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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

João Pessoa  é a capital com maior número de cárie 
infantil - Nathielle Ferreira 

 
João Pessoa é a capital do Nordeste que possui o 

maior número de cáries em crianças com até 12 anos. O 
índice é 2,78. Isso significa que o paraibano nessa faixa 
etária possui quase três dentes cariados, enquanto que a 
média das outras cidades é de apenas um. O desempenho 
da capital paraibana é o terceiro pior do país, atrás 
apenas de Porto Velho (RO), com 4,1; e Boa Vista (RR), 
com 2,83. 

Os dados são da pesquisa Saúde Bucal Brasil, 
realizada no ano passado, mas divulgada ontem pelo 
Departamento de Odontologia da Universidade Federal 
da Paraíba. O estudo é feito a cada dez anos e é 
considerado uma espécie de censo odontológico. É 
realizado pelo Ministério da Saúde, em todo o Brasil, em 
parceria com secretarias estaduais de Saúde e 
universidades federais. 

O professor do Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Fábio 
Sampaio, foi um dos pesquisadores do estudo. Ele disse 
que os dados de João Pessoa são considerados 
preocupantes porque são praticamente os mesmos 
constatados há dez anos. 

“Na última pesquisa feita, o número de cáries em 
crianças até 12 anos era de 3,25. Houve uma pequena 
redução, mas o número continua alto e mostra que a 
capital não conseguiu acompanhar o desenvolvimento de 
outras localidades, que reduziram consideravelmente a 
quantidade de cáries em crianças”, observa. 

A fluoretação das águas é apontada pelos 
pesquisadores como a principal forma de prevenção do 
problema. Segundo Fábio Sampaio, já existe um projeto 
aprovado na Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, 
inclusive, com os recursos assegurados pelo governo 
federal. A ideia é acrescentar o flúor no tratamento de 
água, assim como ocorre já com o cloro. 

“Nas capitais onde já existe a fluoretação, os 
índices de cáries são pequenos. No Nordeste, a cidade 
Aracaju é referência. Lá, o número de cáries em crianças 
com até 12 anos é de 1,1”, salientou Sampaio. 

Para o pesquisador, o foco das políticas públicas 
adotadas pelo governo está errado. Ele observa que as 
ações curativas estão mais em evidência que as 
preventivas. “O governo investe em criação de 
Programas de Saúde na Família, na distribuição de kits 
de higiene bucal, mas não há política na prevenção, que 
poderia ser reforçada através da fluoretação das águas”, 
destacou.http://jornaldaparaiba.com.br 

1. De acordo com as informações presentes no texto, assinale 
a alternativa CORRETA. 

A. Em média, o paraibano possui mais de três dentes 
cariados. 

B. João Pessoa é a capital do país que possui o maior número 
de pessoas com dentes cariados. 

C. Embora João Pessoa seja a capital do Nordeste com 
índices altos de cáries em crianças com até 12 anos, ela 
não apresenta o pior índice do país. 

D. Todos os municípios da Paraíba apresentam o terceiro pior 
índice no que diz respeito à saúde bucal das crianças até 12 
anos de idade. 

E. Fábio Sampaio, um dos pesquisadores do estudo realizado 
sobre saúde bucal e representante da Secretaria Estadual 
de Saúde, revelou-se preocupado com os dados, 
considerando que não houve um avanço significativo em 
termos de saúde bucal na Paraíba. 

2. Sobre os resultados das duas pesquisas Saúde Bucal Brasil, 
analise os itens seguintes.  

 
I. Os resultados da pesquisa realizada em todo o estado da 

Paraíba são os mesmos da pesquisa realizada há 10 anos 
atrás. 

II. Os resultados da pesquisa realizada este ano são quase os 
mesmos da que foi realizada em 2001. 

III. A diferença entre os índices da pesquisa sobre saúde bucal 
realizada há dez anos atrás e a que foi divulgada este ano é 
de 0,47%, revelando uma pequena elevação do índice de 
cárie em crianças nesta nova pesquisa. 

Está(ão) ERRADO(s): 

A. I 
B. II. 
C. I e II. 
D. II e III. 
E. Todos. 

 
3. Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A. Segundo o pesquisador Fábio Sampaio, o elevado índice 
de cáries nas crianças paraibanas está relacionado a uma 
política que se pauta pela prevenção. 

B. A fluoretação é uma política que surte efeito, considerando 
que através de distribuição de kits a todas as crianças seria 
possível reverter esse quadro de crianças com cáries. 

C. Nas capitais onde já existe a fluoretação, os índices de 
cáries são pequenos porque há uma diminuição de cloro na 
água, que é um dos elementos causadores de cárie. 

D. Embora já exista um projeto de fluoretação sendo 
executado pela Secretaria Estadual de Saúde com os 
recursos assegurados pelo governo federal, esse projeto 
ainda não surtiu os efeitos desejados. 

E. As ações preventivas devem estar em evidência numa 
política de promoção da saúde bucal mais do que as 
curativas a fim de reduzir consideravelmente a quantidade 
de cáries em crianças. 

 
4. Com relação aos índices de cáries em crianças de até 12 

anos nas capitais brasileiras, julgue as afirmativas abaixo, 
assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(    ) Aracaju, capital de Sergipe, apresenta um índice baixo, 
o que permite classificá-la como uma referência em 
saúde bucal de crianças até 12 anos. 

(   ) Porto Velho, capital de Roraima, está em último lugar 
no que diz respeito aos piores índices de saúde bucal. 

(   ) Boa Vista, capital de Rondônia, está entre os menos 
piores índices em saúde bucal no Brasil. 
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(    ) João Pessoa, capital da Paraíba, está em terceiro lugar 
no que se refere aos piores índices de saúde bucal de 
crianças de até 12 anos, ficando imediatamente atrás de 
Boa Vista (RR).  

A sequência CORRETA é: 

A. V, F, F, V. 
B. V, V, F, V. 
C. V, V, F, F. 
D. F, F, F, V. 
E. F, F, V, V. 

 
5. “Houve uma pequena redução, mas o número continua 

alto” (quarto parágrafo) 

 A ideia expressa pela conjunção destacada é de: 

A. Adição 
B. Explicação 
C. Oposição 
D. Conclusão 
E. Alternância 
 
6. “No Nordeste, a cidade Aracaju é referência “ (sexto 

parágrafo) 
 

Com relação aos aspectos gramaticais da oração acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Na oração, temos um caso de predicado nominal. 
B. O termo “No Nordeste” exerce função de adjunto 

adverbial de lugar. 
C. O sujeito da oração é simples. 
D. O sujeito da oração é formado por um advérbio de lugar – 

“a cidade de Aracaju”. 
E. A palavra “referência” exerce a função de predicativo do 

sujeito. 
 
7. Assinale a alternativa, em que todas as palavras são 

acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. 
 

A. Está, já, lá. 
B. Até, através, três. 
C. Etária, média, país. 
D. Número, índice, referência. 
E. Cárie, evidência, água. 

 
8. Analise os itens seguintes sobre concordância nominal e 

verbal. 
 

I. Em “já existe um projeto aprovado na Secretaria de Saúde 
do Estado da Paraíba”, caso a palavra projeto fosse 
pluralizada, o verbo destacado deveria ser flexionado na 
terceira pessoa do plural. 

II. Em “Ele disse que os dados de João Pessoa são 
considerados preocupantes porque são praticamente os 
mesmos constatados há dez anos”, caso o verbo destacado 
fosse substituído por “fazer”, a concordância não se 
alteraria, ou seja, ficaria na terceira pessoa do singular. 

III. Em “Para o pesquisador, o foco das políticas públicas 
adotadas pelo governo está errado”, a palavra destacada 

está no masculino e no singular para concordar com o 
termo anterior “governo”. 

IV. Em “os índices de cáries são pequenos”, se a palavra 
“índices” estivesse flexionada no singular, o verbo e o 
predicativo não sofreriam alteração, conforme a norma 
gramatical. 

 
Estão CORRETO(s): 

 
A. I e II. 
B. I  e III. 
C. II e III. 
D. II, III e IV. 
E. III e IV. 

 
9. “Ele disse que os dados de João Pessoa são considerados 

preocupantes porque são praticamente os mesmos 
constatados há dez anos.” (terceiro parágrafo) 

 
As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Substantivo, conjunção, adjetivo, numeral. 
B. Verbo, conjunção, substantivo, numeral. 
C. Substantivo, preposição, adjetivo, substantivo. 
D. Substantivo, artigo, adjetivo, substantivo. 
E. Verbo, preposição, adjetivo, substantivo. 

10. “É realizado pelo Ministério da Saúde, em todo o Brasil, 
em parceria com secretarias estaduais de Saúde e 
universidades federais.” 

 
     Assinale a alternativa, em que o uso da vírgula NÃO é 

justificado pela mesma regra desse sinal de pontuação no 
período acima. 

A. “Os dados são da pesquisa Saúde Bucal Brasil, do ano 
passado, mas divulgada ontem pelo Departamento de 
Odontologia da Universidade Federal da Paraíba.” 

B. O professor do Departamento de Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Fábio Sampaio, 
foi um dos pesquisadores do estudo. 

C. “Na última pesquisa, o número de cáries em crianças até 
12 anos era de 3,25.” 

D. “No Nordeste, a cidade Aracaju é referência.” 
E. Lá, o número de cáries em crianças com até 12 anos é de 

1,1” 

CONHECIMENTOS GERAIS  
 
11. Depois do deputado do PP-RJ cometer a grosseria de 

sugerir que Dilma teria "amor homossexual", o líder do 
governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
afirmou que o deputado deveria "pedir desculpas ao País 
por mais esse vexame". O petista, porém, disse que não 
cabe pedido de abertura de processo no Conselho de Ética. 
"Quando fala da tribuna da Casa, o deputado tem direito a 
imunidade parlamentar para manifestar suas opiniões", 
completou Vaccarezza. (http://odia.ig.com.br, 24/11/2011) 

 
      Assinale a opção que contém o nome do deputado famoso 

por envolvimento em polêmicas. 
A. Stepan Nercessian. 
B. Miro Teixeira. 
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C. Jair Bolsonaro. 
D. Wilson Filho. 
E. Francisco Everardo Oliveira Silva. 

 
12. O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu nesta 

quinta-feira o afastamento de Gilberto Kassab e Eduardo 
Jorge. Eles são acusados de fraudar o contrato com a 
Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular 
obrigatória na cidade. Além deles, funcionários públicos, 
seis empresas - entre elas a CCR e a Controlar - e 13 
empresários são acusados de participação no esquema de 
R$ 1,05 bilhão. (http://odia.ig.com.br, 24/11/2011) 

Gilberto Kassab e Eduardo Jorge ocupam, 
respectivamente, os cargos de: 

A. Prefeito da capital paulista - Secretário Municipal do 
Verde e Meio Ambiente. 

B. Deputado Estadual de São Paulo – Secretário Municipal 
do Planejamento. 

C. Governador de São Paulo - Prefeito da capital paulista. 
D. Secretário Municipal de Educação – Assessor de 

Presidência da República. 
E. Ministro do Meio Ambiente – Secretário Estadual de 

Finanças. 

13. O governo federal lançou nesta terça-feira o Programa 
.............., com o objetivo de ampliar o atendimento 
domiciliar do Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é 
que, até 2014, o programa tenha mil equipes de atenção 
domiciliar e 400 de apoio atuando em todo o país. As 
equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente por 
médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e 
fisioterapeutas, vão levar atendimento em casa a pessoas 
com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes 
crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica. 
(http://odia.ig.com.br, 08/11/2011) 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do 
texto acima: 

A. Saúde é o Bem Maior. 
B. Brasil com Saúde. 
C. Minha Casa, Minha Saúde. 
D. Atenção Familiar. 
E. Melhor em Casa. 

14. Os eleitores do Pará vão às urnas no dia 11 de dezembro 
para decidir, por meio de um plebiscito, se querem a 
divisão do Estado em dois ou três territórios diferentes.  
Dependendo do resultado da votação, pode ser criado 
apenas mais um Estado, e o restante fica como área do 
Pará. Caso sejam criadas as duas novas áreas, o Pará 
remanescente da divisão ficaria com 17% de sua atual 
extensão territorial.  (http://www1.folha.uol.com.br, 
11/11/2011) 

Sobre a divisão do estado do Pará, assinale a opção 
INCORRETA. 

A. Na urna eletrônica os eleitores terão de responder as 
seguintes perguntas: 1) Você á favor da divisão do Estado 

do Pará para a criação do Estado do Tapajós?; e 2) Você á 
favor da divisão do Estado do Pará para a criação do 
Estado do Carajás?  

B. Desde setembro, a população tem acesso às campanhas 
informativas (do TSE) e publicitárias (das frentes pró e 
contra).  

C. A criação dos futuros Estados não depende do Congresso 
Nacional, mas exclusivamente da palavra final de toda a 
população paraense.  

D. O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu no dia 24 de 
agosto que toda a população do Pará deve ser ouvida no 
plebiscito sobre a divisão de sua área para a criação de 
Tapajós e Carajás, e não só a parcela dos cidadãos que 
poderá integrar os novos Estados.  

E. Será a primeira vez que, no Brasil, um plebiscito vai 
decidir sobre a criação de novos Estados.  

15. Mohamed ElBaradei, prêmio Nobel da Paz, em 2005,  
revelou neste sábado (26) estar disposto a renunciar a 
candidatura à presidência para participar de um governo de 
união nacional como alternativa para encerrar a crise 
política do Egito. ElBaradei, que foi recebido neste sábado 
(26) pelo dirigente militar do Egito, marechal Hussein 
Tantaui, está "disposto a renunciar à ideia de ser candidato 
à eleição presidencial caso receba oficialmente a missão de 
formar um governo" de união nacional, revelou um 
comunicado de seu gabinete. (http://g1.globo.com, 
26/11/2011) 

ElBaradei ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 2005, por: 

A. Desenvolver uma técnica que provoca o aparecimento de 
doenças de origem genética em camundongos. 

B. Demonstrar que a inflação não diminui o desemprego nem 
impulsiona o crescimento das economias.  

C. Descobrir como a informação genética é transferida de 
uma molécula de DNA para outra.  

D. Contribuir na prevenção do uso da energia nuclear para 
fins militares. 

E. Fotografar a formação de proteínas dentro das células, um 
feito que auxilia outros pesquisadores na tentativa de 
controlar o crescimento de células-tronco.  

16. Saif al-Islamtem uma gangrena que o obriga a amputar 
parte do polegar e do indicador direitos, sob risco de 
adoecer gravemente caso não seja operado, disse à Reuters 
nesta quinta-feira (24) um médico que o examinou. Saif al-
Islam diz ter se ferido durante bombardeios da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), 
semanas atrás. "Esse ferimento não está em boas 
condições e exige amputação", disse o médico ucraniano 
Andrei Murakhovsky, que trabalha na cidade de Zintan, 
onde Saif al-Islam está preso. (http://g1.globo.com, 
24/11/2011) 

Assinale a opção que apresenta a informação CORRETA 
sobre Saif al-Islamtem. 

A. Filho de Muammar Kadhafi capturado no sul da Líbia. 
B. Conselheiro Nacional de Transição do  governo líbio.  
C. Rebelde das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (Farc). 
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D. Oficial do Exército da Líbia que fazia oposição à 
Muammar Kadhafi. 

E. Promotor Geral da Tribunal Penal Internacional (TPI). 

17. O Ministério do Planejamento enviou ao Congresso nesta 
segunda-feira, 21, o novo valor para o salário mínimo de 
2012. O ofício enviado pela ministra Miriam Belchior 
atualiza os parâmetros econômicos utilizados na 
elaboração da proposta orçamentária do próximo ano. A 
mudança ocorreu por conta da revisão do INPC deste ano, 
índice usado no reajuste do mínimo. 
(http://economia.estadao.com.br, 21/11/2011) 

Governo atualizou o salário mínimo de 2012 de R$ 619,21 
para: 

 
A. R$ 628,00. 
B. R$ 630,50. 
C. R$ 632,00. 
D. R$ 620,60. 
E. R$ 622,73. 

18. O ministro das Cidades, Mário Negromonte, falou nesta 
sexta-feira (25) pela primeira vez sobre as denúncias que 
vem sofrendo nos últimos dias. Disse que está sendo 
vítima de preconceito. No congresso, o ministro das 
Cidades é esperado para dar explicações. “Nós vamos 
tomar todas as providências e também junto ao Ministério 
Público para que as coisas sejam devidamente 
esclarecidas”, diz o líder do partido, senador Demóstenes 
Torres (DEM-GO). (http://g1.globo.com/jornal-da-globo, 
26/11/2011) 

Sobre as denúncias feitas pelo jornal O Estado de São 
Paulo ao Ministério das Cidades, é INCORRETO afirmar 
que: 

A. O Ministério das cidades foi denunciado por fraudar o 
documento de uma obra da Copa de 2014. 

B. As denúncias se referem a uma obra da Copa de 2014 em 
Cuiabá.  

C. O Ministério das Cidades foi denunciado por trocar uma 
linha de ônibus rápida por um VLT, Veículo Leve sobre 
Trilhos.  

D. O próprio Ministro das Cidades, Mário Negromonte, 
forjou um documento e adulterou o parecer técnico que 
vetava a mudança do projeto da Copa 2014 de Cuiabá. 

E. Com a mudança feita, o custo da obra de Cuiabá subiu 
mais de R$ 400 milhões para R$ 1,2 bilhão. 

19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
publicou nesta sexta-feira (25) resolução que assegura aos 
demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde 
empresarial com cobertura idêntica à vigente durante o 
contrato de trabalho, que entra em vigor em 90 dias. A 
possibilidade de manutenção do plano coletivo 
(normalmente mais barato que o individual) já era prevista 
na legislação, mas havia pontos pouco claros que geravam 
dúvidas a respeito de quem tinha direito. 
(http://www.portalcorreio.com.br, 26/11/2011) 

A respeito das regras para planos de saúde, assinale a 
opção FALSA: 

A. Empregados demitidos sem justa causa e aposentados que 
tenham contribuído com o plano empresarial tem direito a 
manter o plano de saúde. 

B. As regras valem para todos os planos contratados a partir 
de janeiro de 1999 ou adaptados à lei 9.656 de 1998. 

C. Há alguma condição para a manutenção do plano: o ex-
empregado deverá ter contribuído no pagamento do plano 
e assumir integralmente a mensalidade após o 
desligamento. 

D. Quem foi demitido ou aposentado antes da vigência da 
norma não será beneficiado, conforme a norma já prevista 
na lei 9656 de 1998. 

E. A contribuição feita pelo empregado antes da vigência da 
lei 9656 de 1998 também é contado independente da data 
de ingresso do beneficiário no plano de saúde. 

20. Faleceu na tarde desta sexta-feira (25) em João Pessoa, o 
professor Alberto Jorge (Tim Maia). Há alguns meses, ele 
vinha lutando contra doença no fígado e tinha um 
procedimento cirúrgico programado para acontecer neste 
sábado (27). Tim Maia era considerado um dos melhores 
treinadores do Brasil. Por vários anos comandou a Seleção 
Brasileira e foi responsável por revelar diversos jogadores 
de destaque internacional.  

                    (http://www.portalcorreio.com.br, 25/11/2011) 

A notícia faz referência ao professor Alberto Jorge, ícone 
paraibano do: 

A. Vôlei. 
B. Handebol. 
C. Futebol. 
D. Basquetebol. 
E. Atletismo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Sabemos que a combinação do HARDWARE e do 
SOFTWARE faz o nosso computador funcionar 
adequadamente. Com base nos seus conhecimentos sobre 
HARDWARE e SOFTWARE, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A. Os periféricos de um computador, como o Monitor e o 
Teclado, são componentes físicos do computador e, 
portanto, são exemplos de HARDWARE. 

B. Em geral, os hardwares precisam estar associados a um 
software para que funcionem corretamente. 

C. Impressoras a Laser e a Jato de tinta imprimem sem haver 
contato da cabeça de impressão com o papel. São, 
portanto, exemplos de hardware que não precisam de 
software. 

D. Winzip, Msn Messenger e Skype, são exemplos de 
softwares comuns nos computadores dos internautas. 

E. O HD (Hard Disk) de um computador pode estar 
localizado dentro do gabinete. Esse hardware é utilizado 
para o armazenamento de dados e informações. 
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22. Um computador possui vários componentes, os quais 
podem ter unidades de medidas independentes uns dos 
outros. Em relação a estas unidades de medida, 
correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
COLUNA 1 

(1)   MICROPROCESSADOR 
(2)   MEMÓRIA RAM 
(3)   IMPRESSORA 
(4)   FAX/MODEM 

 
COLUNA 2 
(  )   DPI (pontos por polegada) 
(  )   Kbps (KiloBits por segundo) 
(  )   MHz (MegaHertz) 
(  )   MB (MegaBytes) 

 
A seqüência CORRETA na coluna 2 é: 
 

A. 3 – 4 – 1 – 2  
B. 4 – 2 – 1 – 3 
C. 3 – 1 – 4 – 2 
D. 1 – 2 – 3 – 4 
E. 4 – 3 – 2 – 1  
 
23. Caso o usuário queira CENTRALIZAR um texto pré-

selecionado no Microsoft Word 2007, que conjunto de 
teclas deve realizar: 

 
A. CTRL + C 
B. SHIFT + F 
C. CTRL + * 
D. SHIFT + F3 
E. CTRL + E 

 
24. Leia as seguintes afirmativas: 

 
I.  Memória CACHE é aquela que está entre o processador e 

a Memória ROM, fazendo com que o acesso a ROM seja 
mais veloz. 

II. A Memória RAM – comercializada na forma de placas 
chamadas “pentes”- é caracterizada por ter um conteúdo 
permanente (que não é esvaziado quando desligamos o 
computador). 

III. Além das memórias RAM e CACHE, também existem 
outros tipos de memória em nosso computador, como as 
Placas de Memória da Vídeo. 

 
Está(ÃO) CORRETA(S):  
 

A. I e II 
B. I, II e III 
C. Somente I 
D. Somente III 
E. II e III 
 
25. Qual das alternativas abaixo contém apenas dispositivos 

classificados como PERIFÉRICOS MISTOS (DE 
ENTRADA E SAÍDA).  
 

A. Disquete, Mouse e Microfone. 
B. Disco Rígido, Modem, Memórias (CACHE E RAM). 
C. Placa de Rede, Scanner e Impressora. 
D. Plotter, Teclado e Caixas de Som. 

E. WebCam, Projetor e Monitor. 
 

26. Sobre o Sistema Operacional Windows, é INCORRETO 
afirmar que:  

 
A. Existem várias versões do Windows, todas criadas pela 

empresa Microsoft. 
B. O Windows é um SO baseado em imagens e não em 

textos, como era feito no DOS. 
C. No Windows, o Scandisk é uma ferramenta de sistema que 

varre os discos magnéticos (HDs) em busca de erros 
físicos ou lógicos em setores. 

D. O Menu Pesquisar/Localizar é uma ferramenta importante 
existente no Windows que nos permite localizar arquivos 
quando não conseguimos encontrá-los. 

E. O Windows se comunica com os barramentos e placa mãe 
enviando um máximo de 16 bits por vez. 

 
27. No MS-Excel 2007, estando com o valor 330 na célula  

C4, e a fórmula =C4+520 na célula D4, a fórmula 
=C4+D4, escrito na célula E4 apresentaria o valor: 

 
A. 1240 
B. 920 
C. 1030 
D. 1180 
E. 850 

 
28. Sobre o Microsoft Word 2007, podemos afirmar que:  
 
A. O conjunto de teclas CTRL + P permite que vejamos o 

documento do Word em várias páginas e exatamente como 
vai ser impresso. 

B. O conjunto de teclas CTRL + A abre automaticamente o 
último documento anteriormente salvo. 

C. O conjunto de teclas CTRL + O solicita um novo 
documento para começarmos um novo trabalho. 

D. O conjunto de teclas CTRL + B, acionada após a seleção 
de um texto, aplica NEGRITO ao texto selecionado. 

E. O conjunto de teclas CTRL + I abre a janela de opções de 
impressão do texto em uso. 

29. Qual ação ocorrerá se selecionarmos a opção 
AUMENTAR RECUO em uma célula do Microsoft Excel 
2007? 

 
A. Alinha-se o texto da célula à direita. 
B. Aumenta-se a margem entre a borda e o texto da célula. 
C. Alinha-se o texto à parte superior da célula. 
D. Diminui-se o zoom de visualização do texto. 
E. Alinha-se o texto à parte inferior da célula. 
 
30. Sobre os computadores em geral, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A. O barramento AGP (Porta de Gráficos Acelerada) permite 

a conexão de placas de vídeo (especialmente aquelas com 
característica 3D). 

B. A interface tipo PARALELA, normalmente  usada para 
impressoras e scanners tem como característica a 
transferência de um bit por vez. 

C. Quanto mais memória RAM um computador possui, mais 
lentamente seu trabalho será executado, dando tempo para 
que a temperatura do processador não se eleve 
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bruscamente. 
D. Uma Placa Ethernet 10/100 presente em um determinado 

computador permite que o mesmo se conecte a internet a 
uma velocidade muito boa. 

E. Um HD de 30B possui uma capacidade de armazenamento 
de dados maior que o dobro que a capacidade de um HD 
de 20GB. 

 
31. Sobre os computadores em geral, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A. O barramento AGP (Porta de Gráficos Acelerada) permite 

a conexão de placas de vídeo (especialmente aquelas com 
característica 3D). 

B. A interface tipo PARALELA, normalmente  usada para 
impressoras e scanners tem como característica a 
transferência de um bit por vez. 

C. Quanto mais memória RAM um computador possui, mais 
lentamente seu trabalho será executado, dando tempo para 
que a temperatura do processador não se eleve 
bruscamente. 

D. Uma Placa Ethernet 10/100 presente em um determinado 
computador permite que ele se conecte à internet a uma 
velocidade muito boa em relação a outros dispositivos de 
conexão. 

E. Um HD de 90MB possui uma capacidade de 
armazenamento de dados maior que o dobro da capacidade 
de um HD de 20GB. 

 
32. Qual a função da tecla HOME no Microsoft Word 2007? 

 
A. Apaga um caractere a direita do cursor. 
B. Quebra um parágrafo. 
C. Rola a página para baixo. 
D. Posiciona o cursor no início da linha atual. 
E. Salta o cursor para uma linha acima. 

 
33. Qual das opções abaixo não se localiza no menu EDITAR 

do MS-Excel 2003 
 

A. EXCLUIR PLANILHA. 
B. MOVER OU COPIAR PLANILHA. 
C. AUTO FORMATAÇÃO. 
D. COPIAR. 
E. LOCALIZAR. 

 
34. Qual conjunto de teclas para o COMANDO ABRIR no 

MS-Excel 2003? 
 

A. CTRL + F12 
B. CTRL + F10 
C. CTRL + F8 
D. CTRL + F6 
E. CTRL + F4 
 
35. Em relação ao MS-Word 2007, analise as afirmações a 

seguir: 
 

I.    Não existe um conjunto de teclas para a opção SALVAR 
COMO. 

II.  Quando acionamos a opção SALVAR COMO iremos criar 
um novo arquivo. 

III. Não existe diferença entre SALVAR e SALVAR COMO 
na primeira gravação de determinado arquivo. 

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S): 
 

A. I e II 
B. II e III 
C. Somente II 
D. Somente I  
E. I, II e III 

 
36. Quando dizemos que um Leitor de CD tem sua a taxa de 

transferência da unidade de leitura de 50X, estamos 
querendo dizer que sua velocidade é de: 

 
A. 600 MBps 
B. 300 Kbps 
C. 6500 MBps 
D. 40 Kbps 
E. 7500 Kbps 
 
37. Qual das teclas abaixo aciona o comando IMPRIMIR nas 

versões atuais em português do Internet Explorer?  
 
A. SHIT + * 
B. ALT + I 
C. CTRL + P 
D. CTRL + ALT + F2 
E. ALT + TAB 
 
38. Quais das afirmações abaixo estão CORRETAS? 

 
I.   O EMAIL é utilizado para troca de mensagens particulares 

entre pessoas que fazem parte da rede mundial.  
II.  IRC é uma ferramenta que permite ao usuário conectar-se 

a outro computador na internet e usá-lo como se estivesse 
diretamente conectado a ele. 

IV. URL permite troca de arquivos que podem ser 
programas shareware e atualizações de produtos. 

 
ESTÁ(ÃO) CORRETA(S): 

 
A. I e III 
B. Somente I 
C. II e III 
D. I, II, e III 
E. Somente II 

 
39. Analise as afirmações abaixo:  
 

I. Caso tenhamos duas janelas abertas no Windows XP, 
podemos utilizar o comando CTRL + A para alternar de 
maneira rápida entre elas 

II. O opção Documentos Recentes no Menu Iniciar do 
Windows XP contém o mesmo conteúdo da pasta Meus 
Documentos padrão do Windows 

III. O comando Pesquisar no Windows XP não permite a 
pesquisa pela data da penúltima modificação do Arquivo. 
 

Estão INCORRETAS 
 

A. III 
B. I e III 
C. II  
D. I e II 
E. I, II e III 
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40. Qual das opções abaixo é classificada como ACESSÓRIO 
DO WINDOWS? 
 

A. MS-WORD 
B. MS-EXCEL 
C. MS-POWER POINT 
D. WINRAR 
E. PAINT  

 
 
____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




