
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS  
                                                                                                                                             Como preencher: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISIOTERAPEUTA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

01. “O controle da atividade cardíaca é feito através do nervo 
vago que atua ________ e o simpático que atua _______. 
Estes nervos agem sobre uma formação situada na 
parede do átrio direito, o _________, considerado como o 
“marca-passo” do coração.” 

 

Indique a alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima: 
(A) estimulando / inibindo / nó  sinoatrial 
(B) inibindo / estimulando / nó sinoatrial 
(C) estimulando / inibindo / feixe átrio-ventricular 
(D) inibindo / estimulando / feixe átrio-ventricular 

 

02. O Eletrocardiograma é um instrumento muito importante 
para a avaliação da capacidade do coração para a 
transmissão do impulso cardíaco. No Eletrocardiograma a 
onda “P”: 
(A) É causada pela voltagem produzida pela passagem 

do impulso nervoso pelos átrios. 
(B) É causada pela passagem do impulso pelos 

ventrículos. 
(C) É produzida pelo retorno do potencial de membrana 

das fibras musculares ventriculares ao seu valor 
normal de repouso, ao término da contração. 

(D) Representa a pressão arterial elevada, devido à carga 
excessiva de pressão exercida sobre o ventrículo 
esquerdo. 

 

03. Um paciente do sexo feminino apresenta-se à Clínica de 
Fisioterapia com encaminhamento médico para realização 
de tratamento fisioterapêutico para síndrome do impacto 
do ombro. A paciente apresenta quadro álgico e processo 
inflamatório agudo com limitação de ADM. 

 

Assinale qual a melhor conduta fisioterapêutica: 
(A) TENS, ondas curtas, crioterapia, exercício para ganho 

de ADM e flexibilidade muscular. 
(B) Ultrassom, crioterapia, exercícios para ganho de ADM 

e melhora da flexibilidade dos músculos rotadores 
laterais e mediais do ombro e romboides. 

(C) TENS, exercícios pendurais, trabalho de força dos 
músculos rotadores do ombro e exercícios 
proprioceptivos devem ser implantados. 

(D) TENS, crioterapia, tração do ombro, exercícios 
pendulares.. 

 

04. De acordo com o defeito postural de Hiperlordose, 
assinale a alternativa que corresponde aos músculos em 
posição encurtada e os músculos em posição alongada, 
respectivamente: 
(A) Eretores da coluna lombar e flexores do quadril 

encurtados, abdominais (especialmente, oblíquo 
externo) e extensores do quadril em posição 
alongada. 

(B) Abdominais anteriores e extensores do quadril 
encurtados, eretores da coluna lombar e flexores do 
quadril em posição alongada. 

(C) Abdominais anteriores, superiores (especialmente 
reto superior e oblíquo interno) e extensores do 
quadril encurtados, abdominais anteriores 
(especialmente oblíquo externo) e flexores do quadril 
em posição alongada. 

(D) Eretores da coluna lombar e extensores do quadril 
encurtados, abdominais anteriores e flexores do 
quadril em posição alongada. 

 

05. A Síndrome do Piriforme é caracterizada por compressão 
no nervo: 
(A) Obturatório. 
(B) Femoral. 
(C) Ciático. 
(D) Nervo cutâneo lateral da coxa. 

06. Assinale a alternativa que corresponde à contraindicação 
do equipamento gerador de corrente de baixa frequência 
para Eletroestimulação Funcional (FES): 
I. Doença vascular periférica. 
II. Tronco, durante gestação. 
III. Hipertensão e hipotensão. 
IV. Área com excesso de tecido adiposo. 
V. Região torácica. 

 
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e V estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
07. A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano 

ocorrem mais de um milhão de casos de Câncer de Mama 
em todo o mundo, na maioria dos casos requer 
procedimentos cirúrgicos. A técnica mais utilizada, 
atualmente, é a Segmentectomia, que consiste em: 
(A)   Dissecção total da mama e de determinadas porções 

de nodos linfáticos e musculares. 
(B)   Retirada de um quadrante da mama. 
(C)   Conservação apenas do peitoral menor. 
(D)   Conservação do peitoral maior e menor 

 
08. O Sistema Linfático é responsável por várias funções do 

organismo humano, assinale a alternativa correta: 
I. Auxilia na defesa do corpo contra substâncias que 

produzem doenças. 
II. As circulações linfáticas e sanguíneas estão 

intimamente relacionadas. A macro e a 
microcirculação de retorno dos órgãos e regiões é 
feita pelos sistemas venoso e linfático. 

III. A produção de linfa ocorre toda vez que o interstício 
celular obtém uma carga muito grande de toxinas do 
metabolismo das células ou quando recebe uma 
pressão externa adversa. 

IV. O sistema linfático ajuda na manutenção do equilíbrio 
de fluidos, drenando-o dos tecidos do corpo. 

 
(A) Apenas II e III estão corretas. 
(B) Apenas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
09. Sobre a alteração postural caracterizada por 

hiperextensão dos joelhos, é correto afirmar: 
(A) Por ser uma alteração postural que ocorre, 

predominantemente no plano sagital, espera-se que 
afete, principalmente, o controle ântero-posterior do 
deslocamento do centro de pressão. 

(B) Está relacionado a um maior risco de lesões no 
joelho, especialmente do ligamento cruzado anterior. 

(C) Nesta condição o vetor da força–peso é deslocado 
para uma posição anterior ao eixo da articulação o 
que gera um torque extensor, contido por ligamentos 
e pela porção posterior da cápsula articular. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
10. Na Fisioterapia em Ortopedia, dispõe-se de recursos 

terapêuticos específicos.  
 

Assinale abaixo, os seus respectivos efeitos terapêuticos: 
(A) Cinesioterapia para fortalecer a musculatura 

comprometida e combater o processo inflamatório. 
(B) Eletroterapia para aliviar a dor e reduzir o processo 

inflamatório. 
(C) Crioterapia para ganho de força muscular e redução 

da inflamação. 
(D) Hidroterapia reduz o impacto nas articulações e 

preconiza ganho de amplitude de movimento e 
aumento do processo inflamatório. 

 



11. A Técnica de Bag Squeezing é descrita por: 
(A) O paciente é desconectado do ventilador mecânico e 

seus pulmões são insuflados de forma manual, 
através de uma bolsa auto-inflável ou ressuscitador 
manual, introduzindo-se volume corrente. 

(B) Consiste na compressão manual da região do tórax, 
respeitando-se a anatomia dos arcos costais; deve-se 
comprimir a região durante a expiração e, em 
seguida, no início da inspiração deve-se descomprimir 
bruscamente, provocando uma inspiração forçada. 

(C) Consiste na associação das manobras de vibração e 
de compressão torácicas; é aplicada na fase 
expiratória de forma constante, lenta e moderada, 
permitindo melhor esvaziamento pulmonar. 

(D) Consiste em exercer uma pressão sobre o tórax, 
através de movimentos oscilatórios rápidos e de 
pequena amplitude, caracterizados pela contração 
isométrica repetida, com vibrações emitidas pelo 
Terapeuta com os membros superiores. 

 
12. O Ventilômetro à beira do leito permite aferição de: 

(A) Volume corrente, volume minuto e capacidade vital. 
(B) Volume residual, capacidade residual funcional e 

espaço morto. 
(C) Capacidade pulmonar total. 
(D) Capacidade residual funcional. 

 
13. As funções do quadril são cruciais para a independência 

funcional do indivíduo e, por esse motivo, a Osteoartrite 
nessa articulação traz grandes repercussões na 
funcionalidade de seus portadores.  
Assinale a alternativa incorreta: 
(A) Está associada à condição como osteonecrose, 

trauma, doenças congênitas do quadril, artrite 
reumatoide, atividades que utilizam levantamento de 
peso, além de atividades esportivas profissionais. 

(B) Ela é frequentemente localizada na região 
posterolateral e posterior da coxa. 

(C) É observada durante o movimento de hiperextensão, 
bem como os de rotação medial e lateral dessa 
articulação. 

(D) A presença de osteófitos no acetábulo ou ao redor da 
cabeça femoral e redução do espaço articular 
confirmam o diagnóstico através de um exame 
radiológico. 

 
14. A Osteoatrite de joelho é uma doença de caráter 

inflamatório e degenerativo e a Fisioterapia tem papel 
importante na reabilitação.  
Assinale a conduta fisioterapêutica correta: 

 
I. A diatermia por ondas curtas diminui a sintomatologia. 
II. O gelo age diretamente no fuso muscular e no órgão 

tendinoso, portanto, uma sobrecarga na execução de 
exercícios após o resfriamento do músculo, pode 
levar a nova lesão muscular, uma vez que o controle 
motor está com o seu limiar alterado. 

III. Hidroterapia com exercícios de cadeia cinética 
fechada, alongamento e fortalecimento. 

IV. Treino proprioceptivo através de prancha 
proprioceptiva. 

 
(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
15. Sobre a fisiologia da gestação, onde ocorre a fecundação 

do óvulo? 
(A) No interior do útero. 
(B) No ovário. 
(C) Na Trompa de Falópio. 
(D) No endométrio. 

16.  Sobre a Doença de Parkinson, assinale a alternativa 
incorreta: 
(A) Afasia, apraxia, agnosia, agitação psicomotora e 

alucinações relacionam-se  diretamente com o grau 
de severidade da doença. 

(B) As principais manifestações da Doença de Parkinson 
são: tremor, rigidez, bradicinesia e alterações da 
marcha e da postura. 

(C) A rigidez pode ser em "cano de chumbo" ou em “roda 
dentada”; pode apresentar-se nas extremidades e é 
frequentemente assimétrica. 

(D) Associa-se à perda dos neurônios dopaminérgicos da 
substância negra e à deficiência de dopamina no 
estriado. 

 

17. O nervo facial é responsável pela inervação da 
musculatura da face. As lesões do nervo facial produzem 
paralisia dos músculos faciais ipsolaterais e outros 
distúrbios sensoriais e anatômicos que dependem da 
localização e extensão da lesão.  
De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta: 
(A) Na paralisia facial periférica ocorre acometimento 

tanto na raiz facial inferior quanto na superior, 
apresenta-se quando o nervo facial está lesionado em 
todo o seu trajeto, acomete em maior ou menor grau 
a musculatura de toda uma hemiface. 

(B) A paralisia facial central é causada por lesões 
supranucleares. Nesse tipo de paralisia, a motricidade 
contralateral da metade inferior da face, em geral, é 
mais acometida. 

(C) Na paralisia facial periférica apresenta déficit de 
sensibilidade nos 2/3 anterior da língua e diminuição 
da secreção lacrimal e salivar. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

18. A inflamação dos tendões abdutor longo do polegar e 
extensor curto do polegar na região da tabaqueira 
anatômica, se refere à definição de: 
(A) Contratura de Dupuytren. 
(B) Síndrome de Quervain. 
(C) Síndrome do Túnel Cubital. 
(D) Síndrome do Supinador. 

 

19. Assinale a alternativa que corresponde ao efeito pulmonar 
da ventilação não-invasiva: 
(A) Diminuição da CRF. 
(B) Diminuição do shunt intrapulmonar. 
(C) Melhora da relação V/Q. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20. A quantidade de sangue que flui das veias para o átrio 
direito por minuto refere-se a: 
(A) Retorno venoso. 
(B) Débito cardíaco. 
(C) Pressão atrial direita. 
(D) Pressão venosa central. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

21. Em uma das alternativas a seguir há uma palavra que a 
derivação sufixal transformou-a em ato. Assinale-a. 
(A) Doação. 
(B) Felicidade. 
(C) Motorista. 
(D) Contraditório. 

 

22. Assinale a alternativa que não há um substantivo abstrato. 
(A) A concessão do alvará. 
(B) Crianças pobres. 
(C) A umidade do clima. 
(D) A palidez do doente. 

 

23. Qual das palavras a seguir é formada por meio de 
composição por justaposição? 
(A) aguardente. 



(B) planalto. 
(C) passatempo. 
(D) pernilongo. 

 

24. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do 
(A) substantivo, adjetivo e preposição. 
(B) artigo, preposição e pronome. 
(C) conjunção, numeral e substantivo. 
(D) verbo, adjetivo ou do próprio advérbio. 

 

25. A preposição pode unir-se a outras palavras formando a 
combinação ou contração. Localize abaixo um caso de 
contração. 
(A) Aonde você vai com tanta pressa? 
(B) As pessoas desta casa foram embora. 
(C) Não fique contra o seu pai! 
(D) É tempo de os alunos estudarem. 

 

26. Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é 
(A) nominal. 
(B) verbal. 
(C) verbo-nominal. 
(D) predicativo do sujeito. 

 

27. No enunciado “As laranjas estão maduras.”, o termo 
sublinhado é 
(A) adjunto adnominal. 
(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) vocativo. 

 

28. Identifique a figura de linguagem do enunciado a seguir. 
“Minha vizinha é um anjo.”  
(A) Metonímia 
(B) Catacrese. 
(C) Metáfora. 
(D) Perífrase 

 

29. Os substantivos classificam-se quanto ao número em 
(A) próprio e abstrato. 
(B) composto e derivado. 
(C) coletivo e concreto. 
(D) singular e plural. 

 

30. Em “Discute-se muito em minha classe.”, a palavra “se” 
tem a função de 
(A) pronome reflexivo. 
(B) conjunção subordinativa. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) pronome apassivador. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Um dos líderes da Revolta Balaiada era também chefe de 
um quilombo. Seu nome era: 
(A) Zumbi 
(B) Eduardo Angelim 
(C) Pedro Vinagre 
(D) Cosme 

 

32. O Sistema Parlamentarista de Governo: 
(A) Já existiu no Brasil, durante o 2º Império e após a 

renúncia de Jânio Quadros. 
(B) Já existiu no Brasil, somente após a renúncia do 

presidente Jânio Quadros. 
(C) Nunca existiu no Brasil. 
(D) Somente existiu no Brasil durante a Regência Trina. 

 

33. Sobre o governo Castelo Branco é incorreto afirmar que: 
(A) Incentivou os movimentos populares de inspiração 

esquerdista. 
(B) Instituiu o bipartidarismo. 
(C) Encaminhou ao Congresso o projeto da Constituição 

de 1967. 
(D) Instituiu a Lei de Segurança Nacional. 

34. O que significa FAB? 
(A) Fonte Aérea do Brasil 
(B) Força Aérea Brasileira 
(C) Fábrica Aérea Brasileira 
(D) Fundação Ayrton Brasil 

 

35. Quem nasce na Etiópia é: 
(A) etiopão 
(B) etiopiano 
(C) etiopense 
(D) etíope 

 

36. O aeroporto da Pampulha está localizado no Estado de: 
(A) Rio de Janeiro 
(B) Minas Gerais 
(C) São Paulo 
(D) Tocantins 

 

37. O aeroporto Internacional “Deputado Luís Eduardo 
Magalhães” está localizado no Estado: 
(A) Pernambuco 
(B) Bahia 
(C) Amazonas 
(D) São Paulo 

 

38. A Extensão territorial do Brasil é de aproximadamente: 
(A) 2.650.000 km2 
(B) 5.850.000 km2 
(C) 8.500.000 km2 
(D) 21.600.000 km2 

 

39. A estação espacial “Mir”, concebida para permanecer em 
órbita durante 3 anos, acabou permanecendo por: 
(A) 20 anos 
(B) 12 anos 
(C) 10 anos 
(D) 15 anos 

 

40. A primeira mulher brasileira a reger orquestra e compor 
músicas populares e de carnaval, como “Ô Abre-Alas”, em 
1899, foi a pianista: 
(A) Raquel de Queiroz 
(B) Cecília Meirelles 
(C) Clarice Lispector 
(D) Chiquinha Gonzaga 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 

41. Com relação à utilização de ícones na área de trabalho do 
Microsoft Windows 7 Home Premium na sua instalação 
padrão, no idioma Português (Brasil), assinale a 
alternativa correta com relação ao termo atalho. 
(A)   Um atalho é um ícone que representa um link para 

um item, em vez do item em si. 
(B)   Atalhos são imagens pequenas que representam 

arquivos, pastas, programas e outros itens. 
(C)   Atalho é a principal área exibida na tela quando 

usuário liga o computador e faz logon no Windows. 
(D)   Um atalho mostra quais programas estão em 

execução e permite que usuário alterne entre eles. 
 

42. “Os Atalhos de teclado são combinações de duas ou mais 
teclas que, quando pressionadas, podem ser usadas para 
executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse 
ou um dispositivo apontador. Os Atalhos de teclado 
podem facilitar a interação com o computador, permitindo 
que usuário poupe tempo e esforço ao trabalhar com o 
Windows e outros programas.”  
Qual é a função que a tecla F3 pode assumir no Sistema 
Operacional Windows 7 Home Premium, na sua instalação 
padrão, no idioma Português (Brasil)? 
(A)   Exibir a Ajuda. 
(B)   Renomear o item selecionado. 
(C)   Procurar um arquivo ou uma pasta. 
(D)   Selecionar um bloco de texto. 



43. Leia o parágrafo abaixo e assinale a alternativa correta, 
com relação ao aplicativo Microsoft Office Outlook 2010, 
na sua instalação padrão, no idioma Português (Brasil). 
“Para criar um contato a partir de uma mensagem de e-
mail recebida, siga os seguintes passos: 
– Abra ou exiba o e-mail que contém o nome a ser 
adicionado à lista de contatos. 
– Clique com o botão direito do mouse no nome da 
pessoa desejada e clique em Adicionar a Contatos .”  
(A)   A afirmação está correta. 
(B)   A afirmação está parcialmente correta, o primeiro 

passo está incorreto. 
(C)   A afirmação está parcialmente correta, o segundo 

passo está incorreto. 
(D)   A afirmação está totalmente incorreta, todos os 

passos estão incorretos. 
 

44. Qual é o nome do efeito aplicado a este parágrafo? 
Qual é o nome da formatação aplicada ao enunciado 
acima, correspondente ao botão em destaque da figura a 
seguir? Considere a utilização do Microsoft Office Word 
2007, na sua instalação padrão, no idioma Português 
(Brasil). 
 
 
 
 
 

 
(A)   Negrito. 
(B)   Sublinhado. 
(C)   Tachado com linha única. 
(D)   Tachado com linha dupla. 

 

45. “Agora o usuário pode salvar a apresentação do Microsoft 
PowerPoint 2010 em vídeo, tornando mais fácil sua 
distribuição e a exibição pelos destinatários.”  
Considere a utilização deste aplicativo na sua instalação 
padrão, no idioma Português (Brasil). Assinale a 
alternativa incorreta com relação à funcionalidade descrita 
no parágrafo acima. 
(A)   Macros também podem ser livremente salvas no 

vídeo. 
(B)   É possível gravar, sincronizar a narração de voz e 

movimentar o apontador laser no vídeo.  
(C)   É possível incluir animações e transições no vídeo 
(D)   No PowerPoint 2010, a apresentação é convertida em 

um arquivo Windows Media Video .wmv  
 

46. Com relação à criação e gerenciamento de diretórios no 
Sistema Operacional GNU/LINUX, assinale a alternativa 
incorreta. 
(A)   O diretório /boot  contém, inicialmente, os arquivos 

pessoais criados pelo usuário local do sistema. 
(B)   O diretório, como o arquivo, também é “Case 

Sensitive” (diretório /teste é completamente diferente 
do diretório /Teste). 

(C)   Um diretório nos sistemas Linux/UNIX são 
especificados por uma “/” e não uma “\” como é feito 
no DOS. 

(D)   O diretório Raiz é representado por uma “/” . 
 

47. Desejo inserir uma imagem de fundo em um texto, tal 
como a figura desta questão. Utilizando-se do editor de 
textos Microsoft Office Word 2007, na sua instalação 
padrão, no idioma Português (Brasil), quais os dois 
principais procedimentos (em Formatar Imagem) devem 
ser realizados para obter este efeito, sem prejudicar a 
leitura? 
(A)   em Layout – Disposição do texto: Frente; em Imagem 

– Cor: Marca d´água.  
(B)   em Layout – Disposição do texto: Através; em 

Imagem – Cor: Escurecer. 

(C)   em Layout – Disposição do texto: Ao lado; em 
Imagem – Cor: Natural. 

(D)   em Layout – Disposição do texto: Atrás; em Imagem – 
Cor: Desbotado. 

 

48. Utilizando-se do Microsoft Windows 7 Ultimate, na sua 
instalação padrão, no idioma Português (Brasil), associe 
corretamente os itens disponíveis no painel esquerdo do 
menu Iniciar com sua descrição. 
I.  O usuário pode acessar rapidamente programas, 

pastas ou arquivos específicos inserindo links para 
eles nesta área, na parte superior do lado esquerdo 
do menu Iniciar. Essa área não fica visível até a 
primeira vez que usuário fixa um item nela. 

II. Esta lista exibe links para os 10 últimos programas 
que usuário iniciou. Usuário pode ajustar esse 
número ou remover a lista inteiramente. 

III. Fornece acesso à maioria dos programas e utilitários 
instalados em seu computador. Isso inclui os 
programas instalados como parte do Windows 7, os 
programas instalados pelo fabricante do computador 
e os programas que usuário tiver instalado. 

 

(A)   I – Área de itens fixados / II – Menu Todos os 
Programas / III – Lista de programas abertos 
recentemente. 

(B)   I – Lista de programas abertos recentemente / II – 
Área de itens fixados / III – Menu Todos os 
Programas. 

(C)   I – Menu Todos os programas / II – Área de itens 
fixados / III – Lista de programas abertos 
recentemente. 

(D)   I – Área de itens fixados / II – Lista de programas 
abertos recentemente / III – Menu Todos os 
Programas. 

 

49. Para se obter uma avaliação lógica de uma operação 
entre algumas células do aplicativo Microsoft Office Excel 
2007, na sua instalação padrão, no idioma Português 
(Brasil), temos: 
- na célula A1 o conteúdo 10 
- na célula A2 o conteúdo 21 
- na célula B1 o conteúdo 1 
- na célula B2 o conteúdo 1 
- em uma célula não sobreposta às anteriores, temos a 
função “=E(A1+A2>B1;2+3=6)” , qual é a alternativa pode 
retratar o resultado esperado para está função? 
 

(A)   31 ; FALSO 
(B)   FALSO ; FALSO  
(C)   VERDADEIRO 
(D)   FALSO 

 

50. Ao utilizar o aplicativo Microsoft Office Outlook 2007, na 
sua instalação padrão, no idioma Português (Brasil), 
considere as afirmações a seguir acerca do tema 
“visualizar, abrir e salvar anexos”: 
- Anexos são arquivos ou itens que podem ser incluídos 
em uma mensagem de email. 
- Por padrão, o Microsoft Outlook bloqueia arquivos 
anexos possivelmente perigosos (incluindo arquivos .bat, 
.exe, .vbs e .js) que possam conter vírus. 
- A visualização de anexos oferece suporte para 
mensagens no formato HTML e texto sem formatação, 
mas não para mensagens no formato Rich Text. Além 
disso, a visualização de anexos está disponível apenas 
para ver mensagens recebidas, e não para compor novas 
mensagens. 
- Não é possível anexar arquivos no formato texto em 
mensagens de e-mail, utilizando-se do Microsoft Outlook. 
 

(A) Todas as afirmações são corretas. 
(B) Existe somente uma afirmação incorreta. 
(C) Existe somente uma afirmação correta. 
(D) Todas as afirmações são incorretas. 




