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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 



 2 

 

Carta do Pleistoceno 
 
1º Senhores cientistas, 
quem daqui lhes escreve – daqui não sendo o além exatamente mas uma espécie de ponto de vista – é o mamute. O 
mamute aquele que vocês trouxeram recentemente à luz lá pelos lados da Rússia – à luz ofuscante dos flashes e dos 
holofotes de TV, é bom que se diga, porque uma certa luz fraca e opalinada me alcançou sempre através do gelo. E 
escrevo porque chegou-me a notícia – como chegam depressa as notícias nesse tempo vosso! – de que estão 
tencionando me clonar. 
2º Estão planejando tirar um pedaço de mim, daquilo que vocês chamam de DNA, manipulá-lo de alguma 
maneira que para o meu cérebro antigo parece assaz complicada, mas que deveria concluir com a minha presença 
implantada num óvulo de elefanta, decorrente gravidez, e posterior nascimento. 
3º Peço-lhes encarecidamente que não façam isso. Poderia invocar os direitos de autor pois, embora mínimo, 
qualquer pedaço de mim me pertence, mas receio não estar coberto por vossas leis autorais. Apelo então para aqueles 
sentimentos caridosos que dizeis habitar vosso coração. E para o bom senso, que infelizmente nem sempre tem esse 
mesmo endereço.  
4º Estou, como os semelhantes, extinto desde o Pleistoceno. Boas razões tivemos para sumir, embora ainda não 
pudéssemos prever o que vocês aprontariam no planeta. Não sumimos sozinhos. Outras coisas se foram desde então, 
outros animais. Aparentemente não fizeram falta. Nosso erro, talvez, foi ter deixado o retrato nas paredes das cavernas. 
Sem querer, alimentamos saudades. E agora nos querem de volta. Mas nascidos outra vez, o que faria eu? 
5º Único da minha espécie, que função me dariam vocês depois de me fazerem atravessar ___ força 200 mil 
anos? Uma jaula de zoológico ou um viveiro de laboratório? Serviria para o turismo ou como cobaia? Seria uma peça 
de             viva ou criatura que escapou de algum desses filmes de que vocês tanto gostam? E quem embolsaria o cachê 
pelo uso da minha imagem? 
6º No meu mundo, os homens que me caçavam com suas armas de pontas de pedra me temiam,              como um 
deus, e à noite, ao redor do fogo, falavam de mim com reverência. No mundo de vocês eu seria apenas um monstro que 
não inspira respeito ___ ninguém. Um monstro solitário, sem sequer a possibilidade de apaixonar-me por uma loura e 
carregá-la para o alto do Empire State Building. Um monstro condenado ___ vida. 
7º E como explicar, à elefanta de quem eu nasceria, nosso estranho parentesco? 
8º O desmonte daquilo que fui já começou, antes mesmo do sequestro do meu DNA. Plantado no gelo durante 
séculos como uma árvore submersa, permaneci, até vossa chegada, com a dignidade de um ser                 . Eu era uma 
estátua da minha era. Intacto. Soberbo. Logo acabaram com isso. Sequer tiveram a elegância de serrar inteiro o bloco 
que me continha. Serraram apenas o que lhes interessava, a porção que me manteria congelado. Os dentes deixaram de 
fora. E assim retangular, como uma embalagem de leite ou uma caixa de polpa de tomate em que alguém tivesse 
cravado dois garfos, fui içado por um guindaste diante dos olhos do mundo. Eu já não era uma estátua, era um 
container. 
9º Sei que para vocês eu nem mereço qualquer explicação, mas digam-me, qual é exatamente sua intenção? 
Esquecendo o brilhareco científico, suspeito que queiram trazer o passado de volta, com a desculpa de estudá-lo 
diretamente. 
10º Mas se fomos extintos é porque já não nos encaixávamos nas condições ao redor – a evolução ejeta seus 
antigos parceiros. Para realmente trazer-nos de volta seria preciso clonar muito mais do que o meu DNA, seria preciso 
duplicar tudo aquilo que nos mantinha vivos. E uma vez recriado aquele universo, como vocês se encaixariam nele? 
11º  Permitam-me uma última pergunta: encontrando restos de Homo sapiens dos quais fosse possível retirar o 
DNA, tentariam vocês igualmente implantá-lo no ventre de uma mulher do século vinte e um? 

 
(Marina Colasanti. A casa das palavras. São Paulo: Ática, 2004. p. 17-9.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – à. 
b) na – para – a. 
c) a – de – na. 
d) à – à – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) museo – quasi – grandioso. 
b) muzeo – quazi – grandiozo. 
c) museu – quase – grandioso. 
d) muzeu – quaze – grandiozo. 
 
03 - Segundo a autora do texto: 
a) Ela apóia o desejo dos cientistas de clonar o animal. 
b) O homem deveria respeitar as outras espécies, tanto as que vivem quanto as que já estão extintas. 
c) Clonar um mamute significa avanço nas pesquisas científicas. 
d) Não deve haver limites para a ciência. 
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04 - Do ponto de vista do mamute é impossível: 
a) Os cientistas quererem criá-lo apenas como resultado de experiências de laboratório. 
b) Ter parentesco com a elefanta que participará do cruzamento. 
c) Sua recriação não despertar nos homens o respeito que tinha no mundo primitivo. 
d) Trazer o passado de volta, pois o mundo dele é incompatível com o mundo de hoje, e vice-versa. 
 
05 - No 5º parágrafo, o mamute faz uma série de perguntas aos cientistas que são de ordem: 
a) pessoal – ética – econômica. 
b) ética – profissional – política. 
c) científica – religiosa – pessoal. 
d) social – científica – religiosa. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - O mamute sentia-se orgulhoso até o momento em que foi descoberto, conforme demonstra o emprego da 
palavra soberbo. (8º parágrafo). 
II - Os cientistas esqueceram-se do mamute como ser vivo. 
III - O mamute quando foi retirado na forma de bloco sentiu-se um objeto, uma mercadoria, uma coisa. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas estão corretas. 
 
07 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) A utilização de uma parte do fóssil do animal para clonagem foi uma espécie de roubo ou sequestro. 
b) O mamute contrapõe dois mundos: o mundo primitivo, pré-histórico, de onde vem, e o mundo moderno, onde foi 
encontrado. 
c) O homem tem a visão de que está acima de todos os outros animais, de que é soberano e pode interferir no destino 
das outras espécies. 
d) O mamute desconsidera que os seres humanos acabaram prejudicando muito o planeta e seu equilíbrio natural. 
 
08 - Considerando o trecho “sem querer, deixamos saudades” (4º parágrafo) o mamute demonstra: 
a) ironia. 
b) ressentimento. 
c) comparação. 
d) negação. 
 
09 - Quanto aos verbos presentes no primeiro período do 6º parágrafo (caçavam, temiam e falavam) assinale a 
alternativa correta: 
a) Os verbos estão conjugados no Pretérito Perfeito do Indicativo. 
b) Os verbos têm com desinências verbais “va” e “ia”. 
c) Os verbos indicam ações concluídas no passado. 
d) Os verbos podem ser classificados como irregulares. 
 
10 - Analise as afirmações sobre o emprego das palavras do texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se 
forem falsas: 
(   ) No último parágrafo o pronome vocês refere-se aos cientistas e aos eleitores. 
(   ) “Assaz” (2º parágrafo) é um advérbio de intensidade que pode ser substituído por “bastante”. 
(   ) A forma verbal “dizeis” e do pronome “vosso” (3º parágrafo) estão empregados na 2º pessoa do plural. 
(   ) “Logo” (8º parágrafo) é um advérbio que expressa uma circunstância de modo. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – V – F. 
c) F – F – F – V. 
d) V – V – V – F. 
 
11 - As conjunções destacadas nos trechos a seguir estão associadas a uma interpretação. Assinale a alternativa 
em que a conjunção destacada expressa corretamente a interpretação do trecho do texto: 
a) “Porque chegou-me a notícia“ (1º parágrafo) – Conclusão. 
b) “Mas receio não estar coberto por vossas leis autorais” (3º parágrafo). – Causa. 
c) “Embora ainda não pudéssemos prever o que vocês aprontariam no planeta” (4º parágrafo) – Concessão. 
d) “Como uma árvore submersa permaneci, até vossa chegada” (8º parágrafo) – Conseqüência. 
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12 - A palavra “que” exerce a mesma função em todas as alternativas, exceto: 
a) “que me manteria congelado”. (8º parágrafo). 
b) “que dizeis habitar vosso coração”. (3º parágrafo). 
c) “que não inspira respeito”. (6º parágrafo). 
d) “que se diga”. (1º parágrafo). 
 
13 - “Escrevo porque chegou-me a notícia” (1º parágrafo). O elemento coesivo estabelece uma idéia de: 
a) explicação. 
b) causa. 
c) consequência. 
d) concessão. 
 
14 - “Uma certa luz fraca e opalinada me alcançou sempre através do gelo” (9º parágrafo). Transpondo a frase 
para voz passiva, obtém-se a forma verbal: 
a) sou alcançado. 
b) estou sendo alcançado. 
c) fui alcançado. 
d) tenho sido alcançado. 
 
15 - Quanto aos verbos presentes no 6º parágrafo. Assinale a alternativa correta: 
a) O tempo verbal predominante é o Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
b) Há dois verbos no Futuro do Pretérito do Indicativo. 
c) Três verbos se encontram na forma nominal do Infinitivo. 
d) Quanto à flexão todos são regulares. 
 
16 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto não é regida por um nome: 
a) das cavernas (4º parágrafo). 
b) no planeta (4º parágrafo). 
c) do fogo (6º parágrafo). 
d) de volta (9º parágrafo). 
 
17 - Assinale a alternativa em que as palavras retirada do texto têm encontro consonantal perfeito: 
a) submersa – ofuscante – planeta. 
b) dignidade – clonar – embolsaria. 
c) atravessar – explicação – recriado. 
d) cérebro – semelhante – parentesco. 
 
18 - Quanto à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto, assinale a alternativa incorreta: 
a) As palavras espécie e cérebro obedecem à mesma regra de acentuação. 
b) As paroxítonas notícia e laboratório são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) As palavras árvore e científico são proparoxítonas. 
d) As palavras vocês, cachê e até são acentuadas porque são oxítonas terminadas em “e”(s). 
 
19 - Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está corretamente identificada entre 
parênteses: 
a) “Estão planejando tirar um pedaço de mim.” = (predicativo do sujeito).  
b) “a revolução ejeta seus antigos parceiros.” = (adjunto adnominal).  
c) “Eu era uma estátua da minha era.” = (predicado nominal). 
d) “Plantado no gelo durante séculos.” = (objeto direto). 
 
20 - A função do travessão duplo no 1º parágrafo é: 
a) Realçar ironicamente as expressões usadas. 
b) Separar enumerações. 
c) Distinguir as expressões usadas no resto do contexto. 
d) Isolar explicações dentro do contexto. 
 
21 - Três amigos possuem juntos, R$ 48,00. Fernando possui a metade do que possui Alcimar, e Daniel possui 3/7 
do que possui Fernando. A quantia que possuem juntos, Fernando e Daniel, é igual a: 
a) R$ 14,00. 
b) R$ 18,00. 
c) R$ 20,00. 
d) R$ 24,00. 
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22 - Um grupo de 5 pessoas confecciona 3780 cadeiras artesanais trabalhando 7 horas por dia durante 12 dias. 
Considerando o mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse composto por 6 pessoas, trabalhando 8 horas por 
dia durante 7 dias, a produção seria de: 
a) 3024 cadeiras artesanais. 
b) 3042 cadeiras artesanais. 
c) 3240 cadeiras artesanais. 
d) 3420 cadeiras artesanais. 
 
23 - Uma professora realizou uma pesquisa entre seus alunos para saber o número de seus calçados. O resultado 
está representado no gráfico que segue. 

 
O modo e a mediana dessa distribuição são: 
a) ambas, 39. 
b) 10 e 39, respectivamente. 
c) 38 e 39, respectivamente. 
d) 39 e 38, respectivamente. 
 
24 - Um cone circular reto possui geratriz de 13 cm e altura de 12 cm. O volume desse cone é equivalente a: 
Dado: π = 3 
a) 156 ml. 
b) 300 ml. 
c) 312 ml. 
d) 1,2 litros. 
 
25 - Márcio comprou 8 pares de meias e 5 cuecas por R$ 99,90. Se Márcio tivesse comprado 3 pares de meias e 2 
cuecas, teria pago R$ 38,60. Cada par de meias custou: 
a) R$ 6,80. 
b) R$ 7,40. 
c) R$ 7,80. 
d) R$ 8,50. 
 
26 - Uma parede de 12 m2 será revestida, utilizando-se 300 azulejos em formato de quadrado. Desconsiderando o 
espaço ocupado pelo rejunte, é correto afirmar que a medida do lado desses azulejos é de: 
a) 15 cm. 
b) 20 cm. 
c) 25 cm. 
d) 30 cm. 
 
27 - Alberi e Dirceu são irmãos. Alberi visita a casa de seus pais a cada 18 dias, enquanto que Dirceu o faz a cada 
30 dias. Sabe-se que em 01/02/2012, ambos estiveram na casa de seus pais. Mantendo-se o mesmo intervalo entre 
as visitas e, considerando-se que 2012 é um ano bissexto, é correto afirmar que Alberi e Dirceu visitarão seus 
pais, juntos novamente: 
a) na primeira quinzena de abril. 
b) na última quinzena de abril. 
c) na primeira quinzena de maio. 
d) na última quinzena de maio. 
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28 - Victor possui um terreno em formato de quadrado cujo perímetro mede 32 m. Considere que os lados desse 
terreno sejam igualmente aumentados, de maneira que a área do novo terreno passaria a ser 80 m2 maior que a 
área original. Para tal, as medidas dos lados desse novo terreno devem ser: 
a) 50% maiores que as medidas originais. 
b) 40% maiores que as medidas originais. 
c) 30% maiores que as medidas originais. 
d) 25% maiores que as medidas originais. 
 
29 - No ano de 2005, as cidades A e B tinham, respectivamente, 10,4 mil e 8 mil habitantes. Nos anos seguintes, a 
população da cidade A aumentou a uma taxa constante de 400 habitantes por ano, enquanto que na cidade B, o 
crescimento populacional foi de 10% ao ano. A população da cidade B tornou-se superior à população da cidade 
A no ano de: 
a) 2008.     c) 2010. 
b) 2009.     d) 2011. 
 
30 - Um número real e diferente de zero é tal que o dobro do seu quadrado é igual à sua metade. Esse número é: 
a) 1/16. 
b) 1/8. 
c) 1/5. 
d) 1/4. 
 
31 - Considerando as disposições constitucionais sobre os Direitos e Garantias fundamentais, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
b) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação. 
c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, somente em 
caso de flagrante delito com determinação judicial. 
d) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal. 
 
32 - Segundo a Constituição Federal, constitui crime inafiançável e imprescritível: 
a) Prática de racismo. 
b) Crimes hediondos. 
c) Prática de tortura. 
d) Terrorismo. 
 
33 - Sobre os remédios constitucionais, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Cabe a proposição de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoas 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
b) Partido político e organização sindical não podem impetrar mandado de segurança individual ou coletivo. 
c) Cabe a propositura de mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável os 
exercícios dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 
d) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. 
 
34 - Segundo a Constituição Federal, aos trabalhadores domésticos não é garantido: 
a) Salário-mínimo. 
b) Décimo terceiro salário. 
c) Gozo de férias anuais. 
d) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 
 
35 - Segundo a Constituição Federal são considerados brasileiros natos, exceto: 
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço 
do seu País. 
b) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 
c) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
d) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
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36 - Segundo a Constituição Federal o candidato a Prefeito e Vice-Prefeito para assumir o cargo deve possuir 
como condição de elegibilidade a idade de: 
a) 18 anos. 
b) 24 anos. 
c) 21 anos. 
d) 30 anos. 
 
37 - Segundo a Constituição Federal são inelegíveis, no território de jurisdição do Governador e do Prefeito: 
a) Os parentes consangüíneos até o terceiro grau. 
b) Os parentes consangüíneos, afins e por adoção até o quarto grau. 
c) O cônjuge. 
d) Os parentes consanguíneos e afins até o quarto grau, exceto os por adoção. 
 
38 - Considerando as disposições constitucionais os Partidos Políticos: 
a) Podem ter caráter regional para registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 
b) Podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. 
c) Estão subordinados ao Tribunal Superior Eleitoral quanto à definição de sua estrutura, funcionamento e organização, 
bem como para estabelecer normas de fidelidade partidária. 
d) Têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. 
 
39 - Segundo a Constituição Federal, os Municípios podem constituir guardas municipais para: 
a) Apurar infrações penais contra a ordem política ou social da União e dos Estados. 
b) Proteção dos bens, serviços e instalações dos Municípios, nos termos da lei. 
c) Realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos Municípios, tal como a polícia militar e civil. 
d) Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 
 
40 - Considerando as disposições constitucionais sobre meio ambiente, assinale a incorreta: 
a) O meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
b) Cabe apenas ao poder público o dever de preservar e defender o meio ambiente, através de ações de sustentabilidade. 
c) Cabe ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 
d) As terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são indisponíveis. 
 
41 - Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta considerando as disposições da Lei nº 
3.276/2006, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Arapongas: 
a) A admissão da guarda municipal deve ser feita através de concurso público, com avaliação física, psicológica e 
intelectual. 
b) A credencial de Guarda Municipal deve ser obtida com o Prefeito Municipal de Arapongas, após aprovação em 
concurso público. 
c) O concurso público para provimento dos cargos de guarda municipal será realizado em duas fases eliminatórias: A de 
provas ou provas e títulos e a de freqüência e aproveitamento no curso intensivo de formação, adestramento e 
capacitação física para o exercício do cargo. 
d) O candidato que não atingir o mínimo de freqüência e aproveitamento satisfatório no curso de formação será 
desclassificado e não poderá assumir como guarda municipal. 
 
42 - Considerando as disposições do Estatuto da Guarda Municipal de Arapongas, correlacione a coluna 1 com a 
coluna 2 e assinale a alternativa correta: 
 
Coluna 1 
1 - É a ordem e a subordinação dos diversos cargos e funções que constituem a estrutura e a carreira da Guarda 
Municipal e que, conforme a ordem crescente de níveis, investe de autoridade o cargo mais elevado. 
2 - É indispensável à formação e ao convívio dos integrantes da Guarda Municipal, objetivando o 
aperfeiçoamento das relações sociais entre os mesmos. 
3 - É parte integrante da educação dos servidores da Guarda Municipal, competindo ao superior hierárquico 
tratar os subordinados de modo respeitoso, e ao subordinado manter deferência para com seus superiores. 
4 - Zelar pelo cumprimento das normas de trânsito. 
 
Coluna 2 
(   ) É competência da Guarda Municipal de Arapongas. 
(   ) Hierarquia. 
(   ) Camaradagem. 
(   ) Civilidade. 
a) 4, 1, 2 e 3. 
b) 1, 2, 3 e 4. 
c) 4, 2, 3 e 1. 
d) 3, 2, 1 e 4. 
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43 - Qual Deputado Federal paranaense morreu no início do ano de 2012 em um acidente automobilístico: 
a) Moacir Micheletto. 
b) Osmar Serraglio. 
c) Rubens Bueno. 
d) Dilceu Sperafico. 
 
44 - As alternativas abaixo apresentam a sequência de operações para o uso correto de um Extintor de Incêndio, 
assinale a FALSA: 
a) Corte o lacre de plástico e retire o pino de segurança. 
b) Posicione-se a uma distância segura do foco. Se estiver ventando, coloque-se de uma forma que o fogo não venha na 
sua direção. 
c) Dirija o jato para a parte mais alta das chamas e faça movimentos de cima para baixo, como se você estivesse 
soprando o fogo. 
d) Se o fogo estiver se propagando verticalmente, mire na base e faça um movimento ascendente e lento. 
 
45 - Em casos de Primeiros Socorros, se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos 
irreversíveis no cérebro. Se notar obstrução de passagem de ar, aja imediatamente, seguindo os passos abaixo, 
EXCETO: 
a) Abra a boca da vítima e, com os dedos, remova dentaduras (próteses), restos de alimentos, sangue, líquidos e outros 
objetos que possam estar impedindo a perfeita respiração. 
b) Posicione corretamente a cabeça, com o queixo levemente erguido, facilita a respiração. 
c) Porém deve-se tomar muito cuidado com a possibilidade de fratura de coluna cervical (pescoço quebrado). 
d) Se a vítima estiver inconsciente, devemos colocá-la de costas, para evitar asfixia e afogamento. 
 
46 - Assinale a alternativa que relaciona corretamente os aplicativos equivalentes, ou seja, que se destinam aos 
mesmos tipos de tarefas nas suítes de escritório: Microsoft Office e BrOffice (Open Office): 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) I – Z / II – Y / III – X. 
b) I – Z / II – X / III – Y. 
c) I – Y / II – Z / III – X. 
d) I – Y / II – X / III – Z. 
 
47 - Em vários aplicativos (ex: Microsoft Word) é possível imprimir pressionando uma combinação de teclas. 
Esta combinação está expressa corretamente na alternativa:  
a) Alt + P. 
b) Alt + I. 
c) Control + P. 
d) Control + I. 
 
48 - Suponha que seja necessário o envio de um mesmo e-mail a 50 diferentes pessoas, mas você não deseja que 
todos os endereços de e-mail e nomes dos destinatários fiquem expostos e passíveis de visualização por todos 
aqueles que recebam o e-mail. Para isso, os e-mails dos destinatários devem ser digitados no campo: 
a) CC – Cópia Carbono 
b) CCO – Cópia Carbono Oculta 
c) Para:   
d) CM – Cópia Misteriosa 
 
49 - Um arquivo com nome e extensão TESTE.pptx pode ser aberto e manipulado pelo seguinte software: 
a) Microsoft Excel. 
b) Microsoft PowerPoint. 
c) BrOffice Writer. 
d) BrOffice Calc. 
 
50 - São exemplos de Sistemas Operacionais, exceto: 
a) Microsoft Windows. 
b) Mozilla Firefox. 
c) Mac OS. 
d) Linux/Unix. 

Microsoft Office BrOffice 

I - WORD 
II - EXCEL 

III - POWERPOINT 

X - CALC 
Y - IMPRESS 
Z - WRITER 




