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INSTRUÇÕES 

1. Leia atentamente a prova e responda as questões segundo as instruções.  

2. Verifique se a prova possui 8 páginas e 40 perguntas, todas com 4 alternativas de respostas, estando 

correcta apenas 1 (uma) das alternativas  

3. Cada pergunta certa equivale a 0,5 valores  

4. A prova tem duração de 120 minutos 

5. Preencha primeiro a lápis de modo que não borre a prova  

6. Ponha um círculo na letra correspondente a reposta escolhida. Por exemplo: 

A   B  C  D 

7. Quando o candidato tiver a certeza de que as respostas assinaladas a lápis são as definitivas pode pintar 

com esferográfica de tinta azul ou preta e transcrevê-las para a folha de repostas 

8. Não é permitido: 

 O uso de esferográfica vermelha 

 O uso de celular e calculadora 

 Espreitar a prova de outra pessoa 

 Falar ou gesticular com o colega 

9. Evite borrões e rasuras. Qualquer exame que tiver borrões e rasuras pode ser considerado como tentativa 

de fraude e implica a anulação do mesmo 

10. Os candidatos só podem sair da sala de realização de provas,  passado  30 minutos ( meia hora) após 

inicio das mesmas  

11.  A saída da sala de provas, por qualquer motivo, implica a entrega definitiva da prova 

12. No fim da prova o candidato deverá entregar a folha de reposta, a folha de rascunho e o respectivo 

enunciado da prova aos controladores presentes na sala  
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ANALFABETO DIGITAL: O EXCLUÍDO DO SÉCULO XXI 

Em todo o mundo, a modernização das sociedades, o desenvolvimento tecnológico, a ampliação da 

participação social e política colocam demandas cada vez maiores com relação às habilidades de leitura 

e escrita. A questão não é mais apenas saber se as pessoas sabem ou não ler e escrever, mas também 

o que elas são capazes ou não de fazer com essas habilidades. Isso quer dizer que, além da 

preocupação com o analfabetismo, problema que ainda persiste nos países mais pobres e também no 

Brasil, emerge a preocupação com o alfabetismo, ou seja, com as capacidades e usos efetivos da leitura 

e escrita nas diferentes esferas da vida social. 

 

Ocorre que aquele que não domina a informática é um verdadeiro analfabeto, marginalizado pela rápida 

evolução tecnológica que possibilita o acesso à informação. O analfabetismo digital é um grande factor 

de exclusão, que resulta em sérias implicações sociais, políticas, jurídicas e econômicas. Antes se falava 

que aquele que não fosse devidamente alfabetizado, que não conseguisse interpretar e compreender 

um texto, estava marginalizado, estigmatizado. Com esteio nesta assertiva, essa tal pessoa não teria 

sua cidadania exercida plenamente, estando, pois, fadada inexoravelmente a um destino sem 

perspectivas, restando-lhe somente subempregos. 

 

Com efeito, a exclusão agora é outra. Hoje, "navegar" é imprescindível, sobretudo, dominar as 

tecnologias de informação. Sem embargos, informação é poder. Diante de tais circunstâncias, o já 

estreito funil da exclusão ficou mais apertado. É de incontroverso saber que a Internet e o computador 

são ferramentas imprescindíveis para quem quer se inserir no mercado de trabalho. Isto porque, desde 

o balconista do supermercado até o dentista ou o advogado, a todos se impõe o uso da informática.  

Qualquer profissional precisa dominar as tecnologias de informação, seja ele quem for, esteja ele onde 

estiver. Hodiernamente, sem informação não há comunicação, o que resulta em exclusão, 

marginalização. 

 

Compreendida de maneira mais ampla do que o simples acesso ao computador, a Inclusão Digital é um 

conceito que engloba as novas tecnologias da informação e comunicação, a educação, o protagonismo, 

possibilitando a construção de uma cidadania criativa e empreendedora. A Inclusão Digital é um meio 

para promover a melhoria da qualidade de vida, garantir maior liberdade social, gerar conhecimento e 

troca de informações. Temos, então o surgimento do excluído digital, o marginalizado do século XXI.  
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Lido o texto, responda as questões colocadas tendo em conta a norma padrão do Português em vigor 

no País.  

1. O texto apresentado é de natureza: 

   A.  Narrativa                     B.  Expositva                     C.  Descritiva                 D. Argumentativa 

2.  Segundo o articulista o analfabeto do sec. XXI é 

   A. Quem não saber ler e escrever.             B. Quem não domina o uso do computador  

   C. Quem não troca informações .               D. Quem não aprendeu o ABC. 

3. Com o termo Alfabetismo, o autor refere-se a  

      A.  saber ler e escrever                                                            B. domínio da escrita literária  

      C. saber usar a leitura e a escrita em contexto de trabalho     D. saber usar a linguagem do 

computador. 

4. Para o autor,de uma maneira geral, a falta de domínio da informatica cria: 

   A. Exclusão económica                                                   B. Desemprego    

   C. Marginalização                                                            D. Analfabetos do Séc. XXI 

5. O conceito de inclusão digital refere-se a: 

A. Domínio de tecnologias de informação e comunicação  C. Acesso ao computador                                                          

B. democracia social      D. massificação do uso da internet 

6. De acordo com o articulista , exclusão digital é causa do aumento do desemprego porque: 

A. Qualquer actividade exige o conhecimento da informática  
B. Quem não saber ler não tem emprego  
C. Os analfabetos não conseguem responder a provas de acesso ao emprego  
D. Pouca gente tem computador particular 

7.” Diante de tais circunstâncias, o já estreito funil da exclusão ficou mais apertado”. 

Com esta passagem, o autor pretende significar que: 

A.  se aumenta o número de analfabetos   

B.  se restringe o número dos que entram no mercado de emprego  

C.  há pouca abertura para a escolarização   

D.  pouca gente adquire o computador. 

8. Em que grau de significaçao está o adjectivo sublinhado   “ ficou mais apertado .“? 

  A.  Aumentativo                                 B. comparativo de superioridade    

  C.  superlativo absoluto                     D. superlativo relativo de superioridade 

9. O desenvolvimento tecnológico alterou significativamente o conceito de alfabetizado porque: 

  A.  Já não basta saber ler e escrever.                                B. Já não se escreve a caneta e lápis. 

  C. O computador passou a dominar o campo da escrita.   D. As sociedades evoluiram. 
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10.  Para o autor, o analfabetismo que constutui a grande peocupação ,é: 

  A. Não saber ler e escrever.                      B. Incapacidade do uso efectivo da leitura e escrita.  

  C. Não aprender a usar o computador.     D. Não dominar o alfabeto. 

11.” …emerge a preocupação com o alfabetismo, ou seja, com as capacidades e usos efetivos da leitura 

e escrita nas diferentes esferas da vida social. “Com o termo sublinhado, o autor pretende dizer:  

   A. momentos                      B. áreas                        C. aplicações                     D. necessidades 

12. A frase que melhor sintetiza a ideia do articulista é: 

A. O uso do computador marginaliza alguns na sociedade 

B. Os governos devem promover  o ensino da informática 

C. A era digital é a causa do desemprego 

D. Os programas de alfabetização excluirem alguns 

13.  “ Isto porque, desde o balconista do supermercado até o dentista ou o advogado, a todos se impõe 

o uso da informática.” A expressão sublinhada indica :  

  A. a causa                       B. a finalidade                      C. a conlusão                     D. o modo 

14. “A questão não é mais apenas saber se as pessoas sabem ou não ler e escrever, mas também o que 

elas são capazes ou não de fazer com essas habilidades”. A expressão sublinhada é: 

  A. locução adversativa        B. locução copulativa            C. locução causal                D. locução conclusiva 

15. “Qualquer profissional precisa dominar as tecnologias de informação, seja ele quem for, esteja ele 

onde estiver”. Os seguimentos sublinhados desempenham respectivamente as funções sintácticas de: 

A. sujeito e predicado                                      B. sujeito e complemento indirecto  

C.  sujeito e complemento directo                   D. sujeito e complento circunstancial de meio 

16.” O analfabetismo digital é um grande fator de exclusão/ A Inclusão Digital é um meio para promover 

a melhoria da qualidade de vida (…). 

As duas palavras sublinhadas, quanto à significação são   

A.  Sinónimas                   B. parónimas                C.  Antónimas        D. homófonas 

17. As palavras da mesma família de digital são 

 A.  dedo. digitação,  dígito                             B.  dedo, digitação, ditado  

 C.  ditação, digitar, dígito                               D. digitação, digito, digestão. 

18. “É de incontroverso saber que a Internet e o computador são ferramentas imprescindíveis para quem 
quer se inserir no mercado de trabalho.” A palavra sublinhada, quanto ao processo  de formação é: 

A. Derivada por sufixação       B.  aglutinada        C. derivada por prefixação      D. Justaposta 

19. O tempo verbal que predomina no texto é: 

   A. préterito Perfeito          B. futuro imperfeito           C. presente do indicativo          D. condicinal 
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20.O verbo que se forma de “funil “é :  

A. afunilamento                      B. funilar                   C. afunilar                     D. afunilizar 

21. Qual das alíneas apresenta formas correctas de combinação de advérbios? 

   A. Deve-se instruir  socialmente e tecnicamente o cidadão. 

   B. É necessário  formar técnica e cientificamente o cidadão. 

   C. Isto está nitido e claramente explicado. 

   D.Trata-se de uma questão sócia - cultural importante. 

22. “Antes se falava que1 aquele que2 não fosse devidamente alfabetizado, que não conseguisse 
interpretar e compreender um texto, estava marginalizado, estigmatizado.” As palavras sublinhadas 
morfologicamente são  
  A. ambas pronomes relativos                                          B.  conjunção e pronome, respectivamente  

  C.  pronome relativo e conjunção, respectivamente       D. ambas conjunções integrantes. 

23. A frase “Ocorre que aquele que não domina a informática é um verdadeiro analfabeto”. tem as 

seguintes orações: 

A. ocorre / que aquele é um verdadeiro analbateto / que não domina a informática 

B. ocorre que aquele / que não domina informática é verdadeiro analfabeto 

C. ocorre que aquele / que não domina a informática / é um verdadeiro analfabeto. 

D. ocorre/ que aquele é um verdadeiro analfabeto/ que não dominia a informática 

24. A expressão sublinhada em 23 “ que não domina informatica”é  uma oração: 

   A.  subordinada integrante                                      C.  subordinada consecutiva 

   B.  subordinada relativa                                           D.  coordenada explicativa. 

25. Qual dos conjuntos  apresenta palavras correctamente escritas ?  

    A. estrutura/ extrair/ exboçar/ espor                      C. estrutura / exploração /esboço/ enxugar.                               

    B. exertia/ expor/ extrutura/ enchada                     D. enxoval/ escesso/ excasso/ expulsar 

26. O conjunto que apresenta acentuação gráfica correcta é:  

    A. flôr, propôr, amôr, expôr                                 B.  âmbito, ânsia êxito, âncora, 

    C. orfão, órgão, esôfago, estomómago               D.  peróla, sózinho, sono, anél. 

27. A frase  que apresenta a pontuação correcta é: 

   A.    Quando chove, este terreno torna-se escorregadio. 

B. Nas noites de natal, os homens oferecem presentes, às mulheres. 

C. O telefone, tornou-se um instrumento popular. 

D. Quem não domina o computador, é analfabeto do Séc. XXI 

28. Uma pessoa que escreve textos literários chama-se : 

   A.  escriturário                    B.  escrivão                   C. escritor                  D. poeta 
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29. A pessoa que se dedica à produção de  peixe chama-se: 

  A. pescador                       B.  piscicultor                    C. piscatória                     D.   peixeiro 

30.  O conjunto de peças de roupa chama-se: 

A. Armário                 B.  guarda-fatos                  C.  vestuário                    D. vestíbulo 

31. O discurso indirecto da frase “ –Não se preocupem com a lotação deste carro” é: 

 A. Ele disse  que não se deviam preocupar com lotação daquele carro. 

 B. Não quero que se preocupem com a lotação daquele carro . 

 C.  Ele disse que a lotação daquele carro não devia ser preocupação . 

 D.  A lotação deste carro não vos deve preocupar. 

32. Em qual das frases as formas de tratamento foram usadas adequadamente: 

  A.  Meu amigo, tens de saber que eu não concordo com tudo o que você diz. 

  B.  Querido, já sabes que eu sempre  exigi  de ti a disciplina e aprumo do discurso. 

  C.  Está visto que tu só estás interessado naquilo que é sua propriadade. 

  D.  Vá! Não hesite, pois podes ter sucesso. 

33. Qual das seguintes frases é  imperativa? 

  A.  Não dobres a folha de exame.    C. Alguém sabe explicar isto? 

  B. A prova do exame comporta 40 questões.    D  Não usei  o corrector na prova. 

34. Para chamar um grupo de funcinários de uma instituição a uma reunião usa-se: 

   A. acta                        B.  circular                        C.  aviso                      D.  convocatória 

35. Num texto Argumentativo, a intenção de comunicação é: 

     A. instruir                 B.  persuadir                      C.  narrar                    D. informar 

36. Qual é o conjunto cujo plural que se forma em  “ – ões “? 

     A.  órfão, corrimão, cristão , vagão    C. fogão, pagão, sabão, monção 

     B.  espião, escrivão, sacristão, rotação  D. fogão,  monção, ração,  portão 

37. Em qual das alíneas todas as palavras são do género feminino 

       A.  Clima, alface, colina                                             B. guarda-chuva, porta-moedas, rosas     

       C.  planície, vale,  aeronave,                                     D.  espécie, série, sanduiche 

38. A frase em que o pronome clitico está bem colocado é: 

  A.  Ninguém dignou-se a revelar o segredo.       C.  Os candidatos se fizeram presentes a hora marcada. 

  B.  Nenhum candidato se fez presente na reunião.  D. O jogador não feriu-se com gravidade. 

39. Em qual das frases  a expressão sublinhada em “os agentes da lei e ordem prenderam os 

assaltantes” foi correctamente substituída? 

 A.  prenderam-os             B.  prenderam-lhes             C.  prenderam-nos              D. prenderam-los 
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40. Paulina Chiziane, uma das conceituadas autoras moçambicanas, escreveu: 

    A. Babalaza das Hienas       C. Balada do amor ao vento 

    B. Vozes de Sangue        D. Na Berma de Nenhuma Estrada 

 
 
 
 

FIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


