
 

 

 

Concurso Público 
EDITAL Nº 01/2013 

 

ALMOXARIFE – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
– AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Códigos: 201 a 203 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato 
que [...]:estabelecer comunicação com outros candidatos, [...]; portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros; deixar de 
entregar as Folhas de respostas das Provas Objetiva [...].” (item 9.4.29, alíneas “c”, “e” “f” e “h”). 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 



                                                                                2                                

 

 
 
 



                                                                                3                                

 

 
 
 
 
 
 

 

A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha  cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

 assim distribuídas: 10 (dez) questões de Saúde Pública, 

5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais, 10 (dez) 

questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de 

Noções de Informática, 05 (cinco) questões de 

Matemática, todas perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V. Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Saúde Pública 

 
Questão 1 

Sobre a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS), marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
 

Questão 2 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
EXCETO: 
 
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

C) Prestação de serviço exclusivamente público, sem a participação da iniciativa privada. 

D) Participação da comunidade. 
 
 

Questão 3 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem aos seguintes 
princípios, EXCETO: 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

D) Ênfase na centralização dos serviços no Ministério da Saúde. 
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Questão 4 

Relacione os níveis de governo descritos na COLUNA I com as suas competências no 
âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), descritos na COLUNA II. 
 
                COLUNA I                                COLUNA II 
 
1. União 

2. Estados 

3. Municípios  

(     ) Promover a descentralização, para os Municípios, 
dos serviços e das ações de saúde. 

(     ) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(     ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 
nutrição. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 2 3. 

B) 2 3 1. 

C) 3 1 2. 

D) 1 3 2. 

 
 

Questão 5 

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011, sobre as Regiões de Saúde, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) as Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de 

Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões 
Intergestores. 

B) as Regiões de Saúde não são referência para as transferências de recursos entre os 
entes federativos. 

C) as Regiões de Saúde podem ser formadas apenas entre municípios de um mesmo 
estado. 

D) para ser instituída, a Região de Saúde deve conter ações e serviços de vigilância 
sanitária. 
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Questão 6 

São resultados que se pretende alcançar com a implementação da Política Nacional de 
Humanização, EXCETO: 
 
A) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e 

atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco. 

B) Será aumentado o número de médicos disponíveis para o atendimento da população 
usuária. 

C) Os usuários do SUS saberão quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e 
os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial. 

D) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e 
usuários assim como educação permanente aos trabalhadores. 

 
 

Questão 7 

Sobre a Atenção Básica em Saúde, é CORRETO afirmar que 
 
A) é desenvolvida com o mais alto grau de centralização possível. 

B) tem a função primordial de encaminhar os indivíduos para níveis mais complexos de 
atenção. 

C) tem na Saúde da Família sua principal estratégia de consolidação. 

D) é coordenada pela Atenção Hospitalar, que faz a referência dos usuários para a 
Atenção Básica. 

 
 

Questão 8 

No âmbito da Atenção Básica a Saúde, são atribuições comuns a todos os profissionais 
de saúde, EXCETO: 
 
A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades. 

B) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal. 

C) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. 

D) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, exclusivamente no âmbito da 
unidade de saúde. 
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Questão 9 

São itens necessários para a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, EXCETO: 
 
A) A existência de um médico generalista vinculado a cada equipe de 12 agentes 

comunitários de saúde. 

B) A existência de uma Unidade Básica de Saúde que possa ser a referência para a 
equipe de agentes comunitários de saúde. 

C) A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro, 
constituindo, assim, uma equipe de agentes comunitários de saúde. 

D) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de 
agentes comunitários. 

 
 
Questão 10 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades 
que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
A) Saúde do idoso. 

B) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 

C) Redução da mortalidade infantil e materna. 

D) Fortalecimento da Atenção Hospitalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                9                                

 

Conhecimentos Gerais 

 
Questão 11 

O Presidente da Bolívia pediu às autoridades brasileiras que entregassem o boliviano 
Roger Pinto Molina, que fugiu para o Brasil, para que ele fosse julgado naquele país como 
qualquer outra pessoa envolvida na prática de crimes.  
 
Sobre o episódio a que se refere a notícia, NÃO É CORRETO afirmar que 
 
A) o Presidente é Evo Morales. 

B) Roger Pinto Molina é senador na Bolívia. 

C) o governo brasileiro considera que Roger Pinto Molina é um asilado político, razão 
pela qual apoiou a fuga. 

D) a fuga de Roger Pinto Molina levou o Ministro das Relações Exteriores do Brasil a 
pedir demissão do cargo.  

 
 

Questão 12 

Há mais de dois anos em guerra civil e sob acusação de uso de armas químicas contra 
sua população, o governo da Síria encontra-se sob forte pressão no cenário internacional, 
sobretudo por parte dos Estados Unidos. O regime do presidente da Síria conta, no 
entanto, com um aliado externo de peso. 
 
O presidente e o aliado a que se refere o texto são, respectivamente: 
 
A) Mohamed Morsi e China. 

B) Mohamed Ahmadinejadi e Irã. 

C) Barack Obama e Israel. 

D) Bashar al-Assad e Rússia. 

 
 

Questão 13 

Faleceu no dia 23 de julho de 2013, o exímio sanfoneiro, instrumentista e compositor 
brasileiro____________, que teve como seu grande mestre_____________, também 
conhecido como Rei do Baião. As lacunas são correta e respectivamente preenchidas 
com: 
 
A) Chorão e Cazuza. 

B) Dominguinhos e Luiz Gonzaga. 

C) Gonzaguinha e Luiz Gonzaga. 

D) Osvaldinho do Acordeon e Haroldo Lobo. 
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Questão 14 

Em meio a muita polêmica, foi criada, em 2011, por lei federal, a Comissão Nacional da 
Verdade.  
 
Sobre a CNV é CORRETO afirmar que 
 
A) busca investigar violações a direitos humanos ocorridas, exclusivamente, durante o 

regime militar no período entre 1964 e 1985. 

B) seus membros foram designados pelo Congresso Nacional. 

C) tem competência para punir os infratores de direitos humanos que estejam impunes. 

D) entre as críticas que recebe, inclui-se a de assumir postura ideologicamente parcial, 
revanchista e agressiva contra as Forças Armadas. 

 
 
Questão 15 

Durante a cerimônia de formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), em agosto de 2013, em Belo Horizonte, a Presidente 
Dilma Rousseff se referiu ao Prefeito da capital mineira, Márcio Lacerda, como Prefeito de 
Porto Alegre.  
 
É possível que o erro decorra do fato de: 
 
A) Márcio Lacerda ter nascido em Porto Alegre. 

B) A Presidente Dilma ter nascido em Belo Horizonte, mas ter-se mudado ainda jovem 
para Porto Alegre, onde desenvolveu sua vida profissional e política. 

C) A Presidente Dilma ser gaúcha, mas ter parentes em Belo Horizonte, onde passava 
períodos de férias quando jovem. 

D) Os prefeitos de Belo Horizonte e Porto Alegre terem nomes parecidos. 
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Língua Portuguesa 

 
Instrução: Leia o texto a seguir e responda às questões de 16 a 21. 

 

É urgente recuperar o sentido de urgência 
 

Estamos vivendo como se tudo fosse urgente. Urgente o suficiente para acessar 
alguém. E para exigir desse alguém uma resposta imediata. Como se o tempo do “outro” 
fosse, por direito, também o “meu” tempo. E até como se o corpo do outro fosse o meu 
corpo, já que posso invadi-lo, simbolicamente, a qualquer momento. Como se os limites 
entre os corpos tivessem ficado tão fluidos e indefinidos quanto a comunicação ampliada 
e potencializada pela tecnologia. Esse se apossar do tempo/corpo do outro pode ser 
compreendido como uma violência. Mas até certo ponto consensual, na medida em que 
este que é alcançado se abre/oferece para ser invadido. Torna-se, ao se colocar no modo 
“online”, um corpo/tempo à disposição. Mas exige o mesmo do outro – e retribui a 
possessão. Olho por olho, dente por dente. Tempo por tempo. 

Como muitos, tenho tentado descobrir qual é a minha medida e quais são os 
meus limites nessa nova configuração. Descobri logo que, para mim, o celular é 
insuportável. Não é possível ser alcançada por qualquer um, a qualquer hora, em 
qualquer lugar. Estou lendo um livro e, de repente, o mundo me invade, em geral com 
irrelevâncias, quando não com telemarketing. Estou escrevendo e alguém liga para me 
perguntar algo que poderia ter descoberto sozinho no Google, mas achou mais fácil me 
ligar, já que bastava apertar uma tecla do próprio celular. Trabalhei como uma camela e, 
no meu momento de folga, alguém resolve me acessar para falar de trabalho, 
obedecendo às suas próprias necessidades, sem dar a mínima para as minhas. Não, mas 
não mesmo. Não há chance de eu estar acessível – e disponível – 24 horas por sete dias, 
semana após semana. 

Me bani do mundo dos celulares, fechei essa janela no meu corpo. Mantenho 
meu aparelho, mas ele fica desligado, com uma gravação de “não uso celular, por favor, 
mande um e-mail”. Carrego-o comigo quando saio e quase sempre que viajo. Se precisar 
chamar um táxi em algum momento ou tiver uma urgência real, ligo o celular e faço uma 
chamada. Foi o jeito que encontrei de usar a tecnologia sem ser usada por ela. 

Minha decisão não foi bem recebida pelas pessoas do mundo do trabalho, em 
geral, nem mesmo pela maior parte dos amigos e da família. Descobri que, ao não me 
colocar 24 horas disponível, as pessoas se sentiam pessoalmente rejeitadas. Mas não 
apenas isso: elas sentiam-se lesadas no seu suposto direito a tomar o meu tempo na hora 
que bem entendessem, com ou sem necessidade, como se não devesse existir nenhum 
limite ao seu desejo. Algumas declararam-se ofendidas. Como assim eu não posso falar 
com você na hora que eu quiser? Como assim o seu tempo não é um pouco meu? E se 
eu precisar falar com você com urgência? Se for urgência real – e quase nunca é – há 
outras formas de me alcançar. 

Percebi também que, em geral, as pessoas sentem não só uma obrigação de 
estar disponíveis, mas também um gozo. Talvez mais gozo do que obrigação. É o gozo 
de se considerar imprescindível. Como se o mundo e todos os outros não conseguissem 
viver sem sua onipresença. Se não atenderem o celular, se não forem encontradas de 
imediato, se não derem uma resposta imediata, catástrofes poderão acontecer. 

O celular ligado funciona como uma autoafirmação de importância. Tipo: o mundo 
(a empresa/a família/ o namorado/ o filho/ a esposa/ a empregada/ o patrão/os 
funcionários etc.) não sobrevive sem mim. A pessoa se estressa, reclama do assédio, 
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mas não desliga o celular por nada. Desligar o celular e descobrir que o planeta continua 
girando pode ser um risco maior. Nesse sentido, e sem nenhuma ironia, é comovente. 

Bem, eu não sou imprescindível a todo mundo e tenho certeza de que os dias 
nascem e morrem sem mim. As emergências reais são poucas, ainda bem, e para estas 
há forma de me encontrar. Logo, posso ficar sem celular. 

A grande perda é que, ao se considerar tudo urgente, nada mais é urgente. 
Perde-se o sentido do que é prioritário em todas as dimensões do cotidiano. E viver é, de 
certo modo, um constante interrogar-se sobre o que é importante para cada um. Ou, dito 
de outro modo, uma constante interrogação sobre para quem e para o quê damos nosso 
tempo, já que tempo não é dinheiro, mas algo tremendamente mais valioso. Como disse o 
professor Antonio Candido, “tempo é o tecido das nossas vidas”. 

Viver no tempo do outro – de todos e de qualquer um – é uma tragédia 
contemporânea. 
 

BRUM, Eliane.  Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum>   
Acesso em: 12 set. 2013. Adaptado. 

 
 

Questão 16 

Considerando o texto, o significado da palavra sublinhada foi traduzido 
INCORRETAMENTE em  
 
A) “Estou lendo um livro e, de repente, o mundo me invade, em geral com irrelevâncias, 

[...]”  – INSIGNIFICÂNCIAS. 

B) “Mas não apenas isso: elas sentiam-se lesadas no seu suposto direito a tomar o meu 
tempo [...]”  – PREJUDICADAS. 

C) “É o gozo de se considerar imprescindível.  – INDISPENSÁVEL. 

D) “Perde-se o sentido do que é prioritário em todas as dimensões do cotidiano.”  – 
DESEJÁVEL. 

 
 

Questão 17 

A autora prefere comunicar-se por e-mail porque este, diferentemente do celular, lhe 
permite   
 
A) dar a cada assunto e a cada pessoa a devida importância.   

B) deixar registradas por escrito suas mensagens.  

C) localizar as pessoas em qualquer lugar a qualquer momento.  

D) respeitar seu próprio tempo e o tempo do outro. 
 
 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum
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Questão 18 

Segundo a autora, o PRINCIPAL MOTIVO para as pessoas se manterem constantemente 
conectadas é  
  
A) a obrigação de estar sempre disponíveis para as demandas profissionais.  

B) o desejo de se manterem informadas sobre o que acontece ao seu redor.  

C) o fato de se considerarem imprescindíveis ao mundo e aos outros.  

D) o medo de que não serem localizadas no caso de emergências. 

 
 

Questão 19 

O que seria para a autora a tragédia contemporânea?  
 
A) A impossibilidade de definir prioridades e administrar o próprio tempo.  

B) A substituição da comunicação face a face pela comunicação virtual. 

C) O controle de nossa vida íntima por familiares, amigos e conhecidos. 

D) O sentimento de que somos indispensáveis uns para os outros. 

 
 

Questão 20 

O objetivo básico do texto é  
 
A) comprovar que tempo é tão importante quanto dinheiro.   

B) criticar as pessoas que se tornaram dependentes do celular. 

C) mostrar que estar “on line” é, atualmente, indispensável.  

D) refletir sobre os efeitos do celular em nossa vida. 

 
 
Questão 21 

Assinale a alternativa em que a ideia expressa pelas palavras em destaque foi indicada 
INCORRETAMENTE.  
 
A) Como se os limites entre os corpos tivessem ficado tão fluidos e indefinidos quanto a 

comunicação ampliada e potencializada pela tecnologia.  – COMPARAÇÃO. 

B) Carrego-o comigo quando saio e quase sempre que viajo.  – TEMPO. 

C) Mas até certo ponto consensual, na medida em que este que é alcançado se 
abre/oferece para ser invadido.  – FINALIDADE.  

D) Se não atenderem o celular, se não forem encontradas de imediato, se não derem 
uma resposta imediata, catástrofes poderão acontecer.  – CONDIÇÃO. 
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Questão 22 

Assinale a alternativa em que a CONCORDÂNCIA está de acordo com a norma culta.  
 
A) As críticas em relação ao funcionamento dos Conselhos não invalida a necessidade 

de continuação dessa prestação de serviço público.  

B) Cabe aos Conselhos Municipais serem mais democráticos e menos burocráticos, 
principalmente na hora da eleição de novos membros.  

C) Os partidos e a mídia tornam invisível questões importantes, que deveriam ser 
debatidas pela sociedade.  

D) Se vocês trombarem com um pela frente, não precisa ficar assustado. Eles temem 
mais os seres humanos que nós a eles. 

 

Questão 23 

Assinale a alternativa em que, segundo a norma culta, há INCORREÇÃO no emprego da 
forma verbal destacada.  
 
A) Se eu PUSER o dinheiro na poupança, terei mais segurança.  

B) Se você tivesse me avisado, eu teria TRAGO o dinheiro. 

C) Se você o VIR, avise que preciso falar com ele.  

D) Se você VIER de carro, traga a encomenda.   

 
 
Questão 24 

Leia os avisos abaixo.  
 
“Antes de entrar no elevador, certifique-se de que o mesmo se encontra no andar.”  
“Mantenha a porta fechada durante o expediente. Tranque a mesma ao final do turno.” 
 
Na língua escrita formal, as expressões o mesmo e a mesma devem ser substituídas, 
respectivamente, pelos pronomes.  
 
A) ele, a.  

B) aquele, ela.  

C) esse, aquela. 

D) este, lhe. 
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Questão 25 

As lacunas das frases a seguir devem ser preenchidas por pronomes relativos precedidos 
ou não de preposição. 
 
1. O assediador vê o corpo da mulher como algo público, _______ se pode opinar e, por 

que não, do qual se pode servir à vontade.  

2. Mais de 80% mudaram de caminho, desistiram de sair a pé ou até de ir ________ 
desejavam, por medo da atitude dos homens.  

3. Os manifestantes, _______ estava o rapaz mascarado, dirigiram-se para o prédio da 
Assembleia.  

4. A imprensa divulgou a existência de um programa ________ os analistas da NSA 
usam para acessar conteúdo de e-mails.  

 
Assinale a alternativa em que os pronomes apresentados completam CORRETAMENTE 
as lacunas.  
 
A) do qual – onde – onde – de que. 

B) de que – para onde –   em que – o qual. 

C) sobre o qual – aonde – entre os quais – que.  

D) a respeito do qual – onde – entre quem – do qual.     
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Noções de Informática 
 
 
Questão 26 

Um usuário adicionou uma nova impressora no seu computador.  
 
Assinale a alternativa que apresenta o aplicativo CORRETO em que essa ação pode ser 
executada.  
 
A) Painel de controle. 

B) Configurador de hardware. 

C) Instalador de impressora. 

D) Instalador de unidade de saída. 

 
 

Questão 27 

Relacione as ações de organização de pastas e arquivos do Windows 7, descritas na 
COLUNA I com os resultados de suas execuções na COLUNA II. 
 
          COLUNA I                            COLUNA II 
 

1.  Copiar. (    ) Troca os arquivos de pastas. 

2.  Mover. (    ) Apaga arquivos ou pastas do disco. 

3.  Excluir. (    ) Cria um outro arquivo idêntico em outra pasta do disco. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 2 3. 

B) 2 1 3. 

C) 2 3 1. 

D) 3 1 2. 
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Questão 28 

O conjunto de fios que conduzem sinais elétricos entre os diversos componentes do 
computador é denominado(a) 
 
A) unidade de controle. 

B) barramento. 

C) registrador. 

D) unidade de transferência. 

 
 
Questão 29 

Analise as seguintes afirmativas sobre a unidade central de processamento dos sistemas 
de informação e marque com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Realiza operações matemáticas. 

(    ) Uma das funções básicas é interpretar instruções de máquina. 

(    ) É responsável pelo armazenamento das informações. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) F F V. 

B) F V F. 

C) V V V. 

D) V V F. 

 
 

Questão 30 

Assinale a alternativa que apresenta a ação CORRETA que permite escrever uma 
equação em um texto do Word. 
 
A) Configurar texto. 

B) Inserir objeto. 

C) Inserir caixa de texto. 

D) Inserir wordart. 
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Questão 31 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o efeito que foi aplicado ao 
número 2 da fórmula H2O. 
 
A) Baixo-relevo. 

B) Entrelinha. 

C) Itálico. 

D) Subscrito. 

 
 
Questão 32 

Observe o gráfico, feito no Excel. 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo de gráfico utilizado. 
 
A) Barras. 

B) Colunas. 

C) Dispersão. 

D) Pizza. 

 

Questão 33 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula CORRETA para o cálculo da raiz quadrada 
do número que se encontra na célula C5. 
 
A) =RAIZ(C5) 

B) =C5^1/2 

C) =RQ(C5) 

D) =RQUAD(C5) 
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Questão 34 

As regras e convenções usadas na comunicação das redes de computadores são 
conhecidas como 
 
A) conectores. 

B) idiomas. 

C) protocolos. 

D) tradutores. 

 
 
Questão 35 

Uma rede que liga computadores em um mesmo prédio e pode ser ligada por cabos 
apropriados é conhecida como 
 
A) rede de alcance restrito.  

B) rede Local. 

C) rede Metropolitana. 

D) WAN. 
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Matemática 
 
 
Questão 36 

Em uma determinada empresa tem o custo com a matéria prima para produção de caixas 
em forma de paralelepípedos retorretângulos de R$ 6,00 o metro quadrado. No mês de 
seu aniversário essa empresa resolveu produzir, como forma de comemoração, uma 
caixa como as que produz, porém, em tamanho gigante. Se as dimensões da caixa são 
1,5 m de largura, 4 m de altura e 2 m de comprimento, qual o valor gasto com a matéria 
prima para produção dessa caixa? (Considere a caixa totalmente fechada). 
 
A) R$ 72,00. 

B) R$ 102,00. 

C) R$ 144,00. 

D) R$ 204,00. 

 
 
Questão 37 

Uma Equipe das Unidades  de Tratamento Intensivo Móvel (UTIM) do SAMU é composta 
por um médico, um enfermeiro e um motorista-socorrista.  
 
Sabe-se que, em uma determinada cidade, há para composição de uma dessas unidades, 
3 médicos, 5 enfermeiros e 6 motoristas-socorristas.  
 
Quantas equipes distintas é possível formar com esses profissionais? 
 
A) 90. 

B) 48. 

C) 15. 

D) 14. 
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Questão 38 

Em uma empresa, 5 homens trabalham 6 dias por semana cada um, durante 8 horas por 
dia para cumprir a confecção de uma determinada encomenda. Considere a mesma 
encomenda produzida por um segundo grupo de 8 funcionários trabalhando 6 dias por 
semana cada um, durante t horas por dia. A diferença entre o tempo diário trabalhado 
pelo segundo grupo de funcionários e o primeiro, para cumprir a confecção dessa 
encomenda, é igual a 
 
A) 5 horas. 

B) 4 horas e 8 minutos. 

C) 4 horas e 48 minutos. 

D) 3 horas. 

 
 
Questão 39 

Em uma festa de confraternização realizada para os funcionários de uma empresa foram 
vendidos ingressos somente para convidados (não funcionários), com preços 
diferenciados para adultos e crianças. O preço dos ingressos para adultos foi de R$ 12,00 
e para as crianças R$ 7,00.  A arrecadação total da venda dos ingressos foi R$ 324,00 e 
havia na festa, 50 pessoas presentes, das quais 18 eram funcionários (portanto não 
pagaram ingresso).  
 
Logo, a diferença entre o número de convidados adultos e crianças presentes na festa é 
igual a 
 
A) 6. 

B) 8. 

C) 10. 

D) 12. 

 
 

Questão 40 

Na loja de departamento Preço Bom!, um determinado televisor sofre duas reduções 
sucessivas em seu preço. No mês de abril de 2013 o preço desse televisor sofre uma 
redução de 10% e no mês de agosto do mesmo ano, já com o preço reduzido, sofre nova 
redução de 5%. Se após sofrer as duas reduções no ano o preço do televisor é de         
R$ 1.026,00 reais, qual o preço original desse televisor antes que acontecessem as 
duas reduções? 
 
A) R$ 1.080,00. 

B) R$ 1.140,00. 

C) R$ 1.200,00. 

D) R$ 1.207,00. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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