CARGO: ENFERMEIRO

PROVA: C. ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO

01- Relacione as colunas de acordo com as principais situações encontradas no exame pulmonar.
Situação:
1- Condensação
2- Atelectasia
3- Congestão passiva
4- Infecção brônquica

Resultado da AUSCULTA:
( ) Estertores em bases.
( ) Estertores disseminados.
( ) Crepitações/ aumento de broncofonia.
( ) Ausência de movimentos respiratórios.

Assinale a alternativa correta de acordo com a sequência.
a) 4, 2, 3, 1.
b) 3, 4, 1, 2.
c) 2, 1, 4, 3.
d) 1, 3, 2, 4.
02- Sobre a classificação dos níveis da teoria de enfermagem assinale a alternativa correta:
a) Nível I: Exige a correlação ou a associação de fatores de tal maneira que representem significativamente uma
situação maior.
b) Nível II: Produtora de situações, controla ou faz mais do que explicar, descrever ou prever.
c) Nível III: Relacionamento de situações, explica e prevê como as situações estão relacionadas.
d) Nível IV: É descritivo por natureza, envolve a denominação ou a classificação de eventos.
03- De acordo com o Ministério da Saúde ao que se refere à Doença de Chagas, assinale a alternativa correta:
a) Todos os casos da doença devem ser notificados ao sistema de saúde pública para que seja realizada
investigação epidemiológica. Não devem ser notificados casos de reativação ou casos crônicos.
b) A forma de transmissão da doença é exclusivamente pela ingestão de alimentos contaminados com
Trypanosoma cruzi apresentando letalidade elevada.
c) A forma digestiva da doença é considerada a principal causa de morte visto que ocasiona alterações ao longo
do trato gástrico com importantes alterações da morfologia e motilidade do sistema.
d) O diagnóstico da doença é basicamente clínico, baseia-se na sintomatologia do doente excluindo a
necessidade de exames laboratoriais ou de imagem.
04- Conforme a Lei 8.080/1990, as comissões intersetoriais de âmbito nacional são subordinadas à(ao)
__________________.
a) Ministério da Saúde.
b) Secretaria de Saúde.
c) Conselho Nacional de Saúde.
d) Conferência de Saúde.
05- Sobre a atenção às pessoas com doenças respiratórias crônicas, relacionado à função do enfermeiro,
assinale a alternativa incorreta:
a) Estabelecer, junto com a equipe, a abordagem terapêutica: tratamento medicamentoso e não
medicamentoso.
b) Orientar, juntamente aos demais membros da equipe, o paciente e familiares sobre o controle ambiental e
exposição aos fatores de risco.
c) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.
d) Promover atividades de educação permanente em saúde para pacientes e familiares.
06- Sobre o câncer de colo de útero assinale a alternativa incorreta:
a) A adoção das vacinas anti-HPV elimina a necessidade da prevenção secundária por meio do rastreamento,
pois as mesmas oferecem proteção para 98% dos casos de câncer do colo do útero causados por outros tipos
virais oncogênicos.
b) O uso de preservativos (camisinha) durante a relação sexual com penetração protege parcialmente do
contágio pelo HPV, que também pode ocorrer por intermédio do contato com a pele da vulva, a região perineal,
a perianal e a bolsa escrotal.
c) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da
realização periódica do exame citopatológico e confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico.
d) Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis no Brasil: a bivalente, que protege
contra os tipos oncogênicos 16 e 18, e a quadrivalente, que protege contra os tipos não oncogênicos 6 e 11 e os
tipos oncogênicos 16 e 18.
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07- Os psicofármacos são um recurso para o tratamento em Saúde Mental, entretanto apresentam algumas
particularidades que o profissional do serviço deve conhecer para prestar uma assistência adequada ao
paciente. Levando em consideração as principais medicações utilizadas, assinale V (para verdadeiras) e F (para
falsas) nas afirmativas à seguir:
( ) Os neurolépticos também chamados de antipsicóticos, agem basicamente bloqueando a transmissão da
dopamina no cérebro porém não são efetivos no manejo das situações de agitação grave por causarem o efeito
de “impregnação motora”.
( ) Todos os benzodiazepínicos agem de maneira idêntica: eles ativam o sistema inibitório da função neuronal.
Seu sintoma-alvo principal é a ansiedade, seja por reação aguda ao estresse, em crises psicóticas ou em
quadros “primários” de transtorno de ansiedade. Também podem ser úteis na síndrome de abstinência tanto de
álcool quanto de cocaína ou crack.
( ) Os antidepressivos apesar de não produzirem fenômenos biológicos de tolerância e dependência, pode
representar ao seu usuário uma posição de “doente” ou “deprimido”. As informações mais preciosas na escolha
são a dosagem e o tempo esperado para efeito (aproximadamente duas semanas de uso).
( ) Os estabilizadores de humor agrupam algumas medicações que foram descobertas como capazes de evitar
os ciclos de elevações e depressões patológicas do humor, características nos transtornos bipolares. O
carbonato de lítio deixou de ser a droga padrão para o tratamento de episódios de mania, hipomania e
depressão no paciente bipolar.
De acordo com as afirmações marque a alternativa correta:
a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
08- Ao que se refere a prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica(HAS) analise as afirmativas:
I- Consultas individuais ou coletivas para incentivar a mudança no estilo de vida para adoção de hábitos
saudáveis são recomendadas na prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos com Hipertensão
estágio 3, pois reduzem a PA e a mortalidade cardiovascular.
II- A prevenção primária da HAS não é efetiva quando realizada mediante controle de seus fatores de risco.
III- A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe intervenção
educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hipertensão.
IV- Apesar de existirem limitações nos estudos que avaliam a eficácia de algumas intervenções não
medicamentosas, elas são universalmente indicadas e deverão fazer parte da consulta de enfermagem porque
constituem um conjunto de atividades identificadas como benéficas para a prevenção das doenças não
transmissíveis em geral.
V- Hábitos saudáveis de vida devem ser estimulados para toda a população desde a infância, respeitando-se as
características regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas I, II e V.
c) Apenas III, IV e V.
d) Todas afirmativas estão corretas.
09- Assinale a alternativa que NÃO contempla uma fase do planejamento normativo (tradicional):
a) Estabelecimento de prioridades
b) Diagnóstico
c) Seleção de recursos disponíveis.
d) Momento tático operacional.
10 - Baseado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o Enfermeiro deve conhecer as penalidades
no caso de não cumprimento do código. Dessa forma, assinale a alternativa correta:
a) A penalidade de censura implica admoestação ao infrator, de forma reservada, registrada em prontuário, na
presença de duas testemunhas.
b) Advertência verbal consiste na repreensão e será divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal e
dos Regionais de Enfermagem.
c) A suspensão consiste na proibição do direito de exercer a enfermagem por um período não superior a 29
(vinte e nove) semanas sendo divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de
Enfermagem.
d) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
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11- Durante a gestação a mulher deve ser preparada para o momento da amamentação, quando o processo de
amamentar é bem sucedido, mães e crianças podem estar mais felizes, com repercussão nas relações
familiares e, consequentemente, na qualidade de vida dessas famílias. Levando em consideração a importância
da amamentação assinale a alternativa correta:
a) A produção do leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por hormônios e a
“descida do leite”, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto, ocorre somente se a criança sugar
o seio.
b) Nos primeiros dias após o parto, a secreção de leite é pequena, menor que 100ml/dia, mas já no quarto dia a
nutriz é capaz de produzir, em média, 600ml de leite. Uma nutriz que amamenta exclusivamente produz, em
média, 800ml por dia no sexto mês.
c) Após a “descida do leite”, inicia-se a fase II da lactogênese, também denominada galactopoiese. Essa fase,
que se mantém por toda a lactação, depende principalmente da sucção do bebê e do enchimento da mama.
d) Com o nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda acentuada nos níveis sanguíneos
maternos de estrogênio, com consequente liberação de progesterona pela hipófise anterior, finalizando a
lactogênese fase I e iniciando a secreção do leite.
12- A lavagem gástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado o mais precoce possível, quando
indicado, nos casos de ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas, a fim de diminuir a exposição e
absorção da substância em questão. Marque a alternativa que descreve uma das contraindicações da lavagem
gástrica:
a) Ingestão de hidrocarbonetos com baixa volatilidade.
b) Pacientes com Glasgow ≤ 8 (oito) e com via aérea definitiva.
c) História de gastroplastia tardia.
d) Ingestão de pacotes contendo drogas.
13- É atribuição do profissional Enfermeiro no controle dos cânceres de colo de útero e da mama:
a) Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe.
b) Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como Doença Sexualmente Transmissível (DST), na
oportunidade do rastreamento.
c) Solicitar exame complementar à mamografia, como ultrassonografia, quando o laudo assim o indicar.
d) Solicitar mamografia, de acordo com a faixa etária e o quadro clínico da usuária.
14- O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, vem
aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à
hipertensão arterial e à disfunção endotelial. Marque V (para afirmativas verdadeiras) e F (para afirmativas
falsas):
( ) Os sintomas de poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso geralmente são mais agudos no
DM tipo II.
( ) A apresentação do diabetes tipo I é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes
sem excesso de peso, o traço clínico que mais define o tipo I é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose.
(
) O DM tipo II manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história
familiar de DM tipo II. A cetoacidose nesses casos é comum e, quando presente, em geral é ocasionada por
infecção ou estresse muito grave.
(
) No DM tipo II, o início é insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta sintomas. Frequentemente, a
suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia, como proteinúria, retinopatia, neuropatia
periférica, doença arteriosclerótica ou então por infecções de repetição.
Assinale a alternativa correta de acordo com o preenchimento dos parênteses:
a) V, V, F, F,
b) F, V, F, V.
c) F, V, V, F.
d) V, V, V, V.
15- O Ministério da Saúde estabelece critérios para a atenção ao pré-natal de baixo risco. Assinale a alternativa
correta:
a) As consultas deverão ser mensais até a 30ª semana, quinzenais entre 31 e 36 semanas e semanais à partir
da 37ª semana.
b) Quando o parto não ocorre até a 40ª semana, é necessário encaminhar a gestante para a avaliação do bemestar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.
c) Captação precoce é aquela que ocorre até a 20ª semana, período em que toda gestante deve iniciar seu prénatal.
d) Os enfermeiros estão habilitados para atender ao pré-natal, aos partos normais sem distócia e ao puerpério
em hospitais, centros de parto normal, unidades de saúde ou em domicílio. Caso haja alguma intercorrência
durante a gestação, os referidos profissionais devem encaminhar a gestante para o médico continuar a
assistência.
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As questões nº 16 e 17 foram elaboradas com base na Lei Municipal Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime
Jurídico dos servidores públicos e suas alterações.
16- Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal,
verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, sendo que não poderá
reverter o servidor que contar com:
a) cinquenta anos de idade.
b) sessenta anos de idade.
c) setenta anos de idade.
d) oitenta anos de idade.
17- Analise as assertivas, sobre o adicional noturno:
I- O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 25% sobre o vencimento do cargo.
II- Considera-se trabalho noturno, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte
III- Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago
proporcionalmente às horas de trabalho noturno.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas a III.
c) Apenas II e III.
d) Todas.
A questão nº 18 foi elaborada com base na Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas
alterações.
18- Assinale a alternativa incorreta:
a) É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical.
b) A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais,
observado como limite máximo o valor percebido como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.
A questão nº 19 foi elaborada com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas
por suas Emendas Constitucionais.
19- A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros;
IV- por 1/3 da população brasileira.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas a III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Todas.
A questão nº 20 foi elaborada com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa e
suas alterações.
20- Leia as assertivas abaixo atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa
que contém a sequência correta.
( ) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
( ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,
dar-se-á o parcial ressarcimento do dano.
( ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio.
a) V – F – V.
b) V – V – V.
c) V – V – F.
d) F – F – V.
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado
pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de
dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.

O destino viaja de ônibus
O que era para ser uma rotineira e inconsequente viagem, entre duas pequenas localidades, acaba
mudando o destino de muitas vidas. O ônibus atola por causa de uma tempestade e está pronto o cenário. No
percurso, cada passageiro criara um ______ de privacidade e proteção, cada um deles ruminando os próprios
problemas. A partir daí começa a socialização. Juan, Alice, Camile, Tim tomam consciência que formam uma
comunidade e o destino deles ainda não fora definido.
“O destino viaja de ônibus” é um dos grandes romances do norte-americano John Steinbeck, Prêmio
Nobel de Literatura de 1962. Ele assume uma das comparações favoritas da existência: a vida é uma grande
viagem. Somos nós e nossas circunstâncias. Uma viagem monótona pode tomar cores vivas. A pessoa pode
estar no lugar errado no momento errado. Ou ao contrário: estar no lugar certo no momento certo. Mesmo assim
não podemos atribuir tudo _____ sorte ou ao azar.
Afinal, você foi até o Terminal Rodoviário, escolheu o destino, escolheu o horário, escolheu o ônibus e
até mesmo foi consultado sobre a poltrona favorita. Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus e
também não teve qualquer decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o atoleiro. Nossas
escolhas ______ sempre alguma conexão entre elas. Depois surgem os outros e as circunstâncias.
Podemos aumentar a alegoria lembrando que cada um dos viajantes carrega sua mala. Há malas
importadas, malas que já fizeram muitas viagens, malas quase vazias, malas que transportam dinheiro, malas
que transportam coisas inúteis, malas grandes ou pequenas, cada uma com um nome e todas elas protegendo
seu segredo.
Os fatalistas garantem que tudo está decidido. Temos a sensação de liberdade, mas esta liberdade é
redirecionada a cada curva do caminho. Os imprevistos têm força de _____. Outros são de opinião que somos
inteiramente livres e construímos sozinhos o nosso projeto.
Quando nascemos, carregamos nosso destino. Somos feitos, direcionados, para Deus. As
circunstâncias que surgem podem mudar o roteiro, podem nos levar longe do projeto original. Mas Deus refaz
nosso projeto para alcançarmos um final feliz. Por outro lado, a felicidade não está no fim do caminho, mas é um
modo de viajar. [...]
(Aldo Colombo – Jornal Correio Riograndense – Edição nº 5417 - disponível em
http://www.correioriograndense.com.br – acesso em 15/04/2015 - adaptado)
As questões a seguir referem-se ao texto acima:
21-Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas do texto?
a) cazulo – a – têm - decisão
b) cazulo – a – tem - decizão
c) casulo – à - têm - decisão
d) casulo – à – tem - descisão
22-Quanto aos sinais de pontuação empregados no texto, é INCORRETO afirmar que:
a) Em “Juan, Alice, Camile, Tim tomam consciência...” as vírgulas isolam termos de mesma função sintática.
b) As aspas usadas no segundo parágrafo justificam-se por destacar nome de uma publicação.
c) Os dois pontos após a expressão “da existência:”, no segundo parágrafo, dão início a uma sequência que
esclarece uma ideia anterior.
d) Em “No percurso, cada passageiro criara...” (1º parágrafo) a vírgula sinaliza a ruptura entre o sujeito e o
predicado.
23- Quando se escreve, são vários artifícios de que se pode fazer uso para evitar a repetição de uma palavra.
No texto, o autor faz uso desses artifícios. Indique, dos segmentos a seguir, aquele em que o termo destacado
NÃO cumpre a função de retomar uma palavra ou expressão:
a) “Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus...”
b) “... malas que já fizeram muitas viagens,...”
c) “Os fatalistas garantem que tudo está decidido.”
d) “As circunstâncias que surgem podem mudar o roteiro,...”
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24- “O ônibus atola por causa de uma tempestade...”
Está INCORRETA a análise sintática da seguinte palavra ou expressão do segmento acima:
a) “O ônibus” é o sujeito simples.
b) “O” e “uma” são adjuntos adnominais.
c) “ônibus” é o núcleo do sujeito.
d) “atola” é o núcleo do predicado nominal.
25- Quanto ao sentido de palavras empregadas no texto, analise cada uma das afirmações a seguir e assinale
a INCORRETA:
a) Em “Temos a sensação de liberdade, mas esta liberdade é redirecionada a cada curva do caminho.” a palavra
“mas” é um elemento linguístico que possui valor de adversidade.
b) No segmento “A pessoa pode estar no lugar errado no momento errado. Ou ao contrário: estar no lugar certo
no momento certo.” a palavra “Ou”, destacada, assume o sentido de alternância.
c) Em “... e também não teve qualquer decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o
atoleiro.” a palavra “qualquer” é um pronome indefinido.
d) No trecho “O ônibus atola por causa de uma tempestade e está pronto o cenário.” a palavra “tempestade”
assume um sentido conotativo.
26- Leia a passagem: “Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus e também não teve qualquer
decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o atoleiro.”
No trecho acima a concordância se reporta a 3ª pessoa do singular. Se fosse mudada a concordância para a 3ª
pessoa do plural, quais palavras sofreriam alterações para que o mesmo ficasse corretamente redigido,
seguindo as normas gramaticais?
a) escolhiam - tem
b) escolheriam - teriam
c) escolheram - tiveram
d) escolhestes - tivestes
27- No excerto “Quando nascemos, carregamos nosso destino. Somos feitos, direcionados para Deus.” os
verbos destacados evidenciam que:
a) O sujeito do discurso participa parcialmente das ações verbais.
b) Há inclusão do sujeito do discurso nas ações apresentadas.
c) Não há concordância verbal.
d) Há sujeito composto e sujeito oculto.
28- Em termos sintáticos, na oração “Temos a sensação de liberdade, ...” o verbo “Temos” é:
a) transitivo indireto
b) transitivo direto
c) de ligação
d) intransitivo
29- Quanto à acentuação das palavras, analise as afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA:
a) As palavras “daí” e “construímos” são acentuadas por regras diferentes.
b) As palavras “você” e “até” são oxítonas terminadas em “e”, por isso acentuadas.
c) As palavras “circunstâncias” e “cenário” são paroxítonas terminadas em ditongo.
d) As palavras “ônibus” e “monótono” são proparoxítonas.
30- Julgue as assertivas abaixo relativas a estrutura do texto:
I– Há sujeito após o verbo em “Depois surgem os outros e as circunstâncias...” (3º§)
II – Em “Há malas importadas, ...” (4º§) o verbo “Há” pode ser substituído por “Existe” sem prejuízo à correção
gramatical e ao sentido.
III – Na última oração do texto, caso o conetivo “mas” fosse substituído por “porém”, haveria prejuízo à correção
gramatical e ao sentido.
Está (ão) correta (s):
a) Apenas a I
b) Apenas a II e a III
c) Apenas a I e a III
d) Apenas a I e a II
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31- No aplicativo Microsoft Outlook 2010, ao criarmos um novo email, é utilizando os campos “Para”, “CC” e
“CCo” para os usuários “fulano@” “beltrano@” “ciclano@” respectivamente. A respeito desta afirmação, qual
alternativa é verdadeira?
a) Ao receber o email, ciclano@ não visualizará os endereços de fulano@ e beltrano@.
b) O email será enviado de forma oculta ao provedor para ambos os destinatários.
c) Ao receber o email, fulano@ e beltrano@ não visualizarão o endereço de ciclano@.
d) Se os destinatários não possuírem um cliente de correio eletrônico na versão 2010 ou superior, os
destinatários não aparecerão no campo “Para”.
32- O conjunto de rotinas que permite ao sistema operacional acessar determinados periféricos e componentes,
funcionando como uma espécie de tradutor para o sistema operacional é conhecido como:
a) Antivírus.
b) Setup.
c) Gerenciadores.
d) Drivers.
33- A figura abaixo representa duas interfaces do tipo:

a) HDMI
b) USB
c) DVI
d) PS/2
34- Na área de trabalho do Windows, o que acontece ao selecionarmos o ícone da “Lixeira” e pressionarmos a
tecla F2?
a) Será aberta uma janela com as propriedades da lixeira.
b) Será ativada a função para renomear o ícone.
c) Os arquivos da lixeira serão excluídos permanentemente do computador.
d) Os arquivos da lixeira serão restaurados para seus locais de origem.
35- No Internet Explorer, qual a tecla de atalho utilizada para chamar a função “Excluir Histórico de
Navegação...”?
a) CTRL+D
b) CTRL+ESC
c) ALT+F5
d) CTRL+SHIFT+DEL
36- No Microsoft Word, qual tecla de atalho utilizada para ativar a função de “substituir um texto no documento”?
a) CTRL + U
b) CTRL + S
c) ALT + L
d) F7
37- O processo pelo qual um programa ou documento é baixado da Internet para o computador do usuário é
conhecido como:
a) Download
b) Backup
c) Upload
d) Update
38- No Microsoft Excel, qual a função da tecla de atalho “ALT+U”?
a) Ativar/desativar o recurso de texto sublinhado na célula
b) Desfazer a última ação executada na planilha atual
c) Acessar a guia “Fórmulas” na faixa superior de opções
d) Salvar e fechar a planilha aberta atualmente
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39- No navegador Google Chrome, o que acontece ao clicarmos em um link enquanto mantemos a tecla “CTRL”
pressionada?
a) O link será aberto em uma nova janela do Internet Explorer.
b) O link será aberto em uma nova aba/guia de navegação.
c) O link será inserido em uma nova mensagem de email para posterior envio.
d) O link será aberto normalmente, mas será incluído na lista de favoritos.
40- O sistema Operacional Microsoft Windows versão 8 possui uma ferramenta para proteção de informações
oriundas da Internet. Esta ferramenta verifica dados provenientes da internet e pode permitir sua entrada ou
bloqueá-los de acordo com as regras configuradas de maneira a evitar invasões por parte de Hackers ou outros
invasores. A ferramenta em questão é:
a) Gerenciador de Redes.
b )Assistente de Compartilhamento.
c) Antivirus.
d) Firewall.
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