a opção que indica uma delas.  

a) Copiar arquivos.  

b) Deletar arquivos.  

c) Instalar aplicativos.  

d) Obter acesso rápido a um aplicativo. 

e) Usar como área de backup automático. 
 

11. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) Com referência aos dispositivos de segurança do Windows que 

atuam na limitação do acesso às portas do computador, impedindo a ação de invasores, assinale a opção 

que apresenta o artefato/ferramenta que gerencia essa proteção.  

a) Configurador do Sistema. 

b) Gerenciamento de Serviços de Informação.  

c) Monitor de Desempenho.  

d) Monitor de Recursos.  

e) Windows Defender Firewall. 
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12. (PM-PB/FGV/2021) Utilizando seu notebook com Windows 10, Gabriel notou que o computador ficou 

excessivamente lento, e está tentando identificar a razão dessa lentidão.  

O recurso do Windows que é adequado para que Gabriel possa identificar, dentre os programas e 

processos ativos no seu sistema, o consumo de recursos como memória, disco, rede e outros, é 

denominado:  

a) Assistência Rápida. 

b) Desfragmentador de Disco.  

c) Explorador de Arquivos. 

d) Gerenciador de Tarefas.  

e) Windows Defender Firewall. 

WORD 
 

13. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) No contexto da edição de documentos com o MS Word, o recurso 

Pincel de Formatação serve primordialmente para 

a) colorir o fundo de um trecho do documento. 

b) copiar a formatação de um local e aplica-la a outro. 

c) incluir figuras em um documento. 

d) incluir uma marca d’água em todas as páginas do documento. 

e) preencher o fundo de uma tabela com determinado padrão. 

 

14. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) Sobre o mecanismo de proteção de documentos do MS 

Word, analise as afirmativas a seguir.  

I. É possível especificar uma senha para impedir a abertura de um documento e outra senha para impedir 
que o arquivo seja editado e alterado.  

II. Um documento protegido no Word não pode ser deletado no Windows.  

III. Um documento protegido no Word não pode ser copiado com os comandos Copiar e Colar do 

Windows.  

IV. Em um arquivo protegido não é permitido usar o comando “Salvar como...”.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I.  b) I e II.   c) II e III.   d) II e IV.   e) III e IV. 

 

15. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) Observe o trecho de um documento elaborado no MS 

Word.  

Texto de exemplo 

Esse trecho foi copiado na linha seguinte e, em seguida, a cópia 

 TEVE O EFEITO DA FONTE ALTERADO, COMO EXIBIDO A SEGUIR. 

Texto de exemplo 

TEXTO DE EXEMPLO 

 

O efeito que foi aplicado na segunda linha é denominado:  

a) Relevo;  

b) Sobrescrito;  

c) Tachado;  

d) Todas em maiúsculas;  

e) Versalete. 



 
 

www.romulopassos.com.br 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES 

4 

16. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) João preparou um documento no MS Word com vários 

parágrafos, todos com a mesma formatação para espaçamento, nome e tamanho da fonte.  

Um novo parágrafo, entretanto, foi copiado de uma página da Internet e veio com uma formatação 

bastante diferente. Uma forma rápida e prática para deixar esse parágrafo em conformidade com os 

demais é a aplicação do recurso:  

a) AutoAjuste na guia Layout. 

b) Estilos de Tabela na guia Design.  

c) Formas na guia Inserir. 

d) Layout de Impressão na guia Exibição. 

e) Pincel de Formatação na guia Página Inicial. 

 

17. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) João está trabalhando na edição de um documento com o MS 

Word, e pretende padronizar todos os parágrafos, de modo que tenham os mesmos tipos de letras, 

espaçamento de linhas, margens e cores, usando um parágrafo já editado como referência.  

Assinale o recurso do MS Word mais adequado para essa tarefa. 

a) Formas.  b) Layout da Página.    c) Partes Rápidas.   d) Pincel de Formatação.   e) Smart Art. 
 

18. (FUNSAÚDE-CE/Assistente/FGV/2021) Maria recebeu um documento preparado por meio do MS 

Word, e deseja saber mais detalhes sobre a organização do arquivo, especialmente sobre as quebras 

(páginas, colunas etc).  

Assinale o modo de exibição do Word mais adequado para a identificação desses elementos. 

a) Estrutura de tópicos.  

b) Exibição PDF.  

c) Layout da Web.  

d) Layout de impressão.  

e) Leitura em tela inteira. 

 

19. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) No MS Word 2010, o controle de alterações, disponível como 

Controlar Alterações na guia Revisão, destina-se a registrar e exibir  

a) as edições realizadas nos estilos rápidos.  

b) as edições realizadas num documento.  

c) as sugestões sugeridas pelo corretor ortográfico.  

d) os termos inseridos e/ou deletados do dicionário de referência.  

e) todos os arquivos que contêm versões da linha de tempo de um documento. 

 

20. (PM-PB/FGV/2021) No contexto do MS Word, analise as seguintes considerações sobre o uso de 

Estilos na edição de documentos.  

I. “Título 1” é o nome de um estilo presente na Galeria de Estilos Rápidos. 

II. Na edição de um novo documento, o estilo default é o Normal.  

III. Depois que um estilo é usado em um ou mais trechos de um documento, não é possível alterar suas 

características. 

IV. Os estilos da Galeria de Estilos Rápidos não podem ser alterados.  

 

Está correto somente o que se afirma em:  

a) I e II. b) I e III.  c) II e III.  d) II e IV.  e) III e IV. 
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EXCEL 
 

21. (Câmara de Aracaju-CE/Analista/FGV/2021) Considere uma planilha MS Excel onde a fórmula digitada 

na célula B1 é  

=SE(A1>A2;SE(A2>A3;"Sim";"Não");"Não") 

 

Sabe-se que o valor da célula A1 é 10, e que o valor exibido na célula B1 é “Sim”. Nessas circunstâncias, 

os valores das células A2 e A3 devem ser, respectivamente:  

a) 0 e 0. b) 9 e 8.  c) 10 e 10.  d) 11 e 11.  e) 11 e 12. 

 

22. (Câmara de Aracaju-CE/Analista/FGV/2021) Rita preparou uma planilha MS Excel contendo uma série 

histórica de dados demográficos da cidade de Aracaju nos últimos 50 anos, dispostos em várias colunas.  

Como esses dados são de interesse geral, Rita decidiu publicá-los na Internet, num formato de fácil 

importação para diferentes aplicativos/plataformas, dado que nem todos os interessados usam Excel, ou 

LibreOffice. Uma opção adequada para preparar o arquivo a ser publicado é salvar o conteúdo da planilha 

usando o tipo:  

a) CSV (separado por vírgulas) (*.csv).  

b) Documento XPS (*.xps).  

c) Página da Web (*.htm;*.html).  

d) Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel (*.xlsm).  

e) PDF (*.pdf). 

 

23. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) Considere uma planilha MS Excel, cujas células na região 

A2:C4 contêm os seguintes valores inteiros:  

A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, 1, 4 e 5;  

B2, B3 e B4 contêm, respectivamente, 20, 40 e 60;  

C2, C3 e C4 contêm, respectivamente, 9, 34 e 25.  

 

Considere que as colunas A, B e C estejam com filtros (recurso Filtro da guia Dados) acionados, com as 

seleções descritas:  

Coluna A: somente os valores 4 e 5 estão selecionados;  

Coluna B: somente o valor 60 está selecionado;  

Coluna C: o filtro dessa coluna permanece inalterado.  

 

Sabendo-se que todas as demais células da planilha estão em branco, é correto afirmar que somente:  

a) a linha 2 está invisível.  

b) a linha 3 está invisível.  

c) a linha 4 está invisível.  

d) as linhas 2 e 3 estão invisíveis.  

e) as linhas 3 e 4 estão invisíveis. 

 

24. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) No contexto do MS Excel, a fórmula INCORRETA é:  

a) =A2+10.    d) =-1-X2. 

b) =A2+$B$2.    e) =2xB1. 

c) =(B5+2)/$B2.      
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25. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Assinale a opção que apresenta a fórmula de uma planilha MS 

Excel que, quando digitada na célula D5, cria algum tipo de dependência circular.  

a) =SOMA(A1:A20) * MÉDIA(B1:B20)-SOMA(C1:D4).  

b) =SOMA(A1:A3) * MÉDIA(B1:B20)-SOMA(C1:C7).  

c) =SOMA(A1:A7) * MÉDIA(B1:B2)-SOMA(D1:D4).  

d) =SOMA(A20:A20) * MÉDIA(B1:B20)-SOMA(D4:D10).  

e) =SOMA(A2:A5) * MÉDIA(B1:B10)-SOMA(B2:B5). 
 

26. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) No trecho de uma planilha MS Excel 

a seguir, são exibidas as notas de um grupo de alunos. 

Os ícones foram escolhidos e preenchidos automaticamente, de acordo com 

os valores da segunda coluna. Assinale a opção que indica o recurso que 

permite a inserção desses ícones.  

a) Classificar e filtrar.  

b) Formatação condicional. 

c) Outros Gráficos.  

d) Tabela Dinâmica.  

e) Validação de dados 
 

BROFFICE E LIBREOFFICE 

 
27. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021)  Na comparação do MS Office com o LibreOffice, os componentes 
que são funcionalmente equivalentes ao Excel, Word e PowerPoint são, na ordem,  

a) Calc, DocWriter e Visio.   d) Math, Doc e SlideShow.  

b) Calc, Writer e Impress.   e) Math, Draw e Base. 

c) Lotus, Editor e Press.  

 

28. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) No LibreOffice Writer a operação que permite aglutinar 

células de uma tabela é denominada:  

a) Associar.   b) Compor.   c) Fatorar.  d) Mesclar.   e) Transpor. 

 

29. (FUNSAÚDE-CE/Assistente/FGV/2021) Na comparação do LibreOffice com o MS Office, os 

componentes que são funcionalmente equivalentes ao Calc, Writer e Impress são, na ordem,  

a) Excel, DocWriter e Visio.    d) Math, Doc e SlideShow.  

b) Excel, Word e PowerPoint.   e) Math, Draw e Base. 

c) Lotus, Editor e Press.  

 

30. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi 

preenchida como segue.  

- Cada célula da região A1:B3 recebeu o valor 5;  

- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7; 

- Cada célula região A6:K6 recebeu o valor 11;  

- Na célula K10 foi digitada a fórmula =soma(B2:G11).  

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula.  

a) 42.   b) 64.  c) 116.   d) 118.   e) 193. 
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31. (FUNSAÚDE-CE/Assistente/FGV/2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que 

foi preenchida como segue.  

- Cada célula da região A3:B5 recebeu o valor 4;  

- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;  

- Cada célula região K5:K6 recebeu o valor 10;  

- Na célula A1 foi digitada a fórmula =soma(B3:E6).  

 

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula.  

a) 20.   b) 44.   c) 54.   d) 66.   e) 74. 

 

32. (Paulínia-SP/Técnico/FGV/2021) Considere uma planilha LibreOffice Calc na qual  

1) as células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 10, 20, 30 e 40; 

2) as células B1, B2, B3 e B4 contêm, respectivamente, os valores 100, 200, 300 e 400;  

3) na célula F1 foi digitada a fórmula “=SOMA(A1:D4)”;  

4) a célula F1 foi selecionada, copiada e colada na célula G2; 

5) nenhuma outra célula foi preenchida.  

 

Assinale o valor que passou a ser exibido na célula G2.  

a) 90.   b) 100.   c) 900.   d) 1.000.   e) 1.100. 

 

INTERNET 
 

33. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a 
seguir.  

I. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. Os termos Fortaleza e fortaleza 

são equivalentes.  

II. O resultado de uma busca com o texto “cinema brasileiro” (com as aspas) retorna páginas que 

contenham qualquer um desses termos.  

III. Uma pesquisa com o texto site:.br retorna somente sites que sejam registrados no Brasil ou que 

terminem por .com.  

 

Está correto o que é afirmado em  

a) I, somente.  

b) II, somente.  

c) III, somente. 

d) I e II, somente.  

e) II e III, somente. 

 

34. (FUNSAÚDE-CE/Assistente/FGV/2021) Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas 

a seguir.  

I. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Os termos Rio de Janeiro e rio de 

janeiro não são equivalentes.  

II. O resultado de uma busca com o texto 256*12 retorna o número 3072 e uma calculadora, além de 

outros resultados. 

III. Uma pesquisa com o texto site:.br america retorna somente sites registrados no Brasil ou nos Estados 

Unidos da América.  
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Está correto o que se afirma em  

a) I, somente.  

b) II, somente.  

c) III, somente.  

d) I e II, somente.  

e) II e III, somente. 
 

35. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Em alguns casos, os navegadores de Internet, como o Chrome 

por exemplo, exibem a mensagem “Não seguro” na linha do endereço quando um site é acessado.  

Assinale a opção que indica a principal causa dessa mensagem.  

a) A utilização do protocolo HTTPS, considerado inseguro.  

b) As mensagens trocadas com o servidor não são criptografadas.  

c) O site aceita senhas que podem ser quebradas facilmente.  

d) O site foi identificado como origem de ataques por parte de hackers.  

e) O site oferece download de arquivos suspeitos. 
 

36. (Câmara de Aracaju-CE/Analista/FGV/2021) Carlos renovou uma foto em sua página na Internet, mas 

o Google Chrome continua mostrando a imagem anterior quando essa página é aberta.  

Para evitar que a versão de alguma página seja exibida numa versão ultrapassada, Carlos deve abrir as 

configurações do Chrome e “limpar”:  

a) as configurações do site. 

b) o cache. 

c) o histórico de navegação. 

d) os cookies. 

e) os dados de navegação. 
 

37. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Considere uma busca na Internet pelo Hino do Brasil, escrito por 

Olavo Bilac e musicado por Francisco Manuel da Silva, sobre o qual há milhares de páginas. Assinale a 

opção que indica o texto de busca mais restritivo e que deverá retornar o menor número de resultados.  

a) "margens plácidas + olavo bilac e francisco manuel da silva".  

b) "margens plácidas" e "olavo bilac" e "francisco manuel da silva".  

c) "margens plácidas" e olavo bilac e francisco manuel da silva.  

d) "olavo bilac" - "francisco manuel da silva".  

e) ouviram do ipiranga as margens plácidas. 
 

38. (Paulínia-SP/Técnico/FGV/2021) Considere um grande banco comercial cujo domínio na Internet é 

bancox.com.br. Como é muito popular, há vários fraudadores que enviam mensagens falsas para clientes 
e não clientes do banco, inventando motivos e pedindo que cliquem num certo link. Alguns desses links 

são exibidos a seguir. 

www.atendimento.bancox.br.ouvidoria.com 

www.bancox.com.br.atendimento.com 

www.ouvidoria.atendimento.bancox.br 

www.atendimento.bancox.com.br/dividas 

 

Assinale o número de links que poderiam ser links genuinamente ligados ao referido banco.  

http://www.atendimento.bancox.br.ouvidoria.com/
http://www.bancox.com.br.atendimento.com/
http://www.ouvidoria.atendimento.bancox.br/
http://www.atendimento.bancox.com.br/dividas
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a) Zero.  b) Um.  c) Dois.  d) Três.  e) Quatro. 
 

E-MAIL 

 
39. (Câmara de Aracaju-CE/Técnico/FGV/2021) Isabela pretende enviar um e-mail para um grupo de 

colegas, de modo que cada um deles receba o e-mail sem saber que outros o receberam.  

O recurso usualmente encontrado para esse tipo de procedimento é identificado nos aplicativos 

gerenciadores de e-mail por: 

a) Cc.   b) Cco.   c) Fwd.   d) Inbox.   e) Outbox. 

 
 

NOVAS TECNOLOGIAS 
 

40. (FUNSAÚDE-CE/Técnico/FGV/2021) O aplicativo WhatsApp permite enviar/receber mensagens 

usando um computador de mesa.  

Assinale a opção que indica a forma como é feito o acoplamento do celular com o computador.  

a) Pela conexão dos dois dispositivos numa única rede Wi-Fi, usando uma senha adicional fornecida no 

celular pelo aplicativo.  

b) Pela criação de uma conta de acesso no site www.whatsapp.com/login.  

c) Pela leitura de um código QR exibido no site web.whatsapp.com.  

d) Por meio de uma conexão Bluetooth com o celular que é iniciada no Windows.  

e) Por meio de uma conexão USB entre o celular e o computador. 
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Prova Comentada Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021 
 

1. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Analise a definição a seguir. 

Ópera é quando um sujeito recebe uma facada nas costas e, em 

vez de sangrar, canta. 

Essa definição não segue o modelo oficial de dar o significado do termo a ser definido, mas cita um 

exemplo de situação das óperas. 

Assinale a opção que apresenta a definição que segue o modelo acima. 

a) A arte é a mais bela das mentiras. 

b) A arte é a magia livre da mentira de ser verdade. 

c) A pintura é poesia silenciosa. 

d) A arte é o amarelo de Van Gogh. 

e) A arte é a busca do inútil. 

 

2. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Em todas as frases abaixo temos, destacada, uma oração adjetiva. 

Assinale a opção que apresenta a proposta adequada de substituição de uma dessas orações. 

a) Não há acaso no governo das coisas humanas, e a fortuna é apenas uma palavra que não tem sentido 

nenhum / insensível. 

b) Não sei se as outras pessoas são como eu, mas logo que acordo gosto de desprezar os que dormem / 

dorminhocos. 

c) O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que não o alcança / preciso. 

d) Outrora os analfabetos eram os que não iam à escola; hoje são os que a frequentam / preguiçosos. 

e) O barômetro é um instrumento engenhoso que indica o tempo que estamos tendo / ocioso. 

 

3. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Todas as frases abaixo estão ligadas ao mundo do futebol e nelas 

se destaca uma expressão popular. 

Assinale a opção em que a mudança proposta de substituição de uma dessas expressões por linguagem 

formal está adequada. 

a) “O Mundial de Futebol é competição e competição é guilhotina. Quem perder, dança.” / está eliminado. 

b) “Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico de cabeça quente e tenho 
reações inesperadas.” / preocupado. 

c) “Para ser técnico num país de 150 milhões de técnicos, só mesmo tendo um saco de ouro.” / bom-

humor. 

d) “O futebol brasileiro virou a casa da mãe Joana.” / espaço de corrupção. 

e) “Os jornalistas de esporte só têm 50 perguntas que fazem em quaisquer circunstâncias. O diabo é que, 

se você der oportunidade, eles fazem todas elas.” / interessante. 

 

4. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Em todos os pensamentos abaixo, o enunciador teve a 

preocupação de construir frases com paralelismo sintático. 

Assinale a opção que apresenta a frase em que essa preocupação acaba por gerar um erro gramatical. 

a) Eu pego as lendas e as transformo em coisas comuns; Mozart pega as coisas comuns e as transforma 

em lendas. 

b) Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do que você conseguiu. 

c) As grandes épocas dizem: a arte. As épocas medíocres dizem: as artes. 

d) A crítica é fácil e a arte é difícil. 

e) Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo para aspirar. 
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5. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Nas opções a seguir aparecem adjetivos em sequência; assinale a 

frase em que essa sequência mostra uma intensificação no sentido dos adjetivos. 

a) A mera preocupação gramatical só produz escritores entanguidos, enfezados, pesadões e desluzidos. 

b) Autores são como gatos porque são quietos, amáveis e sábias criaturas, e os gatos se parecem com os 

autores pelas mesmas razões. 

c) O avião é ainda o meio mais seguro, rápido, sofisticado e caro para se chegar atrasado a qualquer lugar. 

d) Quantas bonitas, belas, lindas árvores deram sua vida para que o escândalo do dia pudesse chegar sem 

atraso a um milhão de leitores. 

e) Com a notícia todos ficaram inquietos, alarmados, temerosos e preocupados com o destino da 

empresa. 

 

6. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida 

foi substituída adequadamente por uma oração desenvolvida. 

a) Há apenas um dever: o de sermos felizes / de que fôssemos felizes. 

b) Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para aproveitá-lo / para que o aproveitasse. 

c) Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir / sem que a possuamos. 

d) As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto 

pelo fato de que elas são / para terem felicidade. 

e) Você não será feliz com mais até ser feliz com o que você já tem / até que sejam felizes com o que você 

já tem. 

 

7. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) “Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande 

cesta de lixo.” 

Sofre esse pensamento, assinale a afirmativa correta. 

a) A forma diminutiva escrivaninha mostra valor depreciativo. 

b) A conjunção e equivale a uma adversativa. 

c) os adjetivos pequena/grande mostram uma incoerência. 

d) a locução de lixo indica uma qualidade de cesta. 

e) o adjetivo grande tem valor dimensional. 

 

8. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Em todas as frases abaixo houve a utilização do advérbio onde. 

Assinale a opção que apresenta a frase em que, segundo a gramática tradicional, deveria ser usada a 

forma mais adequada aonde. 

a) Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. 

b) Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. Estão onde devem estar. Agora, dê-lhes 

alicerces. 

c) Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir apenas por partir para algum outro lugar. 

d) O importante da vida não é a situação onde estamos, mas a direção para a qual nos movemos. 

e) Um bom lugar para você começar é de onde você está. 

 

9. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) “Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, 

encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. 

Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. 

A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como 

eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura 
e metesse os versos no bolso.” 



 
 

www.romulopassos.com.br 

 MENTORIA FGV | CADERNO DE QUESTÕES 

12 

Esse é o início do romance Dom Casmurro; é correto afirmar, sobre esse texto, que se trata de texto 

a) narrativo com sequências descritivas e argumentativas. 

b) narrativo com sequências descritivas. 

c) descritivo, com sequências narrativas e argumentativas. 

d) narrativo com sequências expositivas. 

e) descritivo com sequências descritivas e expositivas. 

 

10. (Paulínia-SP/Enfermeiro/FGV/2021) Em todas as frases abaixo ocorrem locuções adverbiais. 

Assinale a frase em que uma dessas locuções foi substituída por um advérbio de valor equivalente. 

a) “Nenhum banco morre de repente.” / subitamente. 

b) “As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor.” / 

inconvenientemente. 

c) “Um homem muito lido nunca cita com precisão.”/ claramente. 

d) “O sol é novo a cada dia.” / repetidamente. 

e) “Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público.” / francamente. 
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