
Agente Administrativo                                                                                Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 1 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 13. 

 
Agressões denunciadas 

 
 

Os profissionais de saúde e de estabelecimentos 
públicos de ensino estão obrigados a notificar as 
secretarias municipais ou estaduais de Saúde sobre 
qualquer caso de violência doméstica ou sexual que 
atenderem ou identificarem. A obrigatoriedade, que 
entrou em vigor ontem, consta da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da 
União - texto legal com o qual o ministério amplia a 
relação de doenças e agravos de notificação obrigatória. 
Atualizada pela última vez em setembro do ano passado, 
a Lista de Notificação Compulsória (LNC) é composta 
por doenças, agravos e eventos selecionados de acordo 
com critérios de magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 
medidas de controle e compromissos internacionais com 
programas de erradicação, entre outros fatores. 
 
         Com a inclusão dos casos de violência doméstica, 
sexual e outras formas de violência, a relação passa a 
contar com 45 itens. Embora não trate especificamente 
da violência contra as mulheres, o texto 
automaticamente remete a casos de estupro e agressão 
física, dos quais elas são as maiores vítimas. A Lei 
10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde públicos 
ou privados. 
 
       Responsável pelas delegacias da Mulher de todo o 
estado de São Paulo, a delegada Márcia Salgado acredita 
que a notificação obrigatória dos casos de violência, 
principalmente sexual, vai possibilitar o acesso das 
autoridades responsáveis por ações de combate à 
violência contra a mulher a números mais realistas do 
problema. De acordo com ela, os casos de agressão 
contra a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial. 
 
       "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 
representante legal tomar a iniciativa de comunicar a 
polícia. No momento em que isso passa a ser de 
notificação compulsória e a equipe médica tem que 
informar a autoridade de Saúde, fica mais fácil termos 
um número mais próximo da realidade", disse a 
delegada, destacando a importância de que a privacidade 
das vítimas de violência, principalmente sexual, seja 
preservada. 
 

O Norte, 27 de janeiro de 2011  

 

1. Considerando o texto, marque como certas (C) ou 
erradas (E) as afirmações abaixo. 

 
(  ) A Portaria nº 104 do Ministério da Saúde 

constitui uma novidade, pois, pela primeira vez, o 
Ministério da Saúde relaciona as doenças e 
agravos que são de notificação compulsória.  

(    ) Considerando a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, a última vez em que a Lista 
de Notificação Compulsória foi atualizada 
aconteceu em setembro de 2010.  

(  ) Está evidente na notícia que, embora os 
profissionais de saúde sejam obrigados a notificar 
os casos de violência às secretarias municipais e 
estaduais de saúde, essa notificação só poderá ser 
realizada com consentimento dos pacientes. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. E, E, C 
C. E, E, E 
D. C, E, E 
E. C, C, E 

2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

I. A inclusão explícita da violência contra a mulher 
na lista de notificações obrigatórias pode ser 
considerada um avanço, pois possibilita que as 
autoridades policiais possam agir, com maior 
rapidez, especificamente no combate a esse 
problema.  

II. A violência contra a mulher não está 
explicitamente relacionada na Lista de Notificação 
Compulsória da Portaria nº 104 do Ministério da 
Saúde, mas como ela é a maior vítima desse 
problema, com toda certeza, ela é beneficiada com 
a publicação desse texto legal.  

III. De acordo com a Portaria nº 104, as instituições 
educacionais públicas e privadas têm a 
incumbência de informar os casos de abuso sexual 
contra as suas alunas para as secretarias de saúde 
municipais ou estaduais.  

 
Está(ão) verdadeira(s): 

 
A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação II. 
C. As afirmações I e II. 
D. As afirmações II e III.  
E. Todas as afirmações. 

 
3. Os critérios para a inclusão de doenças, agravos e 

eventos na Lista de Notificação Compulsória (LNC) 
são magnitude, potencial de disseminação, 
transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de 



Agente Administrativo                                                                                Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 2 

medidas de controle e compromissos internacionais 
com programas de erradicação.  

 
O critério potencial de disseminação se refere: 

 
A. Ao grau de transmissibilidade das doenças, que se 

propagam colocando em risco outras pessoas. 
B. Aos acordos internacionais que o Brasil vem 

firmando com alguns países, no sentido de 
empreender esforços conjuntos para controle, 
eliminação ou erradicação de algumas doenças. 

C. À frequência com que determinadas doenças têm 
atingido grandes contingentes populacionais. 

D. Aos altos índices de mortalidade que têm como causa 
uma determinada doença. 

E. Ao fato de as pessoas pobres serem mais vulneráveis 
às diversas fontes de infecção. 

 
4. Segundo as ideias do texto, analise os itens abaixo:  
 

I. Desde setembro do ano passado, o Ministério da 
Saúde incluiu a violência doméstica e a sexual 
na lista de agravos de notificação obrigatória.  

II. A delegada Márcia Salgado destaca que as 
autoridades públicas tratam com descaso a 
privacidade sexual das mulheres violentadas 
dentro de sua própria casa.  

III. O fato de a lei exigir a obrigatoriedade de 
somente os profissionais de saúde denunciarem 
os casos de violência se justifica pela facilidade 
que esses profissionais têm de detectar essas 
situações nos atendimentos médicos.  

 
Está(ão) falso(s): 

 
A. Os itens I, II e III. 
B. Apenas os itens I e II. 
C. Apenas os itens I e III. 
D. Apenas o item II. 
E. Apenas o item I. 

 
5. Sobre as informações presentes no texto, julgue as 

seguintes assertivas. 

I. Com a publicação da Portaria nº 104 do 
Ministério da Saúde, o número de casos de 
violência doméstica, sexual e outras formas de 
violência passam a ser 45.  

II.  A obrigatoriedade de notificar os casos de 
violência contra a mulher, estabelecida pela 
Portaria nº 104 do Ministério da Saúde restringe-
se à vítima ou ao seu representante legal, que 
devem tomar a iniciativa de comunicar a agressão 
física à polícia.  

III.  É possível inferir que a delegada Márcia Salgado 
está otimista com relação à obrigatoriedade da 
notificação dos casos de violência, uma vez que 
possibilitará o acesso a dados mais concretos 

sobre esse problema por parte das autoridades que 
combatem a violência contra a mulher.  

 
Está(ão) CORRETA (s):  

 
A. Apenas I. 
B. Apenas II. 
C. Apenas III.  
D. Apenas I e II.  
E. I, II e III. 
  
6. Leia atentamente os seguintes fragmentos do texto: 

 
I. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já 

estabelecia a obrigatoriedade de notificação de 
casos de violência contra mulheres atendidas em 
serviços de saúde públicos ou privados.” 
(segundo parágrafo) 

II. “De acordo com ela, os casos de agressão contra 
a mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial.” (terceiro 
parágrafo) 

 
 Assinale a opção CORRETA. 

 
A. O texto II complementa a afirmação do texto I. 
B. No texto I, está claro que, em qualquer serviço 

público ou privado, já era obrigatório notificar os 
casos de violência contra a mulher. 

C. A afirmação do texto II está em contradição com a 
informação do texto I. 

D. O texto I confirma a afirmação do texto II. 
E. A informante do texto II parece ter pleno 

conhecimento da Lei 10.778, de 2003, mais 
especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade 
de notificação de casos de casos de violência contra a 
mulher.  

 
7. Assinale a opção INCORRETA a respeito do 

processo de coesão presente no texto. 
 

A. “Texto legal com o qual o ministério...” A utilização 
do pronome qual, considerando a palavra que o 
antecede, traz consigo o número e o gênero do termo 
que está substituindo/sendo retomado.   (1º 
parágrafo)   

B. “texto legal” substitui o termo “Portaria nº 104 do 
Ministério de Saúde” sem deixar de manter relação 
no campo semântico. (1º parágrafo)  

C. “No momento em que isso passa ...” o pronome 
“isso” é um mecanismo de coesão por substituição 
que consiste em encurtar a sentença.(último 
parágrafo)  
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D.  “De acordo com ela ...” O pronome pessoal “ela” 
funciona como conectivo de sequenciação do 
parágrafo, embora os pronomes pessoais sejam 
considerados indefinidos. (3º parágrafo)   

E. “...a delegada Márcia salgado acredita que a 
notificação... “, a conjunção “que” introduz uma 
oração. (3º parágrafo) 

8 . “De acordo com ela, os casos de agressão contra a 
mulher não tinham que ser obrigatoriamente 
notificados à autoridade policial”. 

 
Assinale a opção que APRESENTA o sentido da 
expressão destacada acima. 

 
A. Introdução. 
B. Conformidade. 
C. Esclarecimento. 
D. Continuação. 
E. Consequência. 

 
9. Observe atentamente as palavras retiradas do texto.  

magnitude -  vulnerabilidade -  disseminação - 
obrigatoriamente  

 Assinale a opção CORRETA. 

A. As palavras magnitude e vulnerabilidade são 
formadas por um prefixo ou mais  acrescentados à 
palavra primitiva.  

B. Nas palavras magnitude, vulnerabilidade e 
obrigatoriamente  ocorre derivação sufixal, uma vez 
que um sufixo foi acrescentado à forma primitiva de 
cada uma dessas  palavras.  

C. Em magnitude e disseminação a derivação sufixal 
existe porque um prefixo e um sufixo foram 
acrescentados à palavra primitiva de forma 
independente, ou seja, sem a presença de um dos 
afixos a palavra continua tendo significado.  

D. Em obrigatoriamente foi acrescentado um prefixo e 
um sufixo à palavra primitiva de forma dependente, 
ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem 
ser usados ao mesmo tempo.  

E. No processo de derivação da palavra disseminação 
ocorre uma mudança de classe, ou seja, essa palavra 
comumente é usada como pertencente a uma classe, 
mas faz parte de outra.  

10. “A Lei 10.778, de 2003, no entanto, já estabelecia a 
obrigatoriedade de notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em serviços de saúde 
públicos ou privados”. 

 
Assinale a opção em que a substituição da 
expressão“no entanto” altera a relação de sentido do 
trecho: 

A. Enquanto. 
B. Contudo. 
C. Todavia. 
D. Porém. 
E. Entretanto. 
 
11. Embora não trate especificamente da violência 

contra as mulheres, o texto automaticamente remete 
a casos de estupro e agressão física, dos quais elas 
são as maiores vítimas.  

 
Os vocábulos grifados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e 

verbo intransitivo. 
B. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo de ligação. 
C. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo de 

ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e 

verbo de ligação. 
 

 12. “A Lista de Notificação Compulsória (LNC) é 
composta por doenças, agravos e eventos 
selecionados...” 

 
Se mudar a oração destacada para a voz ativa sem 
alterar substancialmente o sentido da frase, é FALSO 
afirmar que: 

 
A. A forma verbal da voz ativa dispensa o verbo auxiliar 

da voz passiva.  
B. O verbo da oração  na voz ativa indica que  a ação é 

praticada pelo sujeito, ou seja, o sujeito é o agente da 
ação verbal.  

C. O sujeito da oração na voz ativa passa a ser doenças, 
agravos e eventos selecionados, levando o verbo para 
o plural.  

D. O agente da passiva é um termo integrante da oração 
que ficará presente quando a oração está na voz ativa.  

E. Na oração na voz ativa, o sujeito gramatical também 
é o agente da ação verbal.  

 
13. "A lei determina que cabe à vítima ou ao seu 

representante legal tomar a iniciativa de comunicar 
a polícia”  

 
As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 

substantivo exercendo a função de núcleo do 
complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 

B. Pronome exercendo a função de adjunto adverbial, 
substantivo exercendo a função de núcleo do 
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complemento verbal e adjetivo com função de 
adjunto adnominal. 

C. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

D. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
indireto e adjetivo com função de adjunto adverbial. 

E. Pronome exercendo a função de adjunto adnominal, 
substantivo exercendo a função de núcleo do objeto 
direto e indireto e adjetivo com função de adjunto 
adnominal. 

 
14. Em todas as opções, a regência verbal está 

CORRETA, EXCETO em: 
 
A. O escrivão visou os documentos e autenticou-os. 
B. Durante o depoimento, ele precisou o lugar do crime. 
C. Meu filho namora com uma candidata deste 

concurso. 
D. O visitante preferiu vinho à cerveja. 
E. Ensinei a música e a letra a eles. 

 
15. Observe a concordância verbal dos itens abaixo. 
 

I. Mais de um candidato reservou lugar nesta sala. 
II. Um ou outro fará o levantamento das despesas.  

III. Minas Gerais produz muita soja no cerrado. 
 

Está(ão) CORRETO (s): 
 

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

MATEMÁTICA 

16. Uma função polinomial de primeiro grau é tal que 
( ) 51 =f  e ( ) 10 =f . Então ( )10f  vale: 

 
A. 11 
B. 16 
C. 20 
D. 31 
E. 41 
 
17. Dentre todos os pacientes de um hospital, 25 tomam 

o remédio A, 35 tomam o remédio B e 3 não tomam 
esses remédios. Sendo assim, o número de pacientes 
nesse hospital é de: 

 
A. 60 
B. 63 
C. 50 
D. 53 

E. 47 
 
18. Numa cidade existem três ônibus que passam sempre 

por um mesmo ponto, porém fazendo roteiros 
distintos. O primeiro ônibus faz seu roteiro em 30 
minutos, o segundo em 40 minutos e o terceiro em 
uma hora e vinte minutos. Nessas condições, o 
tempo mínimo para que esses três ônibus se cruzem 
no mesmo ponto é de: 

 
A. 2 horas e meia 
B. 3 horas e 10 minutos 
C. 4 horas 
D. 5 horas e 20 minutos 
E. 2 horas e 40 minutos 
 
19. Considere a função real abaixo: 
 
 
 

Se g  é a inversa de f , então )17(g valerá: 
 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
E. 0 

 
20. O número binário 1101, escrito na base decimal será 

igual a: 
 
A. 11 
B. 13 
C. 15 
D. 16 
E. 17 
 
21. Considere a soma abaixo: 
 
 

 
Até o 100º termo, a soma será igual a: 

 
A. 13400 
B. 11764 
C. 13600 
D. 12230 
E. 14350 
 

22. Uma lâmpada econômica consome 80% menos 
energia que uma lâmpada comum de mesma 
potência. Então se o gasto mensal com energia de 
uma lâmpada econômica for de R$ 3,60, o gasto 
mensal de uma lâmpada comum de mesma potência 
seria, em R$, igual a: 

 
 
 

...74125 ++++−−

53)( += xxf
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A. 6,48 
B. 4,32 
C. 18,00 
D. 14,40 
E. 16,00 
 
23. João aplica R$ 120,00, a juros simples de 2% ao 

mês, na intenção de resgatar R$ 264,00 para pagar 
uma dívida futura. Após quanto tempo João poderá 
resgatar o valor desejado? 

 
A. seis anos 
B. três anos 
C. quatro anos 
D. cinco anos 
E. oito anos 
 
24. Considere a matriz M abaixo: 
 
 
 
 
 
 

O determinante de M é igual a: 
 
A. 36 
B. 0 
C. 24 
D. 12 
E. 45 
 
25. O número de anagramas da palavra MOURA é: 
 
A. 120 
B. 720 
C. 240 
D. 1440 
E. 360 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

26. Acerca dos conceitos de Internet e Intranet, analise 
as afirmações abaixo, e assinale aquela que contém 
uma sentença NÃO VERDADEIRA: 

 
A. A internet é um conglomerado de redes de 

computadores, em diferentes partes do mundo, que 
possibilita a interligação entre computadores no 
mundo inteiro. 

B. Uma das diferenças entre Internet e Intranet é que a 
Intranet é um espaço restrito a certo público que 
compartilha informações restritas 

C. A internet é capaz de transmitir dados à longa 
distância, o que a tornou um dos principais meios de 
comunicação já inventados.  

D. O único protocolo de comunicação utilizado pela 
Intranet é o HTTP.  

E. Tanto a internet como a intranet permitem uma 
comunicação instantânea. 

 
27. Entre os recursos que podemos encontrar na internet, 

correlacione os itens de cima de acordo com os 
debaixo: 

 
A. TELNET 
B. FTP 
C. EMAIL 
D. USENET 
E. IRC 
 

(   ) É usado para troca de mensagens privadas com 
uma outra pessoa que faça parte da rede mundial. 

( ) Troca de programas shareware entre dois 
computadores ligados na Internet. 

(   ) Maneira de trocar mensagens abertas a todos os 
usuários. 

( ) Permite uma conversa em tempo real entre 
usuários da internet. 

(   ) É a ferramenta que permite ao usuário conectar-
se  a outro computador na internet e usá-lo como 
se estivesse diretamente conectado a ele. 

 
A seqüência a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA  de cima para baixo: 

 
A. C – A – D – E - B 
B. E – A – C – B - D 
C. C – B – E – D - A 
D. C – A – B – D – E 
E. C – B – D – E – A 
 
28. Para efeito didático, o mundo da informática pode 

ser subdivido em duas áreas. Em relação a tais áreas, 
podemos correlacionar:  

 
I. Unidades de Entrada 
II. Microsoft Office 2007 
III. Memória de Massa 
IV. Sistema Operacional 
V. Drivers de Dispositivos 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Os itens I e V referem-se a Hardwares e os demais a 

Softwares. 
B. Somente o item I refere-se a Hardware. 
C. Os itens I e III referem-se a Hardware e o Item IV a 

Software. 
D. Somente os itens II e V referem-se a Softwares.  
E. Os Itens I, III e IV referem-se a hardware e o item V 

a Software. 
 
29. A única afirmativa VERDADEIRA, entre as 

sentenças abaixo, é: 
 

















−=

231

751

462

M
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A. A Unidade central do computador é composta pela 
UCP e pela Memória de Massa 

B. A unidade central de processamento (UCP) é 
composta da Unidade de Controle e Unidade de 
Lógica e Aritmética 

C. A impressora é um periférico somente de entrada 
D. O vídeo, a impressora laser e o teclado são 

periféricos somente de saída 
E. Disquete de 3,5", o Disco Rígido e o Disquete de 

5,25" são tipos de memória principal 
 
30. Qual dos periféricos a seguir é classificado como 

dispositivo de ENTRADA e SAÍDA? 
 
 Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. O Joystick 
B. O Teclado 
C. O Modem 
D. A Impressora 
E. A Máquina Fotográfica 
 
31. Analise as afirmativas a seguir, apontando a 

CORRETA. 
 
A. Uma Planilha de cálculos permite a construção de 

matrizes, tabelas e gráficos. 
B. Sistema Operacional é o software que Traduz as 

instruções em ASCII para Linguagem de Máquina. 
C. LOTUS 1-2-3, WORDSTAR, CHART, SIDEKICK e 

WINDOWS são Linguagens de Programação de 
baixo nível. 

D. JAVA é uma extensão de arquivo texto. 
E. Um banco de dados coordena detalhes internos do 

computador e gerencia a utilização do sistema. 
 
32. Entre os dispositivos de armazenamento abaixo, 

indique quais POSSUEM tecnologia de 
armazenamento por meios apenas eletrônicos: 

 
1. DVD-RW e CD-R 
2. Disco rígido (HD) 
3. Memory Stick e Pen Drive 
4. Disquete 
5. Cartão de Memória SD  
 
Assinale a opção CORRETA: 

         
A. Somente 1  
B. Somente 1 e 3 
C. Somente 4 e 5 
D. Somente 2 e 4  
E. Somente 3 e 5 

 
33. Sobre o Sistema Operacional Windows 98, é 

CORRETO afirmar que:  
 
A. Apesar da facilidade desse Sistema Operacional em 

permitir a utilização imediata de um novo hardware, 

o Windows 98 não se mostrou capaz de suportar a 
reprodução de jogos em DVD. 

B. No redimensionamento das janelas, com o cursor nas 
bordas direita ou esquerda, altera-se o tamanho da 
tela apenas na vertical. 

C. Em qualquer janela, usando-se a combinação de 
teclas CTRL + X, colamos um arquivo(s) ou pasta(s) 
que foram previamente selecionados.  

D. Acessando a calculadora, encontraremos duas 
opções: calculadora padrão e calculadora científica. 

E. O Editor de texto WordPad é dinâmico e possui 
recursos de correção ortográfica. 

 
34. Para a utilização CORRETA do teclado, devemos 

saber que: 
 

A. Se a luz indicadora de CapsLock estiver acesa e a 
tecla CapsLock for apertada duas vezes, caso se 
digite “s, i, m”, irá aparecer Sim. 

B. A tecla F1 no Excel para Windows serve para 
ativar o programa de ajuda do Word. 

C. No Excel para Windows, a combinação de teclas 
que seleciona todo o texto é CTRL + T. 

D. Se for pressionada a tecla SHIFT juntamente com a 
letra m, sempre aparecerá como resposta M (m 
maiúsculo). 

E. Se pressionarmos a tecla Backspace logo após 
termos selecionado um arquivo na área de trabalho, 
promoveremos a deleção desse arquivo. 

 
35. O atalho abaixo é utilizado no Microsoft Word 2000, 

em Português, quando: 
 
 
 
 
 
A. Queremos LER um documento que foi utilizado 

recentemente. 
B. Queremos LOCALIZAR uma parte do texto. 
C. Queremos LOCALIZAR um texto que foi posto na 

área de transferência. 
D. Queremos fazer a LEITURA de um arquivo enviado 

à lixeira. 
E. Queremos LEGALIZAR o registro de utilização do 

Software. 
 
36. Sobre o posicionamento do objeto em relação ao 

texto, no Microsoft Word 2007 em Português, temos: 
 
 
 
 
 

RESPECTIVAMENTE, da direita para a esquerda, 
temos: 

 
A. Alinhado; Comprimido, Através; Quadrado. 
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B. Comprimido; Alinhado; Atrás; Superior e Inferior 
C. Na frente; Atrás; Comprimido; Alinhado. 
D. Superior e Inferior; Comprimido; Através; Na frente. 
E. Alinhado; Superior e Inferior, Na frente; Quadrado.  

 
37. No teclado, pressionando as teclas Ctrl + ←, no 

Microsoft Excel, a movimentação ocorre para:  
      Assinale a alternativa CORRETA:  
  
A. Primeira célula da planilha (A1). 
B. Primeira célula ocupada à direita na mesma linha. 
C. Primeira célula ocupada à esquerda na mesma linha. 
D. Primeira célula ocupada acima na mesma linha. 
E. Uma célula à esquerda. 
 

38. Acionados os botões , nessa 
seqüência, no Microsoft Excel 2000 em português, 
agilizaríamos algumas operações que poderiam ser 
feitas utilizando as seguintes teclas: 
 

A. Ctrl + A; Ctrl + L; Ctrl  + F7; Ctrl + I;  
B. Ctrl + Z; Ctrl + S; Ctrl + O; Ctrl + P 
C. Ctrt + D; Ctrl + S; F7; Ctrl + I  
D. Ctrl + Z; Ctrl + B; F7; Ctrl + P 
E. Ctrl + Z; Ctrl + L; Ctrl + F7+ Ctrl + P 
 
39. Um leitor de CD-ROM de 8X, possui uma taxa de 

transferência de:  
 

A. 1000kb/s 
B. 1200kb/s 
C. 800kb/s  
D. 8000kb/s 
E. 1600kb/s 
 
40. Analise as afirmações: 
 

I. Os PADs não possuem teclado, mas sim uma tecla 
sensível ao toque 

II. Um desktop tem maior poder de processamento 
do que um Workstation 

III. Notebooks são computadores portáteis que cabem 
na palma da mão, importantes para o trabalho de 
campo.  

 
É(são) verdadeira(s), SOMENTE a opção: 
 

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

RASCUNHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




