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1. A prática de enfermagem de saúde comunitária concentra- se em 
promover e manter a saúde de populações e em impedir e 
minimizar o avanço da doença. São utilizados níveis primários, 
secundários e terciários de cuidado preventivo utilizados por 
enfermeiros de saúde comunitária. Sobre isso são feitas as 
seguintes afirmações:  

I. A prevenção primaria concentra- se na promoção da saúde 
e na proteção contra problemas de saúde e abrange 
prescrições como de educação para saúde no tocante a 
estilos de vida saudáveis.  

II. A prevenção secundaria concentra- se na reabilitação para 
auxiliar os pacientes a alcançar seu potencial máximo, 
trabalhando através de seu desafio físico e psicológico.  

III. A prevenção terciária consiste em um conjunto de atos 
multiprofissionais que têm por objetivo efetuar o controle 
dos sintomas do corpo, da mente, do espírito e do social; 
que afligem o homem na sua finitude, isto é, quando a 
morte dele se aproxima. Na maioria das vezes, a família é 
também abraçada pela equipe multiprofissional, pois ela 
compartilha do sofrimento do paciente, prolonga-se esse 
cuidado após a morte sob a forma de atendimento do luto 
desses familiares. 

Estão corretas as afirmações: 
a) II apenas. 
b) I apenas. 
c) I e II. 
d) II e III. 

 

2. O cuidado de saúde domiciliar vem se tornando uma das maiores 
áreas de prática para enfermeiros. Contudo, é necessária uma 
preocupação com a segurança pessoal ao fazer uma visita 
domiciliar. Sobre as precauções de segurança no cuidado 
domiciliar é correto afirmar, exceto:  
a) Nunca entrar na casa de um paciente sem ser convidada. 
b) Ao fazer visitas em áreas de alto índice de criminalidade, ir 

acompanhada de outra pessoa, e não sozinha. 
c) Programar as visitas durante as horas do dia e da noite. 
d) Saber o número do telefone do órgão de saúde, da policia e 

dos serviços de emergência. 
 

3. O processo de enfermagem é uma abordagem de solução de 
problemas para satisfazer as necessidades de enfermagem e de 
cuidado de saúde de uma pessoa. Sobre as etapas do processo de 
enfermagem é correto afirmar que:  
a) O planejamento consiste na criação de metas e de um plano 

de cuidado destinado a ajudar o paciente a resolver os 
problemas diagnosticados e a alcançar as metas identificadas.  

b) O diagnóstico de enfermagem corresponde à determinação 
das reações do paciente ás intervenções de enfermagem e da 
extensão em que os resultados foram alcançados. 

c) A implementação consiste na coleta sistemática dedada para 
determinar o estado de saúde do paciente e identificar 
quaisquer problemas de saúde reais ou potenciais. 

d) Os problemas colaborativos são certas complicações 
fisiológicas que as enfermeiras monitorizam para detectar o 
começo ou mudanças no estado. As enfermeiras resolvem 
problemas colaborativos usando as intervenções feitas pelo 
médico e pela enfermeira para minimizar as complicações 
dos eventos. É correspondente a etapa de avaliação do 
processo de enfermagem.  

 
 
 
 
 

4. O conceito de promoção de saúde evoluiu devido a uma alteração 
de definição de saúde e a uma conscientização de que bem-estar 
existe em muitos níveis de funcionamento. Promoção da saúde 
pode ser definida como atividades que ajudam a pessoa a 
desenvolver os recursos que irão manter ou aumentar seu bem- 
estar e melhorar sua qualidade de vida. Desta forma, são 
princípios que ressaltam o conceito de promoção da saúde como 
um processo ativo:  
a) Julgamento, controle do ambiente, administração do 

estresse e base cientifica.  
b) Autoresponsabilidade, consciência da nutrição, 

gerenciamento do estresse e preparo físico.  
c) Prontidão para aprender, autocuidado, saneamento básico e 

histórico familiar.  
d) Autoresponsabilidade, atividade física, ética e sedentarismo. 

 

5. As habilidades técnicas necessárias para a realização do exame 
fisco são: 
a) Histórico de saúde, diagnóstico de enfermagem, 

implementação e avaliação.  
b) Entrevista, observação, ausculta e anotação de enfermagem. 
c) Observação, palpação, sinais vitais e registro.  
d) Inspeção, palpação, percussão e ausculta.  

 

6. O paciente na fase intra-operatória da experiência cirúrgica 
encontra- se vulnerável. A anestesia e a cirurgia colocam o 
paciente em risco para múltiplas complicações e eventos 
adversos. São atividades da enfermagem na fase intra-operatória, 
exceto: 
a) Exposição do local cirúrgico. 
b) Manter ambiente asséptico e controlado. 
c) Retirar a placa – terra do paciente. 
d) Gerenciar efetivamente os recursos humanos.  

 

7. Embora a maioria dos pacientes dos pacientes possa efetivamente 
compensar o trauma cirúrgico e os efeitos da anestesia, todos eles 
estão em risco durante o procedimento operatório. São efeitos 
adversos da cirurgia e anestesia, exceto:  
a) Bradicardia. 
b) Hipocapnia.  
c) Queimadura.  
d) Trombose. 

 

8. As sondas nasogástricas e nasoentéricas são comumente usadas 
em pacientes hospitalizados. Qual a sonda nasogástrica utilizada 
para tratar o sangramento de varizes esofagianas?  
a) Miller- Abbott. 
b) Keofeed II. 
c) Baker. 
d) Sengstaken-Blakemore. 

 

9. A nutrição parenteral total (NPT) é o método de suprir o corpo 
com nutrientes por via endovenosa. Com base em todos os dados 
históricos, um dos principais diagnósticos de enfermagem é:  
a) Nutrição alterada, maior do que o corpo requer relacionada à 

ingesta inadequada de nutrientes. 
b) Dor relacionada à mucosa estomacal irritada.  
c) Risco de limpeza ineficaz das vias áreas relacionada à 

aspiração da alimentação pela sonda. 
d) Risco de imobilidade relacionada ao medo de que o cateter 

se desloque ou feche. 
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10. As funções renal e urinária são essenciais para a vida. As 
disfunções dos rins e do trato urinário são comuns e podem 
ocorrer em qualquer idade e com graus variados de intensidade. 
Sobre os problemas associados às alterações na micção é correto 
afirmar que: 
a) Hesitação: Retardo ou dificuldade no início da micção.  
b) Nictúria: Eliminação involuntária de urina durante à noite. 
c) Anúria: Débito urinário inferior a 200 mℓ/dia. 
d) Poliúria: quantidades anormais de proteína na urina.  

 

11. São prescrições de enfermagem ao paciente durante a fase aguda 
da queimadura, exceto:  
a) Evitar pressão, infecção e mobilização dos enxertos cutâneos.  
b) Administrar agentes ansiolíticos e antipruriginosos, conforme 

a indicação médica. 
c) Não encorajar o paciente ao auto-cuidado diminuindo o 

medo pelo desconhecido.  
d) Implementar os exercícios de amplitude de movimento várias 

vezes ao dia.  
 

12. As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde 
dos usuários de serviços de saúde. Todos os hospitais do País 
deverão manter programa de controle de infecções hospitalares, 
independentemente da natureza da entidade mantenedora. A 
CCIH (Comissão de Controle de Infecções Hospitalares) deverá ser 
composta, atendidas as peculiaridades do hospital, por técnicos e 
profissionais do SCIH (Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares), e por representantes de nível superior de, pelo 
menos, os seguintes serviços, exceto:  
a) Serviço médico. 
b) Serviço de nutrição. 
c) Serviço de farmácia. 
d) Laboratório de microbiologia. 

 

13. Cultura de feridas frequentemente é utilizada para diagnosticar 
infecção e identificar o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. 
Diversos métodos de coleta de material microbiológico em feridas 
são descritos na literatura, entre eles o swab. Sobre esse método 
é correto afirmar: 
a) A pressão exercida no tecido com a haste do swab não é 

relevante para a coleta de material, uma vez que as bactérias 
se alojam apenas dentro das células.  

b) Após a aquisição do material da ferida por meio do swab, 
este deve ser imediatamente enviado ao laboratório a fim de 
garantir a viabilidade. Se por qualquer motivo essa amostra 
não puder ser enviada dentro de quatro horas, ela deverá ser 
mantida em refrigeração, o que assegurará a manutenção de 
microrganismos aeróbicos e anaeróbicos. 

c) O swab utilizado deve ser esterilizado e composto de alginato 
de cálcio, pois captura com mais eficácia os microrganismos 
da ferida dissipando-os no momento da diluição no 
laboratório. 

d) Se possível coletar o material da ferida após administrar 
antibiótico tópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Considerado um dos pilares para a educação preparatória para o 
parto em diversos países, o método de Dick – Read orienta sobre a 
fisiologia do parto, exercícios para a musculatura do períneo e do 
abdome, e técnicas de relaxamento. Preconiza o aprendizado do 
relaxamento através da concentração em cada parte do corpo, 
separadamente, dos pés à cabeça, contraindo e relaxando os 
músculos. Possui como objetivo principal evitar a tríade: 
a) Tensão – Ansiedade – Dilatação antecipada do colo. 
b) Terror- Dor – Insegurança.  
c) Dor – Fadiga – Hiperventilação. 
d) Medo – Tensão – Dor. 

 

15. O abortamento infectado geralmente ocorre após manipulação 
para induzir a interrupção da gravidez e sob más condições 
técnicas. As infecções são polimicrobianas e quase sempre com 
bactérias da própria flora vaginal. O quadro é grave e requer 
cuidado imediato e assistência de enfermagem. As manifestações 
clínicas são: 
a) Sangramento com odor fétido, acompanhado de dor 

abdominal e febre. 
b) Sangramento vermelho escuro, estado febril e cólica.  
c) Sangramento com odor fétido, afebril e dor pélvica. 
d) Sangramento vermelho escuro, febre e dequitação 

placentária.  
 

16. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Os profissionais de saúde da 
rede básica têm importância primordial nas estratégias de 
controle da hipertensão arterial, quer na definição do diagnóstico 
clínico e da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos 
para informar e educar o paciente hipertenso como de fazê-lo 
seguir o tratamento. A principal relevância da identificação e 
controle da HAS reside na redução das suas complicações. São 
complicações da HAS, exceto: 
a) Doença arterial periférica. 
b) Doença cerebrovascular. 
c) Insuficiência renal crônica. 
d) Retinopatia. 

 

17. A icterícia é uma patologia muito comum no período neonatal. 
Cerca de 60% dos recém-nascidos desenvolvem 
hiperbilirrubinemia clinicamente detectável nos primeiros dias de 
vida. A fototerapia é, sem dúvida, a modalidade terapêutica mais 
utilizada mundialmente para o tratamento da icterícia neonatal. 
Sobre a fototerapia é incorreto afirmar que:  
a) Conferir para que a temperatura ambiente seja igual ou 

superior a 24° C. 
b) Após ter sido colocado em fototerapia, não deve ser usada a 

cor da pele como parâmetro para controle da icterícia. 
c) Deverá ser diminuída a oferta de líquidos enquanto estiver 

em fototerapia. 
d) Colocar protetor ocular. 

 

18. A gerência de serviços de saúde tem sido historicamente uma 
prática realizada por enfermeiros, as quais têm utilizado para isso 
a sua capacidade de saber organizar e sistematizar rotinas, 
legitimando a hierarquia e a disciplina presentes nas instituições 
públicas. Na teoria clássica da administração, os princípios gerais 
são, exceto: 
a) Disciplina. 
b) Divisão de Trabalho. 
c) Equidade.  
d) Descentralização. 
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19. A PIC (Pressão Intracraniana) aumentada é uma síndrome que 
afeta muito pacientes com condições neurológicas agudas, afeta a 
perfusão cerebral, produz distorção e desloca o tecido cerebral. 
Com bases nos dados históricos, são os principais diagnósticos de 
enfermagem, exceto:  
a) Padrão respiratório eficaz e inalterado da via área 

relacionado à compressão do tronco cerebral. 
b) Depuração ineficaz da via aérea relacionada ao acumulo de 

secreções secundário à depressão do nível de consciência.  
c) Risco de déficit de volume hídrico relacionado a 

procedimentos de desidratação. 
d) Perfusão alterada do tecido cerebral relacionada aos efeitos 

da PIC aumentada.  
 

20. Uma doença sexualmente transmissível (DST) é uma doença 
adquirida pelo contato sexual com a pessoa infectada. São 
classificadas como DST, exceto: 
a) Citomegalovírus. 
b) Papilomavírus. 
c) Criptococose. 
d) Hepatite B. 

 

21. Nos termos da Lei do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

c) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade. 

d) Não dizem respeito à saúde as ações que se destinam a 
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 
físico, mental e social. 
 

22. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. O Sistema Único de Saúde – SUS é constituído pelo conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público. 

II. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

23. Analise as ações abaixo: 
I. Vigilância sanitária. 

II. Vigilância epidemiológica. 
III. Saúde do trabalhador. 
IV. Assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica. 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – 
SUS: 
a) Apenas III e IV. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) I, II, III e IV. 

 

24. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que 
NÃO possui um princípio do SUS: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência. 
b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Sigilo às pessoas assistidas em relação às informações sobre 
sua saúde. 

d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 
 

25. Sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa 
incorreta:  
a) A direção do Sistema Único de Saúde – SUS será exercida no 

âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
b) Caberão aos Municípios, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
c) Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto a sacões e os serviços de saúde que 
lhe correspondam. 

d) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. 
 

26. Sobre os princípios fundamentais elencados no Código de Ética de 
Enfermagem, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde 

e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. 
b) O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção 

e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância 
com os preceitos éticos e legais. 

c) O profissional de enfermagem participa, como integrante da 
equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa dos 
princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que 
garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, 
integralidade da assistência, resolutividade, preservação da 
autonomia das pessoas, participação da comunidade, 
hierarquização e centralização político-administrativa dos 
serviços de saúde. 

d) O profissional de enfermagem exerce suas atividades com 
competência para a promoção do ser humano na sua 
integridade, de acordo com os princípios da ética e da 
bioética. 
 

27. Não é um direito do profissional de Enfermagem: 
a) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser 

tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e 
dos direitos humanos. 

b) Promover e ser convivente com a injúria, calúnia e difamação 
de membro da equipe de enfermagem de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organização da categoria 
ou instituições. 

c) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

d) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e 
da sociedade. 
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28. Acerca do Código de Ética do profissional da enfermagem, analise 
as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. É vedado ao profissional de enfermagem ter acesso às 
informações relacionadas à pessoa, à família e à 
coletividade, mesmo que necessárias ao exercício 
profissional. 

II. O profissional de enfermagem deverá assegurar à pessoa, à 
família e coletividade assistência da Enfermagem livre de 
danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

29. Indique a alternativa que não possui um dever do profissional da 
enfermagem: 
a) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, 

ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenho seguro para si ou para 
outrem. 

b) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser 
humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de 
morte e pré-morte. 

c) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes 
e indispensáveis ao processo de cuidar. 

d) Provocar aborto ou ajudar em prática destinada a 
interromper a gestação. 
 

30. São proibições ao profissional de enfermagem, exceto: 
a) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que 

se caracterize como urgência ou emergência. 
b) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a 

antecipar a morte do cliente. 
c) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em 

casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais. 

d) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos 
casos previstos na legislação vigente em situação de 
emergência. 
 

31. Indique a alternativa em que a concordância nominal está 
incorreta: 
a) Ela está mentindo a olhos vistos. 
b) Os filhos são tais quais os pais. 
c) Dado as evidências, ele será demitido. 
d) Está anexa ao processo a certidão de casamento. 

 

32. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Chícara – recauchutagem – excêntrico – bexiga. 
b) Concessão – expulsão – contenção – portuguesa. 
c) Jiló – tezouro – enxoval – querosene. 
d) Xaxim – uzina – mexerico – êxtase. 

 

33. Acerca da regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. Ele pagou muito caro pelas palavras que proferiu naquele 
jantar. 

II. O chefe lhe permite sair mais cedo aos sábados. 
III. Assistimos o filme na primeira fileira do cinema. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

34. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância verbal: 
a) Foram encontrados com os assaltantes 20% do valor das 

joias. 
b) Haja vista os relatórios do zelador. 
c) Eu acredito que devem haver muitos aprovados neste 

concurso. 
d) Nem o pai nem a mãe compareceram à festa junina. 

 

35. Está claro para toda a presidência que ele agiu com inépcia.  
A frase acima mantém o mesmo sentido, se o termo em destaque 
for substituído por: 
a) Aptidão. 
b) Esperteza. 
c) Incompetência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

36. Em relação à utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Percorremos a cidade de Cajamar, de ponta à ponta, e não o 
encontramos. 

II. Após a ligação, saímos às pressas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

37. Sabe-se que ele é uma pessoa espiritualizada. 
A oração em destaque acima se classifica como subordinada 
substantiva: 
a) Objetiva direta. 
b) Subjetiva. 
c) Completiva nominal. 
d) Apositiva. 

 

38. Devolva-lhe a carteira agora. O termo em destaque se classifica 
como: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

39. Indique a alternativa que completa as lacunas de acordo com a 
norma culta da língua: 
Você foi um tanto quanto ________ ao acreditar que teríamos 
_______ ____ informações. 
a) Pretensioso – aceso – as. 
b) Pretencioso – aceso – as. 
c) Pretencioso – acesso – às. 
d) Pretensioso – acesso – às. 

 

40. Indique a alternativa em que há um substantivo do gênero 
feminino: 
a) Cal. 
b) Clã. 
c) Mármore. 
d) Sanduíche. 

 

41. Capital do Estado de Sergipe: 
a) Natal. 
b) Goiânia. 
c) Recife. 
d) Aracaju. 
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42. Jogador de futebol brasileiro que recentemente cancelou seu 
contrato com o Flamengo alegando o atraso em pagamento de 
salários, o não recolhimento do fundo de garantia e débitos com o 
INSS: 
a) Vagner Love. 
b) Ronaldinho Gaúcho. 
c) Valdívia. 
d) Kléberson. 

 

43. Indique a alternativa que não traz um ministro da mais alta Corte 
brasileira, o Supremo Tribunal Federal: 
a) Gilmar Mendes. 
b) Ayres Britto. 
c) Luiz Fux. 
d) Roberto Gurgel. 

 

44. Em uma empresa foi instaurado o uso de cartão magnético para o 
refeitório. Cada cartão tem uma senha com dois dígitos distintos, 
formados com os algarismos de 0 e 9. Quantos cartões não 
precisam ser utilizados, sabendo que a empresa tem 74 
funcionários? 
a) 8. 
b) 16. 
c) 12. 
d) 26. 

 

45. Se de uma cartolina retangular com 40 cm de comprimento por 28 
cm de largura eu diminuir seu comprimento em 20% do seu 
tamanho, em que porcentagem sua largura deve ser aumentada 
para que se obtenha um retângulo com a mesma área do 
anterior? 
a) 30%. 
b) 18%. 
c) 17%. 
d) 25%. 

 

46. Se Renato aplicou a juros simples     de seu capital à taxa de 30% 

ao ano no período de três meses e recebeu R$ 2.400,00 de juros, 
então seu capital é de: 
a) R$ 72.400,00. 
b) R$ 66.660,00. 
c) R$ 80.000,00. 
d) R$ 91.540,00. 

 

47. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
Para fazer a limpeza de um terreno foram contratados um grupo 
de 12 homens, que em 4 horas limparam 60% do terreno. Então: 

I. Em 3 horas, 10 desses homens, conseguiram limpar 37,5% 
do terreno. 

II. Para se concluir a limpeza do terreno trabalhando 7 horas 
serão necessários mais 3 homens nesse grupo. 

a) Ambas estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Ambas estão incorretas. 

 

48. É um sistema de armazenamento de alta capacidade, que 
possibilita armazenar arquivos permanentemente: 
a) Memória RAM. 
b) Disco Rígido. 
c) Memória cachê. 
d) CD. 

 
 

49. É um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office: 
a) Thunderbird. 
b) Apple Mail. 
c) Kmail. 
d) Outlook. 

 

50. No MS-Word 2007, qual o nome do botão ? 
a) Espaçamento entre linhas. 
b) Sombreamento. 
c) Marcadores. 
d) Lista de vários níveis. 

 

http://www.cultura.ufpa.br/dicas/progra/arq-defi.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_e-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office



