
 
 
 

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 – PROGRAMA AGENTE  
COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

 

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 – PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01.  Assinale a alternativa correta: 

(A) Os doentes que transmitem a Tuberculose são 
aqueles que apresentam a doença no pulmão e 
eliminam grande quantidade de bacilos no escarro, a 
atenção dos profissionais de saúde deve se 
concentrar em detectar a Tuberculose entre as 
pessoas que tem tosse persistente. 

(B) A Tuberculose está muito associada às más 
condições de vida. Do ponto de vista do contágio, é 
preciso lembrar que a aglomeração de pessoas 
compartilhando o mesmo cômodo, muitas vezes, sem 
ventilação nem luz do sol, faz com que a 
oportunidade de inalação de gotículas contaminadas 
seja maior. 

(C) Os sintomas mais frequentes de reação aos 
medicamentos do tratamento de Tuberculose são: 
náuseas, vômitos, diarreia, tremores, calafrios, 
anormalidades na pele e alteração do sentido. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

02.  Assinale a alternativa incorreta: 
(A) Gestantes não podem fazer tratamento de 

Tuberculose, pois os medicamentos podem 
comprometer o desenvolvimento do feto, então 
devemos isolar a paciente para não contaminar outras 
pessoas e esperar o parto para, logo em seguida, 
iniciar o tratamento. 

(B) A Tuberculose se transmite através do ar 
contaminado com o Bacilo Koch, eliminado pelos 
pacientes com Tuberculose não tratados, através da 
fala, tosse e espirro; não se transmite através do sexo 
e sangue. 

(C) A Tuberculose pulmonar é a mais comum, porém a 
doença pode ocorrer em outros órgãos, como as 
meninges, ossos e rins. 

(D) A Tuberculose tem cura de 100% dos casos, basta o 
paciente tomar os medicamentos corretamente 
durante o tratamento. 

 

03. O processo mórbido considerado em suas manifestações 
atuais, com abstração de sua causa primordial é: 
(A) Infecção.  
(B) Infecção inaparente. 
(C) Agente infeccioso. 
(D) Afecção. 

 

04.  Assinale a alternativa incorreta: 
(A) O Mosquito Aedes Aegypti  mede menos de 01 cm, 

tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listras 
brancas no corpo e nas pernas. 

(B) Após a picada do mosquito Aedes Aegypti,  os 
sintomas se manifestam a partir do 10º dia. O tempo 
médio do ciclo é de 10 a 20 dias. 

(C) O vírus causador da Dengue possui 04 sorotipos: 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um 
deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo 
e imunidade parcial e temporária contra os outros 03 
tipos. 

(D) O principal vetor da Dengue é o mosquito Aedes 
Aegypti que, após um período de 10 a 14 dias, 
contados depois de picar alguém contaminado, pode 
transportar o vírus da Dengue durante toda a sua 
vida. 

 

05. A infecção em roedores selvagens causada pelo 
organismo Francisella tularensis e transmitida aos seres 
humanos por meio do contato com tecidos de animais ou 
carrapatos é: 
(A) Peste. 

(B) Tularemia. 
(C) Febre Maculosa. 
(D) Carbúnculo. 

 

06.  “Surge uma pequena elevação avermelhada na pele que 
vai aumentando até se tornar uma ferida que pode estar 
recoberta por crosta ou secreção purulenta. Há também a 
possibilidade de sua manifestação se dar através de 
lesões inflamatórias no nariz ou na boca.” 

  

O texto se refere à: 
(A) Hanseníase. 
(B) Leishmaniose visceral. 
(C) Leishmaniose Tegumentar. 
(D) Febre Maculosa. 

 

07. Saneamento Básico com esgoto e água tratada. 
Erradicação dos caramujos que são hospedeiros 
intermediários da doença. Proteção dos pés e pernas com 
botas de borracha com solado antiderrapante.  
Informar a população das medidas profiláticas da doença. 
Evitar entrar em contato com água que contenha 
caramujos, são medidas profiláticas de: 
(A) Leptospirose. 
(B) Leishmaniose. 
(C) Paralisia Flácida Aguda. 
(D) Esquistossomose. 

 

08. A doença que tem como porta de entrada a via 
hematogênica e que, outros mecanismos de transmissão 
são também relevantes como através de contatos sexuais 
de portadores crônicos e da mãe para o filho no período 
neonatal é: 
(A) Hepatite A. 
(B) Hepatite E. 
(C) Hepatite B. 
(D) Todas as alternativas acima. 

 

09.  Assinale a alternativa incorreta: 
(A) O Tétano é uma doença infecciosa, não transmissível 

de um indivíduo para outro, que pode ocorrer em 
pessoas não imunes, ou seja, sem níveis adequados 
de anticorpos protetores. Os anticorpos protetores 
são induzidos exclusivamente pela aplicação da 
vacina antitetânica, uma vez que a Neurotoxina, em 
razão de atuar em quantidades extremamente 
reduzidas, é capaz de produzir a doença, mas não a 
imunidade. 

(B) As gestantes que nunca foram vacinadas, além de 
estarem desprotegidas não passam anticorpos 
protetores para o filho, o que acarreta risco de Tétano 
Neonatal para o recém-nato. O Tétano Neonatal é 
adquirido quando ocorre contaminação do cordão 
umbilical com esporos do Clostridium tetani. 

(C) O risco de aquisição de Tétano, para pessoas não 
adequadamente imunizadas, existe em qualquer país 
do mundo, uma vez que a distribuição do Clostridium 
tetani é universal. No Brasil, vem se observando uma 
redução significativa do número de casos de Tétano a 
cada ano, tanto do acidental quanto do neonatal, o 
que é um reflexo direto do aumento da cobertura 
vacinal, principalmente, a infantil. 

(D) Todas as alternativas acima estão incorretas. 
 

10. “É uma doença fatal, provocada por um vírus que ataca o 
Sistema Nervoso. Esse vírus está presente em diversos 
mamíferos selvagens (como a raposa, o lobo, o gambá e o 
morcego) e domésticos, sendo o cão e o gato os principais 
responsáveis pela sua transmissão ao homem. Essa 
transmissão se dá através de arranhões, lambidas em 
regiões com ferimentos por onde penetram os micróbios 
presentes na saliva do animal doente.” 

  

O texto acima se refere à:  
(A) Hidrofobia. 



(B) Leishmaniose. 
(C) Leptospirose. 
(D) Tularemia. 

 

11. Na Atenção Básica é da responsabilidade do Governo 
Federal. 
(A) Definir e implantar o modelo de Atenção Básica em 

seu território, contratualizar o trabalho de Atenção 
Básica, alimentar os sistemas de informação, avaliar o 
desempenho das Equipes de Atenção Básica sob sua 
responsabilidade. 

(B) Acompanhar a implantação e execução das ações de 
Atenção Básica em seu território, regular as relações 
intermunicipais, co-financiar as ações de Atenção 
Básica. 

(C) Elaborar as Diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Básica, co-financiar o sistema de Atenção Básica, 
ordenar a formação de recursos humanos, propor 
mecanismos para a programação, controle, regulação 
e avaliação da Atenção Básica, manter as bases de 
dados nacionais. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12.  Assinale a alternativa incorreta: 
(A) Como parte do processo de planejamento e 

programação, a Atenção Básica não tem como 
fundamento realizar avaliação e acompanhamento 
sistemático dos resultados alcançados. 

(B) Compete ao Ministério da Saúde garantir fontes de 
recursos federais para compor o financiamento da 
Atenção Básica, organizado por meio da Estratégia 
de Saúde da Família. 

(C) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem  promoção,  proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a 
manutenção da saúde. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

13.  De acordo com a Portaria nº 648 de 28 de março de 2006, 
são atribuições a todos os profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família: 
(A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde. 
(B) Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da Unidade de 
Saúde da Família. 

(C) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados. 

(D) Garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos, garantia de atendimento da 
demanda espontânea, realização das ações 
programática e de vigilância à saúde. 

 

14. São atribuições específicas do Enfermeiro do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. 
(A) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS. 
(B) Solicitar exames complementares e prescrever 

medicações, conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão. 

(C) Organizar e coordenar grupos específicos de 
indivíduos e famílias em situação de risco da área de 
atuação dos ACS. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

15.  Assinale a alternativa incorreta: 
(A) A Estratégia de Saúde da Família deve ter caráter 

substitutivo em relação à rede de Atenção Básica 
tradicional nos territórios em que as equipes atuam e 
ser um espaço de construção de cidadania. 

(B) Compete às Secretarias Municipais de Saúde pactuar 
com a comissão Intergestores Bipartite as estratégias, 
diretrizes e normas de implementação e gestão da 
Saúde da família no Estado, mantidos os princípios 
gerais regulamentados na Portaria. 

(C) Para a implantação das Equipes de Saúde  da 
Família, a existência de uma equipe multiprofissional 
responsável por uma média de 3.000 habitantes, com 
jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos 
os integrantes da equipe e, composto por, no mínimo, 
Médico, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e ACS.  

(D) A Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, aprova a 
Política de Atenção Básica estabelecendo revisão de 
diretrizes e normas para organização da Atenção 
Básica / PSF / ACS.  

 
16.  Incorporando e reafirmando os princípios básicos do SUS 

– universalização, integralidade, equidade e participação 
social – o trabalho na Estratégia de Saúde da Família é 
desenvolvido com base nos seguintes princípios 
norteadores: 
(A) Caráter substitutivo, integralidade e intersetorialidade. 
(B) Territorialização, equipe multiprofissional. 
(C) Responsabilização, vínculo e estímulos à participação 

da comunidade e ao controle social. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
17. De acordo com o protocolo para assistência aos clientes 

com manifestações clínicas de Dengue, qual a conduta 
com um cliente com prova de laços positiva e ou outras 
manifestações hemorrágicas leves, sem instabilidade 
hemodinâmica com plaquetas e hematócritos normais? 
(A) Manter atendimento em ambulatório com 

acompanhamento médico diário até o sétimo dia da 
doença, repetição de plaquetas e hematócritos a 
depender da avaliação clínica e Raios X de tórax em 
caso de suspeita de derrame pleural. 

(B) Manter atendimento em ambulatório com liberação 
para domicílio e retorno em 24 horas, prescrição de 
Dipirona mais hidratação oral. 

(C) Atendimento em leito de enfermaria, observação por 
12 a 24 horas em hidratação parenteral, mais 
prescrição de Dipirona ou Paracetamol. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18. Capacitar os ACS e Auxiliares de Enfermagem, 

responsabilizar-se pelas ações de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica, aproveitar os contatos com a comunidade 
para promover ações de educação em saúde, são 
atribuições do: 
(A) Enfermeiro do ESF. 
(B) Secretário Municipal de Saúde. 
(C) Coordenador de ESF. 
(D) Conselho Municipal de Saúde. 

 
19.  Assinale a alternativa correta: 

(A) Diabetes Mellitus é uma doença metabólica 
caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou 
açúcar no sangue. A glicose é a principal fonte de 
energia do organismo, mas quando em excesso, pode 
trazer várias complicações à saúde. Quando não 
tratada adequadamente, causa doenças tais como 
infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência 
renal, problemas visuais e lesões de difícil 
cicatrização, dentre outras complicações. 

(B) Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima 
que cerca de 240 milhões de pessoas sejam 
diabéticas em todo o mundo, o que significa que 6% 
da população tem Diabetes. Segundo uma projeção 
internacional, a população de doentes diabéticos a 
nível mundial vai aumentar até 2025 em mais de 50%, 
para 380 milhões de pessoas a sofrerem desta 
doença crônica. 



(C) O pâncreas é o órgão responsável pela produção do 
hormônio denominado insulina. Este hormônio é 
responsável pela regulação da glicemia. Para que as 
células das diversas partes do corpo humano possam 
realizar o processo de respiração aeróbica, é 
necessário que a glicose esteja presente na célula. 
Portanto, as células possuem receptores de insulina 
que, quando acionados abrem a membrana celular 
para a entrada da glicose presente na circulação 
sanguínea. Uma falha na produção de insulina resulta 
em altos níveis de glicose no sangue, já que esta 
última, não é devidamente dirigida ao interior das 
células. 

(D) Todas as alternativas estão coretas. 
 
20. Sede excessiva, aumento do volume da urina, aumento do 

número de micções, surgimento do hábito de urinar à 
noite, fadiga, fraqueza, tonturas, visão borrada, aumento 
de apetite, perda de peso, são sintomas de: 

 

(A) Polineurite. 
(B) Hipertensão arterial. 
(C) Diabetes Mellitus. 
(D) Insuficiência renal crônica. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
21. Qual das alternativas abaixo a conjunção dá ideia de 

adição? 
(A) A lavadeira recolheu a roupa, mas não limpou o 

quintal. 
(B) Não aprovo nem permitirei que minha filha namore 

aos 12 anos. 
(C) Ou você estuda ou ficará em casa nas férias. 
(D) Possui um bom histórico profissional, logo não ficará 

desempregado. 
 
22. Quanto à concordância verbal, aponde a alternativa 

incorreta. 
(A) Os 30% da população serão exportados. 
(B) Os 10% da turma estuda muito. 
(C) Seus 90 cm não impunham respeito. 
(D) Esses 2% do lucro já me bastam. 

 
23. Com relação à pontuação, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) O dinheiro, Carlos o trazia escondido nas botas de 
couro. 

(B) Com mais de oitenta anos, andava a pé. 
(C) Alunos de várias nacionalidades participarão da 

olimpíada do conhecimento. 
(D) “O Titanic nasceu de um sonho o de que era possível 

construir um navio à prova de naufrágio.” (Artur 
Dapieve) 

 
24. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen esteja 

incorreto. 
(A) Sul-coreano. 
(B) Cana-de-açúcar. 
(C) Ante-ontem. 
(D) Seguro-desemprego. 

 
25. Assinale a alternativa em que a palavra deveria ter 

recebido acento gráfico. 
(A) Fuligem. 
(B) Zebu. 
(C) Mundeu. 
(D) Flor. 

 
26. Assinale a alternativa em que o grau do substantivo 

destacado corresponda ao diminutivo sintético. 
 

(A) Não suporto mais essa gentalha ! 
(B) A mostarda possui uma semente minúscula . 

(C) Uma estátua colossal  foi construída em homenagem 
ao homem que salvou várias pessoas em um 
desabamento.  

(D) A sacola  plástica deve ter uma destinação adequada 
para não acarretar danos à natureza. 

 
27. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está 

correta. 
(A) In-te-rur-ba-no / Sa-a-ra / gai-o-la / ré-guas. 
(B) Bi-sa-vó / so-ci-e-da-de / Is-rael / du-e-lo. 
(C) Zoo-ló-gi-co / coe-lho / ex-ce-ção / su-blo-car. 
(D) U-ru-gua-ia-na / que-i-jo / af-ta / mag-nó-li-a. 

 
28. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada seja 

um hiato. 
(A) Relembrei minha infância . 
(B) A poeira faz mal à saúde . 
(C) Orquídea e lírio  são minhas flores preferidas. 
(D) O gato não gosta de água . 

 
29. Qual das alternativas abaixo apresentam somente 

ditongos decrescentes? 
(A) Aquoso – fuinha – muito – ópio. 
(B) Lagoa – quando – cárie – céu. 
(C) Degrau – dói – louco – vaidade. 
(D) Véu – põe – herói – espécie. 

 

30.  Marque a alternativa em que não ocorre erro ortográfico. 
(A) Crânio – frígedo – frontispício – ponteagudo. 
(B) Displicente – enclinar – pátio – lampião. 
(C) Selvícola – envólucro – criar – simento. 
(D) Impulsionador – anseio – escárnio – missiva. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. É considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo 

(A) os Jardins Suspensos da Babilônia. 
(B) a Estátua da Liberdade. 
(C) a Casa Branca (EUA). 
(D) o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

32. O “escorpião” é um animal    
(A) Molusco. 
(B) Mamífero. 
(C) Crustáceo. 
(D) Aracnídeo. 

 

33. O mineral “turquesa” é de coloração 
(A) verde. 
(B) azul. 
(C) amarelo. 
(D) rosa. 

 

34. A “Aurora Boreal” fenômeno óptico que ocorre nas regiões 
polares, recebeu esse nome de Galileu Galilei, em 
homenagem à 
(A) deusa romana do amanhecer, Aurora, e ao seu filho 

Bóreas. 
(B) rainha Elizabeth que passeava sempre nas regiões 

polares. 
(C) Cleópatra que despertava ao amanhecer e passeava 

pelas campinas ao redor do palácio. 
(D) Margaret Thatcher que se deslumbrava com o 

amanhecer e o fotografava todos os dias.  
 

35.  A “Ilha de Marajó” fica no estado do      
(A) Piauí. 
(B) Amazonas. 
(C) Pará. 
(D) Maranhão. 

 

36.  “Ludwig Van Beethoven” era  um famoso 
(A) jurista. 
(B) engenheiro. 



(C) arquiteto. 
(D) músico. 

 
37. A 6ª Conferência Científica Internacional sobre AIDS, que 

visa examinar as possibilidades de controlar a propagação 
do vírus, após a divulgação de estudos animadores sobre 
o uso de antirretrovirais, em julho de 2011, aconteceu na 
cidade de 
(A) Moscou. 
(B) Roma. 
(C) Mônaco. 
(D) Londres. 

 
38. O navio “Titanic” quando naufragou, saiu da Inglaterra 

com destino à 
(A) França. 
(B) Madri. 
(C) Nova York. 
(D) China. 

 
39. Os gêmeos que nascem ligados entre si são  chamados 

de                 
(A)   xifópagos. 
(B)   idênticos. 
(C)   bivitelinos. 
(D)   fraternos. 

 
40.  O numeral 1.000 (mil) em algarismo romano é 

(A)   “N”. 
(B)   “M”. 
(C)   “W”. 
(D)   “X”. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA 
 
41. “Uma das funções da extensão de nome de arquivo é 

identificar o programa que pode abrir esse arquivo. Se 
você clicar duas vezes em um arquivo no Windows 
Explorer e o programa padrão associado a essa extensão 
de nome de arquivo estiver instalado em seu computador, 
o Windows 7 iniciará o programa e, então, esse programa 
abrirá o arquivo.” 

 
Fazendo uso do sistema operacional Microsoft Windows 7 
Ultimate, na sua instalação padrão, no idioma Português-
Brasil, associe corretamente as extensões de nomes de 
arquivos com seu aplicativo padrão correspondente. 
 
I. .htm, .html, .mht, .url 
II. .txt 
III. .emf, .jpg, .wmf 
IV. .img, .iso 
 
(A) I – Internet Explorer / II – Bloco de Notas / III – Paint / 

IV – Windows Disc Image Burner. 
(B) I  –   Internet   Explorer   /   II   –   Bloco   de   Notas   /  

III – Windows Disc Image Burner / IV – Paint. 
(C) I – Bloco de Notas / II – Internet Explorer / III – Paint / 

IV – Windows Disc Image Burner. 
(D) I – Windows Disc Image Burner / II – Paint / III – Bloco 

de Notas / IV – Internet Explorer. 
 
42. Dentre os aplicativos listados abaixo, nas alternativas 

desta questão, assinale aquele que, presente na 
instalação padrão do sistema operacional Microsoft 
Windows 7 Ultimate, no idioma Português-Brasil, pode 
abrir arquivos com extensões .bmp, .dib, .jfif, .jpe, .jpeg, 
.png, .tif, .tiff, .wdp . 

 

(A) WordPad. 
(B) Windows Photo Viewer. 
(C) Bloco de Notas. 
(D) Contatos do Windows. 

43. Considerando a utilização do sistema operacional LINUX, 
no modo texto, qual é o significado do termo Case 
Sensitive? 
(A) O sistema operacional somente pode ser instalado 

em computadores desktop. 
(B) O sistema operacional somente pode ser instalado 

em computadores portáteis. 
(C) O sistema operacional diferencia letras maiúsculas e 

minúsculas na composição dos nomes de arquivos. 
(D) O sistema operacional não diferencia letras 

maiúsculas e minúsculas na composição dos nomes 
de arquivos. 

 
44. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na 

sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa incorreta com relação ao tópico 
formatação. 
(A) Um número formatado como texto fica alinhado à 

esquerda, em vez de à direita, e aparece exatamente 
da maneira como foi digitado. 

(B) Um número formatado como texto não poderá ser 
incluído em nenhum cálculo. 

(C) Para usar casas decimais em números armazenados 
como texto, talvez seja necessário incluir os pontos 
decimais quando for digitar estes números. 

(D) No Microsoft Office Excel 2007 não é possível 
formatar um número como texto. 

 
45. Na área de notificação do sistema operacional Microsoft 

Windows 7 Home Premium, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil, o que pode significar a figura 
abaixo? 

 
 

 
 
 
 

(A) Acesso ao Microsoft Internet Explorer. 
(B) Acesso às configurações de áudio do sistema. 
(C) Uma notificação de atualização do sistema 

operacional. 
(D) Uma conexão de rede. 

 
46. Na barra de tarefas, ao lado da área de notificação do 

sistema operacional Microsoft Windows 7 Home Premium, 
na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, o 
que pode significar a presença de “PT” ilustrado abaixo? 

 
 

 
 
 
 
 

(A) Permite acesso à Barra de Idiomas. 
(B) Oculta a Barra de Tarefas. 
(C) Bloqueia a Barra de Tarefas. 
(D) Permite acesso ao Microsoft Internet Explorer. 

 
47. A razão, entre o comprimento de uma circunferência de 

qualquer círculo e seu diâmetro, produz um valor sempre 
constante denominado “número Pi”. Utilizando-se do 
Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil, indique a alternativa que pode 
representar a maneira correta de expressar esse valor. 

 

(A) =π. 
(B) =PI. 
(C) =PI(). 
(D) =circunferência/diâmetro. 

 
48. Qual é o resultado esperado para a fórmula “=par(1,5)” ? 

(desconsidere as aspas). Quando da utilização no aplicativo 
Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil. 
(A) 1,5. 



(B) 2. 
(C) 1. 
(D) 1,6. 

 
49. Assinale a alternativa que pode representar a correta 

classificação dos dados da tabela a seguir, utilizando-se 
do Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, 
no idioma Português-Brasil, quando da aplicação do 
recurso – Classificar do Menor para o Maior. 

 

36 

12 

40 

São Paulo 

Rio de Janeiro 
 

(A)  

36 

12 

40 

São Paulo 

Rio de Janeiro 
 

(B)  

Rio de Janeiro 

São Paulo 

12 

36 

40 
 

(C)  

12 

36 

40 

Rio de Janeiro 

São Paulo 
 

(D)  

São Paulo 

Rio de Janeiro 

40 

36 

12 
 
50. Qual das alternativas pode representar o resultado da 

expressão abaixo? Para o formato número, com dois 
algarismos decimais, quando da utilização no aplicativo 
Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil. 

 
“=sen(PI())” (desconsidere as aspas) 

 
(A) 360,00. 
(B) 90,00. 
(C) 180,00. 
(D) 0,00. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




