
 
 
 

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: ENFERMEIRO 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito após a homologação do resultado.  

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVOS CONCURSOS! 
 
 

Gostaria  de receber em seu e-mail notícias de todos os novos concursos organizados pela CONSESP? 
 

Acesse o site www.emailconcursos.com.br  e faça seu cadastro. 



ENFERMEIRO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. O encaminhamento de pacientes a um atendimento de 

maior grau de complexidade é denominado: 
(A) Referência. 
(B) Contrarreferência. 
(C) Acesso universal. 
(D) Equidade. 

 
02. Por Atenção Primária à Saúde entende-se: 

(A) Condições adequadas de vida e trabalho. 
(B) Solução dos problemas de saúde mais prevalentes 

pela Equipe de Saúde. 
(C) Tecnologia adequada ao alcance de todos. 
(D) Ações de promoção de saúde, prevenção e práticas 

curativas indispensáveis. 
 
03. São considerados riscos para a saúde: 

(A) Globalização, insegurança nas cidades, instabilidade 
econômica. 

(B) Dificuldades financeiras, falta de moradia, falta de 
trabalho. 

(C) Violência física e moral, tráfego intenso de 
automóveis, poluição de ambientes, solidão, 
entorpecentes, AIDS. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
04.  Uma substância que, quando combinada ao receptor 

produz o efeito do medicamento ou o efeito desejado, é 
denominada de: 
(A) Antagonista. 
(B) Agonista. 
(C) Situacional. 
(D) Prostaglandinas. 

 
05. O processo que consiste na disseminação ou semeadura 

de células malignas a partir de um tumor primário para 
locais distantes, por meio da disseminação direta das 
células tumorais para as cavidades corporais ou através 
das circulações sanguínea e linfática é denominado de:  
(A) Transferência. 
(B) Invasão. 
(C) Metástase. 
(D) Disseminação. 

 
06.  A troca de um dispositivo de Ileostomia é necessário para 

evitar o extravasamento e promover o conforto do 
paciente. A bolsa deve ser trocada: 
(A) A cada 15 dias. 
(B) De 7 a 10 dias. 
(C) Todos os dias. 
(D) A qualquer momento em que o paciente se queixe de 

queimação ou prurido sob o disco na área do estoma. 
 
07.  A Digoxina é um digitálico que pode levar o paciente a um 

quadro de intoxicação, quadro esse conhecido como 
Intoxicação Digitálica. Pode acontecer ainda que o nível 
sérico de Digoxina permaneça normal, mas os sinais 
clínicos se evidenciem. O diagnóstico é realizado através 
dos sintomas clínicos, dentre os quais se incluem os 
seguintes: 
(A) Fadiga, depressão, indisposição, anorexia, náuseas e 

vômitos (efeitos inicias). 
(B) Alterações do ritmo cardíaco: novo início do ritmo 

regular ou novo início do ritmo irregular. 
(C) Alterações do ECG indicando o bloqueio AS ou AV, 

novo início do ritmo irregular indicando as disritmias 
ventriculares e taquicardia atrial com bloqueio, 
taquicardia juncional e taquicardia ventricular. 

(D) Todas as alternativas acima estão corretas. 

08.  O componente celular do sangue consiste em três tipos 
principais de células que são: 
(A) Hemácias (eritrócitos ou células sanguíneas 

vermelhas), leucócitos (células sanguíneas brancas) e 
plaquetas (trombócitos). 

(B) Neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. 
(C) Trombócitos, plaquetas e basófilo. 
(D) Série branca, série vermelha e hemoglobina. 

 
09.  O Bócio é o aumento da Glândula Tireoide, geralmente 

causado por uma dieta deficiente em: 
(A) Sódio. 
(B) Cálcio. 
(C) Iodo. 
(D) Fósforo. 

 
10. Correlacione: 

1. Menarca. 
2. Menopausa. 
3. Menstruação. 
4. Ovulação. 

 

(  ) Liberação de um óvulo maduro a partir do ovário. 
(  ) Desprendimento ou liberação do revestimento do 

útero, quando a concepção não acontece. 
(  ) Cessação permanente da menstruação que resulta da 

perda da atividade folicular ovariana. 
(  ) Início da fase menstrual. 

 

(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 4, 3, 2, 1 
(C) 1, 3, 2, 4 
(D) 3, 1, 2, 4 

 

11. Paciente no retorno ao Centro de Especialidades, avaliado 
pela equipe de enfermagem foi verificado que apresenta 
na incisão cirúrgica uma cicatriz hipertrófica, que é: 
(A) Um enrrugamento da cicatriz através da maturação 

do colágeno. 
(B) Formação excessiva de cicatriz que se eleva acima 

do nível da pele. 
(C) Tecido desvitalizado resultante de uma lesão térmica. 
(D) Alteração da fáscia. 

 

12. A Saúde Mental vem se reformulando a cada ano a fim de 
proporcionar um atendimento mais humanizado e 
estruturado para clientes e familiares portadores de 
doenças relacionadas ao estado mental. Em 2001 foi 
sancionada a Lei nº 10.216 de 06/04/2001, que dispõe 
sobre: 
(A) A proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. 

(B) A criação dos CAPS. 
(C) O programa de Volta Para Casa. 
(D) A criação de mais vagas nos hospitais psiquiátricos 

para pacientes dependentes químicos e a criação das 
residências terapêuticas acopladas aos hospitais 
psiquiátricos. 

 

13.  São considerados Riscos Físicos: 
(A) Ruído, vibração, radiação, temperatura, vírus, 

bactéria, fungos. 
(B) Substâncias em estado sólido, líquido, poeira, névoa, 

fumaça, fumo. 
(C) Micro-organismo, bactérias, vírus, fungos, bacilos, 

protozoários. 
(D) Ruído, vibração, radiação, temperatura extrema, 

pressão anormal, umidade. 
 

14. Relacione: 
1. Calor úmido. 
2. Calor seco. 
3. Germicidas. 



(  ) Autoclave. 
(  ) Estufa ou forno de Pasteur. 
(  ) Produto químico que realiza processo de desinfecção 

e esterilização. 
 

Assinale a sequência correta: 
(A) 2, 1, 3 
(B) 1, 2, 3 
(C) 3, 1, 2 
(D) 3, 2, 1 

 
15.  A Cicatrização por quarta intenção é: 

(A) Aproximação das bordas da ferida em uma incisão 
por sutura. 

(B) União ou aproximação da ferida não pode ser 
aproximada, os tecidos permanecem abertos. 

(C) Formação de crosta protetora sobre o tecido de 
granulação. 

(D) Realizada por correção cirúrgica após a formação do 
tecido de granulação. 

 
16.  A “Fecundação” ocorre: 

(A) No terço distal da trompa. 
(B) No útero. 
(C) Na vagina. 
(D) Nenhumas das alternativas. 

 
17.  “Endométrio” é: 

(A) Camada que reveste o útero externamente. 
(B) Camada que cobre a maior parte da superfície do 

útero. 
(C) A camada constituída por tecido muscular. 
(D) Nenhuma das alternativas. 

 
18. Regula, em todo Território Nacional, as ações e serviços 

de saúde executados isolado e conjuntamente, em caráter 
eventual ou permanente, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito público ou privado. A saúde como um “direito de 
todos e dever do Estado” tem sua base legal sustentada 
pelos seguintes atos: 
(A) Constituição Federal/88 e Lei 8.080/90. 
(B) Parecer 163/82 e Resolução 04/72. 
(C) Lei 2.604/55 e Decreto-lei 50.387/61. 
(D) Lei 7.498/86 e Decreto-lei 94.406/87. 

 
19. O objetivo da atuação da enfermagem no atendimento de 

urgência e emergência é reconhecer as situações e as 
etapas de atendimento. Antes de se iniciar a assistência é 
preciso certificar-se quanto à segurança para a realização 
das intervenções. A avaliação primária deve ser realizada 
em etapas, seguindo a sequência de prioridades que são: 
(A) A – Avaliação do nível de consciência. 

B – Boa respiração.  
C – Circulação. 
 

(B) A – Avaliação da respiração.  
B – Circulação.  
C – Avaliação do nível de consciência.  
 

(C) A – Avaliação da respiração.  
B – Circulação.  
C – Avaliação do nível de consciência.  
D – Liberação das vias aéreas. 
 

(D) A – Avaliação do nível de consciência. 
B – Boa respiração. 
C – Circulação.  
D – Liberação de vias aéreas.  
E – Oxigenoterapia. 

 
20. Para a realização de um acesso venoso é necessário 

técnicas assépticas e estar sempre atento a sinais 
flogísticos. Os tipos de acesso venosos são: 
(A) Medial e Central. 

(B) Periféricos e Central. 
(C) Medial, Periférico, Central e com Intracath. 
(D) Com Butterfly, com Abocath e Central. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Qual alternativa abaixo completa corretamente as lacunas 

das frases a seguir: 
 

- __________ você fará a cirurgia sendo que não 
necessita? 
- Não entendo _________ o senhor não responde às 
minhas perguntas.  
- Choveu ontem à noite,__________as roupas do varal 
ainda estão molhadas. 
 

(A) Por que / por que / porque 
(B) Porquê / por que / porque 
(C) Porque / porquê / por quê 
(D) Porque / por quê / porquê 

 

22. Selecione a alternativa que corresponde, na ordem posta, 
às formas dos seguintes verbos. 
• Perder: 1ª pessoa do singular do presente do 

indicativo. 
• Prazer: 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito. 
• Crer: 2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo. 
• Jazer: particípio. 
• Reaver: 2ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do 

subjuntivo. 
 

(A) Perco – praze – crê – jazendo – reavésseis. 
(B) Perdo – praze – crede – jazido – reavésseis. 
(C) Perco – prouve – crê – jazido – reouvésseis. 
(D) Perco – praze – creia – jazido – reouvésseis. 

 

23. Assinale a alternativa correta quanto à ocorrência do 
acento grave indicativo de crase. 
(A) Solicito a senhora que aguarde sua vez. 
(B) Assisti a peça. 
(C) Fomos aquele restaurante. 
(D) A Polícia Ambiental decidiu fechar o parque estadual 

a visitas. 
 

24. Aponte a alternativa graficamente acentuada pela mesma 
regra que impõe o acento na palavra “perfunctório”. 
(A) Órgão. 
(B) Eletroímã. 
(C) Negligência. 
(D) Herói. 

 

25. Quanto à divisão silábica, é correto afirmar que 
(A) na escrita, separam-se letras representativas da 

mesma sílaba. 
(B) se separam letras que representam ditongos, 

tritongos, dígrafos e encontros consonantais 
inseparáveis. 

(C) não se separam as letras que representam os hiatos. 
(D) contrariamente à regra geral, separam-se, por 

tradição, na escrita, as letras dos dígrafos rr, ss, sc  e 
xc. 

 

26. Quanto à flexão dos substantivos, com relação ao gênero, 
aponte a alternativa em que ocorre, respectivamente, 
substantivo comum de dois gêneros, epiceno e 
sobrecomum. 
(A) A cobra – a testemunha – a gerente. 
(B) A jornalista – o jacaré – a vítima. 
(C) O peixe – a testemunha – a personagem. 
(D) A águia – o crocodilo – o sabiá. 

 

27. Aponte a alternativa em que o advérbio em destaque foi 
empregado corretamente. 
(A) A casa aonde  morávamos foi reformada depois da 

enchente. 



(B) Perguntei aonde  ia com tanta pressa e ela nem 
respondeu. 

(C) Aonde  se escondeu o assassino? 
(D) A faculdade é o lugar onde  ele quer chegar. 

 
28. Dentre as alternativas abaixo, assinale qual contém todas 

as palavras grafadas corretamente. 
(A) Excesso / florescer / aceço / sargeta. 
(B) Hesitar / lucides / xadrez / vizinho. 
(C) Nascer / plebiscito / recessivo / miscelânea. 
(D) Pretensão / mássico / magestade / pegajento. 

 
29. Considerando as regras de acentuação, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Banzé / álbum / uísque / sucuriú. 
(B) Baritono / nós / rebú / bíceps. 
(C) Fuínha / juiz / caí / pândego. 
(D) Malígna / pústula / pá / ítem. 

 
30. Assinale a alternativa que traz entre parênteses a regência 

nominal correta. 
(A) Escasso _____ inteligência. (por) 
(B) Ela é versada _____ língua inglesa. (em) 
(C) O programa é compatível ____ sistema. (ao) 
(D) Estava ansiosa _____ vê-las em casa. (em) 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. O numeral 100 (cem) em algarismo romano é 

(A) “M”. 
(B) “L”. 
(C) “Y”. 
(D) “C”. 

 
32.  A sigla MEC significa   

(A) Mercado Editorial Comercial. 
(B) Ministério de Educação e Cultura. 
(C) Ministério de Energia e Consumo. 
(D) Ministério de Educação e Consumo.  

 
33.  O Brasil faz fronteiras com     

(A) 18 repúblicas sul-americanas. 
(B) 08 repúblicas sul-americanas. 
(C) 12 repúblicas sul-americanas. 
(D) 10 repúblicas sul-americanas. 

 
34. O governo brasileiro é representado junto aos governos 

das ações estrangeiras pelos 
(A) Ministros de Estado. 
(B) Chefes Militares. 
(C) Governadores de Estado. 
(D) Embaixadores e Cônsules. 

 
35. A conhecida “Guerra dos Cem Anos” entre a Inglaterra e a 

França durou  
(A) 102 anos. 
(B) 106 anos. 
(C) 116 anos. 
(D) 105 anos. 

 
36.  A autoria do romance “O Cortiço” é de  

(A) Castro Alves. 
(B) Olavo Bilac. 
(C) Aluízio Azevedo. 
(D) Álvares de Azevedo. 

 
37. Uma espada romana da época do Segundo Templo 

judaico foi encontrada recentemente, em 
(A) Montreal. 
(B) Madri. 
(C) Roma. 
(D) Jerusalén. 

38. Os estudos referentes à população do planeta são feitos 
pela 
(A) etnia. 
(B) gerontologia. 
(C) demografia. 
(D) etnografia. 

 
39. A principal obra de Leonardo da Vince em que ele 

demorou quatro anos para concluí-la,  foi                   
(A)   “A Virgem dos Rochedos”. 
(B)   “A última Ceia” 
(C)   “A Anunciação” 
(D)   “Virgem do Cravo” 

 
40.  A cidade de Roma é a capital 

(A)   da Espanha. 
(B)   da França. 
(C)   da Itália. 
(D)   de Portugal. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 
41. Considere a utilização do aplicativo Microsoft Office Word 

2007, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil. Assinale a alternativa que mantém relação com a 
figura abaixo. 

 

 
 

(A) Mala Direta. 
(B) Estilos. 
(C) Pincel. 
(D) WordArt. 

 
42. A figura logo abaixo, foi obtida diretamente do aplicativo 

Microsoft Office Word 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil. Assinale a alternativa que pode 
representar o local, em “Ilustrações”,  de onde foi retirada 
esta imagem. 

 

 
 
Guia Inserir , grupo Ilustrações : 

 

 
 

(A) Imagem. 
(B) Clip-art. 
(C) Formas. 
(D) SmartArt. 



43. O ato de inserir imagens em um documento do Microsoft 
Office Word 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, pode ser feito de diversas maneiras. 
Relacione corretamente as etapas para esta inserção ao 
seu efeito esperado, segundo a Ajuda Offline desse 
aplicativo. 
I. * Abra o documento do Microsoft Office Word 2007. 

* A partir da página da Web, arraste a imagem que 
deseja para o documento do Word. 
* Verifique se a imagem que você escolheu não é um 
vínculo para outra página da Web. Se você arrastar 
uma imagem que seja vinculada, ela será inserida no 
seu documento como um vínculo em vez de uma 
imagem. 
 

II. * Abra o documento do Word.  
* Na página da Web, clique com o botão direito do 
mouse na imagem que deseja e, em seguida, clique 
em Copiar.  
* No documento do Word, clique com o botão direito 
do mouse no local que deseja inserir a imagem e, em 
seguida, clique em Colar. 

 

III. * Clique onde deseja inserir a imagem.  
* Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clique em 
Imagem.  

 
* Localize a imagem que deseja inserir.  
* Clique duas vezes na imagem que deseja inserir. 
 

(A) I – Inserir uma imagem a partir de um arquivo / II – 
Inserir uma imagem vinculada a partir de uma página 
da Web / III – Inserir uma imagem a partir de uma 
página da Web. 

(B) I – Inserir uma imagem a partir de uma página da 
Web / II – Inserir uma imagem a partir de um arquivo / 
III – Inserir uma imagem vinculada a partir de uma 
página da Web. 

(C) I – Inserir uma imagem a partir de uma página da 
Web / II – Inserir uma imagem vinculada a partir de 
uma página da Web / III – Inserir uma imagem a partir 
de um arquivo. 

(D) I – Inserir um Clip-art / II – Inserir uma imagem 
vinculada a partir de uma página da Web / III – Inserir 
uma imagem a partir de um arquivo. 

 
 

44. Qual é a função deste botão  que pode ser 
encontrado na barra de tarefas do Microsoft Windows XP 

Professional, , na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil? 
(A) Ocultar a barra de tarefas. 
(B) Exibir o relógio. 
(C) Minimizar a barra de tarefas. 
(D) Mostrar a área de trabalho. 

 

45. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Word 2007, na 
sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
associe corretamente a figura à sua descrição funcional. 

 

 
 
 

I.  
 

II.  

III.  
 

IV.  
 

(A) I – Estrutura de tópicos / II – Leitura em Tela Inteira / 
III – Layout da Web / IV – Layout de Impressão. 
 

(B) I   –   Layout de Impressão   /   II   –   Layout da Web  / 
III – Leitura em Tela Inteira / IV – Estrutura de 
Tópicos. 
 

(C) I – Leitura em Tela Inteira / II – Layout de Impressão / 
III – Layout da Web / IV – Layout de Impressão. 
 

(D) I – Layout de Impressão / II – Leitura em Tela Inteira / 
III – Layout da Web / IV – Estrutura de Tópicos. 

 
46. “Você pode alterar facilmente a aparência dos elementos 

da interface do usuário do Windows 7, aplicando um tema 
diferente.” 
Quais atributos podem ser alterados em um TEMA do 
Microsoft Windows 7 Ultimate? (Considere sua instalação 
padrão e o idioma Português-Brasil). 
I. Uma imagem ou cor do plano de fundo da área de 

trabalho. 
II. Um esquema de cores que afeta molduras de janela, 

o menu Iniciar e a barra de tarefas. 
III. Sons associados a ações específicas. 
IV. Uma proteção de tela que inicia após um período de 

inatividade. 
V. O modo de permissões de novos usuários do sistema. 
 

(A) Todos os itens são atributos editáveis. 
(B) Somente os itens I, II, III e IV são atributos editáveis. 
(C) Somente os itens I, II e III são atributos editáveis. 
(D) Somente os itens I e II são atributos editáveis. 

 
47. Utilizando-se do sistema operacional Microsoft Windows 7 

Ultimate, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil, associe corretamente as descrições abaixo com 
sua respectiva nomenclatura, em relação ao “Plano de 
Fundo da Área de Trabalho”. 
I. Uma cópia da imagem é centralizada na tela. A 

imagem preenche a tela horizontal e verticalmente e 
mantém sua proporção original. Partes da imagem 
podem ultrapassar os lados esquerdo e direito ou as 
margens superior e inferior (mas não ambos). 

II. Uma cópia da imagem é centralizada na tela. A 
imagem preenche a tela horizontal ou verticalmente e 
mantém sua proporção original. Partes da imagem 
podem não preencher os lados esquerdo e direito ou 
as margens superior e inferior. 

III. Uma cópia da imagem é centralizada na tela. A 
imagem preenche a tela horizontal e verticalmente, 
mas não mantém sua proporção original. Nenhuma 
parte da imagem ultrapassa a tela. 

IV. A imagem que aparece na tela tem seu tamanho 
original. Uma cópia da imagem é ancorada no canto 
superior esquerdo da tela, acompanhada por quantas 
cópias forem necessárias para preencher a tela. 
Partes da imagem podem ultrapassar o lado direito ou 
a margem inferior da tela. 

V. Uma cópia da imagem é centralizada na tela em seu 
tamanho original. 

 
(A) I – Preencher / II – Ajustar / III – Estender / IV – Lado 

a lado / V – Centro. 
(B) I – Ajustar / II – Preencher / III – Estender / IV – Lado 

a lado / V – Centro. 
(C) I  –  Preencher  /  II  –  Ajustar  /  III  –  Lado  a   lado  /  

IV – Estender / V – Centro. 
(D) I  –  Preencher  /  II   –   Ajustar   /   III   –   Estender   /  

IV – Centro / V – Lado a lado. 



48. Quais opções estão disponíveis quando a sequência 
CTRL + Alt + Delete  é pressionada sob o sistema 
operacional Microsoft Windows 7 Home Premium, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil? 
I. Bloquear este computador. 
II. Trocar usuário. 
III. Fazer logoff. 
IV. Alterar uma senha. 
V. Iniciar Gerenciador de Tarefas. 

 

As opções que estão disponíveis estão contidas em 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II, III e IV, apenas. 
(C) I, II, III, IV e V. 
(D) I, II, III e V, apenas. 

 
49. Aponte a opção que pode representar o recurso ilustrado 

na figura abaixo, extraída do aplicativo Microsoft Office 
Excel 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Filtro. 
(B) Classificar. 
(C) Subtotal. 
(D) Atualizar. 

 
50. No Microsoft Windows 7 Ultimate, na sua instalação 

padrão, no idioma Português-Brasil, assinale a alternativa 
que contém um aplicativo que não está contido na 
instalação original desse sistema operacional. 
(A) Bloco de Notas. 
(B) WordPad. 
(C) Paint. 
(D) Microsoft Office Excel. 




