
 
 
 

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 (SAMU) 
 

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! 
 
 

Quer ser informado via SMS em seu celular sobre a abertura de inscrições para novos 
concursos? 

 

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

48. No sistema operacional Microsoft Windows XP 
Professional, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, associe corretamente as figuras a 
seguir à nomenclatura de referência. 

 

  Figura I      Figura II 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) I – menu Iniciar / II – menu Iniciar Clássico. 
(B) I – menu Iniciar Clássico / II – menu Iniciar. 
(C) I – menu Iniciar Usuário / II – menu Iniciar Clássico. 
(D) I – menu Iniciar Clássico / II – menu Iniciar Usuário. 

 
49. A respeito da função Restauração do Sistema, presente 

no sistema operacional Microsoft Windows XP 
Professional, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil, assinale a alternativa correta. 
I. O usuário pode utilizar a restauração do sistema 

para desfazer alterações feitas no computador e 
restaurar configurações e o desempenho. 

II. A restauração do sistema retorna o computador a 
uma etapa anterior (dita ponto de restauração) sem 
que se percam trabalhos recentes, como 
documentos salvos, email ou listas de histórico e 
de favoritos. 

III. As alterações feitas pela restauração do sistema 
são totalmente reversíveis. 

IV. As alterações feitas pela restauração do sistema 
são irreversíveis. 

V. O computador cria automaticamente pontos de 
restauração (ditos pontos de verificação do 
sistema), mas é possível criar pontos de 
restauração por meio de comandos do usuário. 

 
Estão corretas as opções 
(A) I, II, III, IV e V.  
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e V, apenas. 

 
50. No sistema operacional Microsoft XP Professional, na 

sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
segundo o Centro de ajuda e suporte , o aplicativo 
“Restauração do Sistema” permite executar as 
seguintes tarefas: 
I. Iniciar o processo de restauração do sistema 

selecionando Restaurar o computador mais 
cedo . 

II. Criar um ponto de restauração selecionando Criar 
um ponto de restauração . 

III. Acessar Configurações de restauração do sistema 
clicando em Configurações de restauração do 
sistema . 

IV. Especificar um ponto de restauração em um 
servidor FTP certificado pela Microsoft. 

V. Desfazer a última restauração selecionando 
Desfazer a última restauração . 

 
Estão corretas as afirmações contidas em 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II, III e V, apenas. 

(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) IV e V, apenas. 

 






(A) Região e Área. 
(B) Região e Densidade populacional. 
(C) Região e Renda per capita. 
(D) Região, Área, Densidade populacional e Renda per 

capita. 
 

43. Assinale a alternativa que contempla as colunas 
utilizadas para a criação do Gráfico 1 a seguir, de 
acordo com a Tabela 1. Considere a utilização do 
aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil. 
 

Tabela 1 
 

Região Área Densidade 
populacional Renda per capita 

Sudeste 105,0 9,10 R$          2.356,00 

Norte 201,0 1,05 R$          1.101,00 

Sul 79,0 4,30 R$          2.409,00 

Centro-Oeste 150,0 2,30 R$          1.150,00 

 
Gráfico 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Região e Área. 
ade populacional. 

(C) Região, Área, Densidade populacional e Renda per 
capita. 

(D) Região, Densidade populacional e Renda per 
capita. 

 

44. Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, 
na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
qual sequência de teclas (teclas de atalho) devem ser 
pressionadas para expandir a barra de fórmulas, como 
indicado pelo sinal de “?” na figura abaixo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A) CTRL + Alt + Delete. 
(B) CTRL + Shift + U. 
(C) CTRL + [F4]. 
(D) CTRL + Delete. 

 

45. Durante a criação de um arquivo utilizando-se do 
aplicativo Microsoft Office PowerPoint 2007, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil, quais os 
tipos de apresentação estão disponíveis nesse 
programa? 

 Analise as afirmações abaixo. 
I. Exibida por um orador (tela inteira). 
II. Apresentada por uma pessoa (janela). 
III. Apresentada em um quiosque (tela inteira). 
IV. Apresentada como um vídeo preferencialmente na 

internet (janela). 

 

Estão corretas as afirmações contidas em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
46. Para a configuração de alguns parâmetros de uma 

apresentação criada a partir do aplicativo Microsoft 
Office PowerPoint 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil, na janela Configurar 
apresentação , sob o item Opções da apresentação , o 
usuário pode alterar: 
I. Repetir até ‘esc’ ser pressionada. 
II. Apresentação sem narração. 
III. Apresentação sem animação. 
IV. Cor da caneta. 

 

Assinale a alternativa correta. 
(A) Os itens I, II, III e IV são opções válidas. 
(B) Somente o item I é uma opção válida. 
(C) Somente os itens I e II são opções válidas. 
(D) Somente os itens I, II e III são opções válidas. 

 
47. Observe as figuras abaixo, extraídas do sistema 

operacional Microsoft Windows XP Professional, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil. Entre a 
Figura I e a Figura II foi alterado um parâmetro que se 
encontra na janela Propriedades da  Barra de tarefas 
e do menu Iniciar  (Figura III), assinale a alternativa 
correspondente a esse parâmetro. 

 
Figura I 

 

 
 
 

Figura II 
 

 
 
 

Figura III 
 

 
 
 

(A) Bloquear a barra de tarefas. 
(B) Ocultar automaticamente a barra de tarefas. 
(C) Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas. 
(D) Agrupar botões semelhantes da barra de tarefas. 

 

ENFERMEIRO (SAMU) 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A Portaria do Ministério da Saúde, que institui a Política 

Nacional de Atenção às Urgências é a de 
(A) Nº 1.863/GM, de 29/09/2003. 
(B) Nº 2.048/GM, de 05/11/2002. 
(C) Nº 1.864/GM, de 29/09/2003. 
(D) Nº 8.080/MS, de 20/10/1988. 

 
02. Sobre a importância da avaliação da vítima, podemos 

ressaltar, exceto  
(A) ser necessário conquistar a confiança da vítima. 
(B) auxiliar a identificação dos problemas e determinar 

quais requerem socorro imediato. 
(C) fornecer informações sobre a vítima que, depois, 

serão importantes para a equipe médica. 
(D) fazer contato com a família da vítima. 

 
03. Coloque (V) para as afirmações Verdadeiras ou (F) 

para as Falsas, na avaliação do cenário do 
acidente/trauma e, em seguida, aponte a sequência 
correta. 
(  ) Verificar o risco de perigo iminente (se o local é 

área de perigo e, dependendo do tipo de acidente, 
não prestar atendimento, pois pode ser perigoso 
para o Socorrista). 

(  ) Verificar o número de vítimas. 
(  ) Verificar a causa do acidente (colisão de veículos, 

arma de fogo ou branca, convulsão, afogamento, 
ataque de coração, entre outros). 

 
(A) V / V / V 
(B) V / V / F 
(C) F / F / F 
(D) F / V / F 

 
04. Na avaliação secundária verificamos os sinais e 

sintomas por meio da inspeção e palpação. A inspeção 
deverá ser realizada 
(A) no Céfalo–podal, isto é da cabeça aos pés. 
(B) no Céfalo–caudal. 
(C) nas proximal-distal. 
(D) no abdome, para ver se tem ruptura de órgãos. 

 
05. São sinais de parada cardiopulmonar, exceto a 

(A)  Apneia. 
(B) Inconsciência. 
(C) Miose. 
(D) Midríase. 

 
06. Segundo o Manual de Primeiros Socorros do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2003), Hemorragias é a perda de 
sangue por meio de ferimentos, pelas cavidades 
naturais como nariz, boca etc., e podem ser 
classificadas 
(A) inicialmente, em arteriais e venosas. 
(B) para fins de Primeiros Socorros, em internas e 

externas. 
(C) primárias e secundárias. 
(D) as altertnativas “A” e “B” são corretas e se 

completam. 
 
07. Perdas de sangue acima de 30% (maiores que 1.500 

ml) podem causar 
(A) nenhum problema, o próprio organismo compensa 

essa perda. 
(B) estado de choque, ansiedade, sede, taquicardia 

(com frequência cardíaca entre 100-120/min) e 
pulso radial fraco. 

(C) pele fria, pegajosa, suor e frequência respiratória 
menor que 20/min. 

(D) choque descompensado como hipotensão, 
alterações das funções mentais, agitação, 
confusão ou inconsciência, sede intensa, pele fria, 
palidez, taquicardia superior a 120/min, pulso radial 
ausente, taquipneia e enchimento capilar lento. 

 
08. Paciente apresentando agitação psicomotora, 

espasmos musculares, sialorreia, perda dos sentidos, 
relaxamento dos esfíncteres, com presença de urina na 
roupa, são sinais e sintomas evidente de 
(A) Crise de ausência. 
(B) Crise convulsiva. 
(C) Desmaio. 
(D) Taquicardia. 

 
09. O choque que é causado por uma intensa reação 

alérgica que ocorre minutos após a exposição a uma 
substância causadora de alergia, chamada de alergeno 
é denominado de 
(A) Choque hipovolêmico. 
(B) Choque cardiogênico. 
(C) Choque séptico. 
(D) Choque anafilático. 

 

10. Rogers, Orbom e Pousada fazem recomendações para 
cuidados com pacientes em estado de choque, 
incluindo todos os tipos. Para eles, devemos 
(A) manter a vítima deitada, com os membros 

inferiores elevados. 
(B) manter as vias aéreas desobstruídas e manter a 

vítima aquecida. 
(C) se consciente, oferecer água, se inconsciente, 

manter a vítima lateralizada. 
(D) todas as anteriores são corretas. 

 
11. Emergências Psiquiátricas têm sido muito estudadas 

nos últimos anos. Esse quadro requer atendimento 
(A) rápido, pois tanto a pessoa como terceiros correm 

riscos de acidentes graves. 
(B) rápido, pois existe os riscos de suicídio ou ações 

violentas contra si e contra outras pessoas. 
(C) lento, devemos esperar o paciente sair do surto. 
(D) as alternativas “A” e “B” são corretas. 

 

12. Prescrição Médica: Diempax 15 mg IV agora. 
Apresentação: ampola de 10 mg/2ml 
Nome genérico: Diazepan 
Indicação: ansiolítico, tranquilizante 
Quanto devo administrar? 
(A) 1 ampola. 
(B) 0,5 ampola. 
(C) 0,75 ampola. 
(D) 1,5 ampola. 

 

13. A asma é uma doença crônica caracterizada pela 
reatividade aumentada das vias aéreas, levando a um 
estreitamento das paredes brônquicas. Na fase crítica o 
tratamento indicado é 
(A) oxigenoterapia adequada, broncodilatadores e 

inalação. 
(B) sedação. 
(C) inalação com corticoide. 
(D) utilização de bombinhas com espaçadores. 

 

14. Família de paciente diabético acionou serviço de 
resgate, pois o mesmo apresentava quadro de 
hipoglicemia. A hipoglicemia prolongada ou com grau 
de níveis sanguíneos de glicose iguais ou menor que 
20 mg/dl pode causar 
(A) queda de pressão e arritmias. 
(B) convulsões. 
(C) lesão cerebral irreversível, arritmias cardíacas, 

parada cardiorrespiratória, convulsões, coma e 
óbito. 

(D) confusão mental. 






15. Nos parênteses abaixo, marque (V) para as afirmações 
Verdadeiras ou (F) para as Falsas e, em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta. 
“Segundo a literatura, há algumas condições em que o 
traumatizado pode evoluir para a alteração do nível de 
consciência ou as alterações de comportamento, que 
são: 
(  ) lesões cerebrais traumáticas. 
(  ) hipoxia. 
(  ) intoxicações por álcool ou drogas. 
(  ) choque com alteração da perfusão cerebral. 
(  ) alterações metabólicas como diabetes, convulsões 

ou eclampsia. 
 

(A) V / V / V / V / F 
(B) F / F / F / F / V 
(C) F / V / F / F / F 
(D) V / F / V / F / F 

 

16. A elevação rápida e sintomática da pressão arterial 
(PAD > 120 mmHg) com risco de deterioração rápida 
de órgãos alvos, podendo ocorrer risco de morte 
imediata ou potencial é denominada de 
(A) crise hipertensiva. 
(B) urgência hipertensiva. 
(C) pseudocrise hipertensiva. 
(D) hipertensão essencial. 

 

17. Paciente apresenta dor retroesternal, que irradia para o 
braço esquerdo, mandíbula e dorso, com náuseas e 
vômitos, epigastralgia, agitação, sudorese e palidez, foi 
resgatado e levado para o serviço de Pronto-socorro. O 
mesmo apresenta quadro clínico de 
(A) Acidente Vascular Cerebral. 
(B) Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
(C) Infarto Agudo do Miocárdio. 
(D) Angina Pectoris. 

 

cia para pacientes com 
hipoglicemia deve ser de 
(A) infusão de 60 a 100 ml de glicose por via 

intravenosa. 
(B) infusão de 20 ml de glicose através do soro 

fisiológico 0,9%. 
(C) infusão de 10 cc de insulina. 
(D) infusão de 1 litro de soro glicosado correndo 

rápido. 
 

19. As substâncias tóxicas podem entrar em contato com o 
organismo por meio de 
(A) ingestão. 
(B) inalação. 
(C) absorção. 
(D) todas as anteriores. 

 
20. Uma ou mais crises recorrendo no período de 24 horas 

pode corresponder a uma crise aguda sintomática, ou à 
primeira manifestação de epilepsia. Trata-se de 
(A) crise isolada. 
(B) epilepsia. 
(C) crise aguda sintomática. 
(D) crise epilética. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
21. Quanto à concordância verbal, analise as frases a 

seguir. 
I. A esposa e o amigo seguem sua marcha.  
II. As saúvas eram uma praga.  
III. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. 
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

22. Na Língua Portuguesa, letras diferentes podem 
representar um mesmo fonema (som). Indique a 
alternativa em que o valor fonético da letra “x” está 
representado corretamente entre os parênteses. 
(A) fixo (ss) 
(B) sexto (ks) 
(C) lixo (ch) 
(D) máximo (ks) 

 
23. Em “O jaguar é o mais perigoso dos carnívoros de 

nossas florestas.”, o adjetivo se apresenta no grau 
(A) superlativo absoluto sintético. 
(B) superlativo absoluto analítico. 
(C) comparativo de igualdade. 
(D) superlativo relativo de superioridade. 

 
24. A forma verbal “não sejamos nós” está no modo 

(A) Presente do indicativo. 
(B) Imperativo afirmativo. 
(C) Imperativo negativo. 
(D) Presente do subjuntivo. 

 
25. Com relação à colocação dos pronomes junto ao verbo 

temos a Próclise, a Mesóclise e a Ênclise. Observe os 
pronomes sublinhados e escreva (V) para a afirmativa 
Verdadeira ou (F) para a Falsa e, em seguida, assinale 
a alternativa com a sequência correta. 

 

(  ) Sempre lhe disse a verdade. (próclise) 
(  ) Nada a perturba. (mesóclise) 
(  ) Crianças, aproximem-se da mesa. (ênclise) 

 

(A) V / F / V 
(B) V / V / V 
(C) F / F / V 
(D) V / V / F 

 
26. Na frase “Aquelas são as revistas que  comprei.”, a 

função sintática do pronome relativo em destaque é de 
(A) objeto direto. 
(B) sujeito. 
(C) predicativo do sujeito. 
(D) complemento nominal. 

 
27. Observe as palavras abaixo. Escreva (P) para Adjetivo 

Primitivo ou (D) para Adjetivo Derivado. 
(  ) forte. 
(  ) bondoso. 
(  ) verde. 
(  ) famoso. 
 

Assinale a sequência que preenche corretamente os 
parênteses acima. 
(A) P / D / P / D 
(B) P / P / D / D 
(C) D / P / D / D 
(D) P / P / P / D 

 
28. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática 

dos termos destacados na oração abaixo. 
 

“Ela beijava a foto do pai seguidamente.” 
 

(A) Objeto direto. 
(B) Objeto indireto. 
(C) Complemento nominal. 
(D) Agente da passiva 

 
29. Indique a alternativa que contém os termos que 

preenchem, correta e respectivamente, as lacunas da 
oração abaixo. 

 

“Dê ciência ____ todos de que não mais se atenderá 
____ pedidos que não forem dirigidos ____ diretoria.” 
 

(A) a – a – à  
(B) à – a – a  
(C) a – à – à  
(D) à – à – à  

30. Em “O senhor poderia dar uma rúbrica aqui, por favor.”, 
o vício de linguagem implícito é  
(A) o Arcaísmo 
(B) a Ambiguidade. 
(C) a Cacofonia. 
(D) o Barbarismo. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. 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.  
 
32. O Cometa Halley, em sua órbita,  passa pela terra a 

cada 
(A) 35 anos. 
(B) 40 anos. 
(C) 102 anos. 
(D) 76 anos. 

 
33. O “Coliseu” ou “Anfiteatro Flaviano, eleito em 7 de julho 

de 2007 como uma das “Sete Maravilhas do Mundo 
Moderno”, fica na cidade de   
(A) Lisboa. 
(B) Roma. 
(C) Madrid. 
(D) Ibiza. 

 
34. Uma equipe de “Vôlei” reúne    

(A) 8 pessoas. 
(B) 12 pessoas. 
(C) 10 pessoas. 
(D) 14 pessoas. 

 
35. Diz a bíblia que “Matusalém” viveu  

(A) 1.000 anos. 
(B) 969 anos. 
(C) 840 anos. 
(D) 500 anos. 

  
36. Os gregos criaram os Jogos Olímpicos  no ano 

de              
(A) 1500 a.C. 
(B) 1800 a.C. 
(C) 1200 a.C. 
(D) 2500 a.C. 

 
37. “O termo ‘Zodíaco’ que significa ‘círculo de animais’ é 

uma faixa imaginária do firmamento celeste que inclui 
as órbitas aparentes da Lua e dos planetas Mercúrio, 
Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno 
representam ______ na Astronomia e signos na 
Astrologia.” 

 Indique a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 
(A) 6 constelações 
(B) 12 constelações 
(C) 8 constelações 
(D) 10 constelações 

 
38. Qual foi o Embaixador brasileiro que presidiu a primeira 

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU)? 
(A) Roberto Campos. 
(B) Rui Barbosa. 
(C) Osvaldo Aranha. 
(D) Azeredo da Silveira. 

39. É também chamado de raízes tuberosas,     
(A) o nabo. 
(B) a beterraba. 
(C) a cenoura. 
(D) todas as alternativas anteriores são chamadas de 

raízes tuberosas. 
 
40. 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. 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA  
 
41. “Embora o Filtro de Lixo Eletrônico filtre suas 

mensagens recebidas automaticamente, é possível 
controlar o que é e o que não é considerado spam, 
usando as Listas do Filtro de Lixo Eletrônico. Essas 
listas possibilitam que autorize ou bloqueie mensagens 
que chegam de endereços de email e domínios 
específicos.” 
De acordo com o parágrafo acima, extraído da ajuda 
offline do aplicativo Microsoft Office Outlook 2007, na 
sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
I. Lista de Remetentes Confiáveis. 
II. Lista de Destinatários Confiáveis. 
III. Lista de Remetentes Bloqueados. 
IV. Internacional – Lista de Domínios de Nível Superior 

Bloqueados. 
V. Internacional – Lista de Codificações Bloqueadas. 
VI. Redes Sociais Bloqueadas. 
 
É possível classificar como listas do Filtro de Lixo 
Eletrônico as opções 
(A) I, II, III, IV, V e VI. 
(B) I, II, III, IV e V, apenas. 
(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
42. Assinale a alternativa que contempla as colunas 

utilizadas para a criação do Gráfico 1 abaixo, de acordo 
com a Tabela 1. Considere a utilização do aplicativo 
Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação padrão, 
no idioma Português-Brasil. 

 
Tabela 1 

 

Região Área Densidade 
populacional Renda per capita 

Sudeste 105,0 9,10 R$          2.356,00 

Norte 201,0 1,05 R$          1.101,00 

Sul 79,0 4,30 R$          2.409,00 

Centro-Oeste 150,0 2,30 R$          1.150,00 
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